
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Samræðufélagar 

Samræður sem kennsluaðferð 
 
 

 
 
 
 
 

Rannveig Sigurðardóttir 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2019 





 
 

Samræðufélagar 
Samræður sem kennsluaðferð 

 
 
 

Rannveig Sigurðardóttir 
 
 

40 eininga lokaverkefni á almennu sviði  
sem er hluti af 

Magister Artium prófi í menntavísindum 
 

 
 

 

Leiðsögukennari: 
Dr. Rannveig Oddsdóttir 

Ráðunautur: 
Dr. Hermína Gunnþórsdóttir 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, maí 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Samræðufélagar: Samræður sem kennsluaðferð  

Stuttur titill: Samræðufélagar 

40 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Artium-prófi í 

menntavísindum  

 

Höfundarréttur © 2019  Rannveig Sigurðardóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Rannveig Sigurðardóttir, 2019, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- 

og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 84 bls. 

 

 



 

Ágrip 

Samræður eru stór hluti af öllu skólastarfi, hvort sem um ræðir samræður 

kennara við nemendur, samræður milli nemenda eða samræður starfsmanna 

sín á milli. Samræður má nýta með markvissum hætti til að bæta árangur í 

hvaða námsgrein sem er og hafa slíkar aðferðir verið notaðar víða um heim um 

langt skeið með ólíkum hætti þó. Hér á landi hafa verið gerðar nokkrar tilraunir 

til kennslu með samræðuaðferðum á öllum skólastigum. Samræður sem 

kennsluaðferð er lítt rannsökuð hér á landi en hefur orðið nokkuð áberandi í 

skólamálaumræðu víða á undanförnum árum. Starfendarannsókn þessi fjallar 

um tilraunakennslu á kennsluaðferð sem byggir á samræðum. Aðferðin á 

uppruna í Bretlandi og kallast þar Talking Partners sem er þýtt sem 

Samræðufélagar í þessari ritgerð. Blandaðar aðferðir voru notaðar við 

rannsóknina, gögnum var safnað með eigindlegum og megindlegum aðferðum. 

Rannsóknin er starfendarannsókn þar sem ég lagði mat á eigin framfarir og 

starfsþróun, hvernig mér gekk að tileinka mér vinnubrögð aðferðarinnar og 

hvernig ég nýtti þær leiðbeiningar sem efninu fylgja. Tvö mælitæki voru notuð 

til að meta áhrif aðferðarinnar á árangur barna og voru próf lögð fyrir 

nemendur fyrir og eftir tíu vikna íhlutunartímabil þar sem aðferðinni var beitt. 

Þau börn sem valin voru til þátttöku í rannsókninni eru öll af erlendum uppruna 

og læra íslensku sem annað mál. Víða má sjá vísbendingar um að kennslu 

barna af erlendum uppruna sé að einhverju leyti ábótavant. Kennarar leggja sig 

fram um að mæta þörfum þeirra en þeim þykir vanta stefnumótun, þekkingu 

og kennsluefni. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að 

kennsluefnið Samræðufélagar geti nýst vel í íslenskum skólum og að kennarar 

geti auðveldlega tileinkað sér þær aðferðir sem þar er lýst ef nægilegur 

stuðningur fæst við innleiðingu. Þeir nemendur sem fengu kennslu með 

aðferðinni sýndu góðar framfarir í orðaforða og tjáningu sem gefur von um að 

þessi kennsluaðferð sé árangursrík og að skólar á Íslandi þurfi efni sem þetta 

og fræðslu um kennsluaðferðina til að mæta betur þörfum barna af erlendum 

uppruna. 

 

 





 

Abstract 

Dialogue is a major part of daily school life, teacher student dialoge, students 

communicating and teachers having dialoge amongst themselves. Dialogue 

can be used purposefully to improve student outcome in any subject, and such 

teaching methods have been used world wide for many years, in different ways 

and for different purposes. In Iceland, several attemts have been made at all 

school levels in teaching throught dialoge.  Dialogue as a teaching method has 

not been studied greatly in Iceland but has become more and more discussed 

among teachers in recent years. This research project describes experimental 

teaching of a method based on dialogue. The method originates in the UK and 

is called Talking Partners. Mixed method research design was used in the 

study, data was colleced in qualitative and quantitative ways. This is an action 

research with the purpose of investigating the effect of the teaching method on 

student outcome. I evaluated my own progress, how well the method was 

implemented on my behalf and if I was able to use effectively the teacher 

material provided. Two measuring instruments were used to measure progress 

after a ten week intervention. The children who participated in the study are all 

learning Icelandic as a second language. Icelandic teachers generally believe 

that Icelandic schools do not sufficiently provide good teaching for these 

student and that there is a lack of good policy, knowledge and teaching 

material. The result of this study provides evidence that Icelandic teachers can 

implement this teaching method if sufficient support is provided during 

implementation. The students who participated in the study all showed good 

progress in vocabulary and in their speaking. That gives hope that the method 

is effective and that we can use teaching material such as this to meed the needs 

of these children.  





 

Formáli 

Verkefnið er fjörutíu eininga meistaraprófsverkefni til MA. –prófs í 

menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Leiðsögukennari var 

dr. Rannveig Oddsdóttir og ráðunautur dr. Hermína Gunnþórsdóttir. Verkefnið 

var unnið í grunnskóla sem ég starfa í og þakka ég öllum þeim kennurum og 

nemendum sem lögðu sitt af mörkum til rannsóknarinnar.  

 

Verkefnið er einnig hluti af starfsþróun minni í kennslufræðum sem hófst með 

þátttöku minni í að innleiða aðferðir Byrjendalæsis. Rósa Eggertsdóttir, 

höfundur aðferðarinnar, hefur verið fyrirmynd og hvatt mig áfram á þessari 

leið, fyrst með því að kynna fyrir mér það sem kallast Accountable talk og síðar 

leiðbeina mér í gegnum litla rannsókn þar sem sú aðferð var skoðuð. Þar með 

kviknaði áhugi á kennsluaðferðum sem byggja á samræðum sem leiddi mig í 

skólaheimsókn til Bradford á Bretlandseyjum. Þar kynntist ég annarri 

fræðikonu, Clare Reed, sem kom til Íslands stuttu síðar og hélt námskeið í 

þeirri aðferð sem hér er til rannsóknar. Þakka ég Rósu og Clare innilega fyrir 

þeirra framlag, hvatningu og aðstoð.
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1. Inngangur 

Nemendum með erlent móðurmál hefur fjölgað mikið í íslenskum grunnskólum undanfarin ár. Þegar 

skoðaður er fjöldi barna á aldrinum sex til fimmtán ára, sem eru innflytjendur, eru af annarri kynslóð 

innflytjenda eða eiga foreldri af erlendum uppruna (börn fædd á Íslandi eða erlendis) má sjá fjölgun 

úr 3110 börnum árið 2000 í 9085 börn árið 2018. (Hagstofa Íslands, e.d.) Nemendum sem þurfa 

sérstakan stuðning við íslenskunám hefur því fjölgað og reynist það mikil áskorun fyrir kennara. 

Íslenskar rannsóknir á málfærni barna af erlendum uppruna gefa til kynna að staða þessara barna sé 

ekki nægilega góð og að skólakerfið hér í landi þurfi með einhverjum hætti að bregðast við og bæta 

kunnáttu þeirra. Svo virðist vera sem þessi börn bæti mjög hægt við orðaforða sinn og standi í stað 

að einhverju leyti á fyrstu árum grunnskólans (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2010). Tvítyngd leikskólabörn sem fædd eru á Íslandi hafa slakari íslenskan orðaforða en íslenskir 

jafnaldrar þeirra og þykir kennurum skorta tíma og stuðning til að sinna þeim betur (Aneta Figliarska, 

Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2017). Margt bendir til þess að 

skortur sé á þekkingu og úrræðum svo hægt sé að mæta þörfum þessara nemenda á viðunandi hátt. Í 

nýlegri rannsókn á viðhorfum kennara kemur fram að lítil áhersla er lögð á þennan þátt í skólastarfi, 

hvort sem er í kennaranámi eða í símenntunaráætlunum skóla. Kennarar virðast nálgast þetta málefni 

á tilviljanakenndan hátt og hafa veikan grunn til að byggja á (Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie 

Barille og Markus Meckl, 2017). Í greiningu Menntamálastofnunar á stöðu grunnskólanemenda með 

íslensku sem annað mál kemur skýrt fram að árangri þeirra í lesskilningshluta PISA-rannsókna hefur 

hrakað mjög frá árinu 2000. Almennt hefur lesskilningi íslenskra nemenda hrakað en hjá þessum 

börnum er veruleg afturför. Greiningin sýnir að lesskilningur barna sem hafa íslensku sem annað mál 

hefur fallið um 47 stig á 12 árum á meðan börn sem hafa íslensku að móðurmáli falla að meðaltali 

um 20 stig (Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland, 2018). Nemendum af erlendum uppruna 

í íslenskum skólum hugnast síður búseta hér á landi en öðrum börnum samkvæmt rannsókn á heilsu 

og lífskjörum skólanema (Þóroddur Bjarnason, 2011). Svör þeirra við spurningum sem tengjast 

skólagöngu og framtíðaráformum gefa til kynna að þeir telji hag sínum betur borgið annars staðar en 

á Íslandi en um 40% nemenda sem eiga báða foreldra af erlendum uppruna telja líklegt að þeir flytji 

frá Íslandi en aðeins 14% nemenda af íslenskum uppruna eru sama sinnis (Þóroddur Bjarnason, 2011, 

bls. 6). Við þurfum að vita hvað liggur þarna að baki og hvort skólar geti betur mætt þörfum barna 

með erlent móðurmál. Í rannsóknum Hönnu Ragnarsdóttur koma fram vísbendingar um að börn af 

erlendum uppruna sem sýna lítið frumkvæði að samskiptum, séu jaðarsett og missi af margvíslegum 

námstækifærum á skólagöngu sinni; að í skólum þar sem börnum vegnar ekki vel megi merkja skort 

á samstöðu í kennarahópi og trausti milli skóla og fjölskyldna svo dæmi séu tekin (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004 og Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal 

Sveinsdóttir, 2016). Leita þarf leiða til að mæta þörfum þessara barna svo þau hafi betri möguleika 

á að ná þeim markmiðum sem til er ætlast með skólagöngunni. 

Í þessari rannsókn fylgdist ég með eigin þróun á kennsluháttum og kannaði áhrif kennslunnar á 

tileinkun orðaforða og á tjáningu barna á yngsta stigi grunnskóla. Í skýrslu þeirra sem eiga námsefnið 

sem lagt var til grundvallar í kennslunni, má sjá mjög góðan árangur af aðferðinni 

(TalkingPartners@Primary, 2015). Mikilvægt er að kanna áhrif hennar á börn í skólum á Íslandi til 

að hægt sé að réttlæta kaupin á námsefninu og tíma kennara sem sinna henni. Mikilvægast er þó að 

kanna hvort þessi kennsluaðferð stuðlar að auknum árangri nemenda. Einnig er áhugavert að komast 

að því hvort þessi aðferð skilar sama árangri hjá okkur á Íslandi og hún gerir í Bretlandi. Rannsóknin 

var því tvíþætt, þ.e. rannsókn kennara á eigin starfi og rannsókn á því hvort íhlutun af þessu tagi skili 

þeim árangri sem vænst er. 
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Hlutur kennara í framförum nemenda er mikilvægur og því nauðsynlegt að skoða hvernig gengur að 

innleiða þessa kennsluhætti. Ég hef prófað kennsluaðferðir sem byggja á samræðum, leitað efnis víða 

og tekið þátt í þróunarstarfi þar sem markmiðið var að auka hlut samræðunnar í skólastarfinu. 

Undanfarinn áratug hef ég nýtt margvísleg tækifæri til að þróa eigin kennsluhætti og starfa með 

öðrum kennurum að starfsþróun, sem ráðgjafi eða sem hluti af teymi. Nýlega fór teymi úr mínum 

skóla í skólaheimsókn erlendis og kynnti sér þar ýmsar aðferðir til að nýta samræður í kennslu og 

var það hluti af þróunarverkefni sem unnið hefur verið í teyminu síðastliðin ár. Eitt af því sem ég 

kynntist í þeirri heimsókn er námsefnið Talking Partners (hér eftir nefnt Samræðufélagar) sem ég 

hef síðan prófað að nota í kennslu barna af erlendum uppruna. Viðfangsefni ritgerðarinnar er því 

valið af áhuga og aukinni þörf fyrir kennsluhætti sem miða að því að auka orðaforða og efla 

tjáningarfærni barna, ekki síst barna af erlendum uppruna. Fjallað verður í ritgerðinni um kennslu 

barna af erlendum uppruna, kennsluaðferðir sem sýnt hefur verið fram á að beri árangur og sjónum 

beint sérstaklega að aðferðinni Samræðufélagar sem byggir á samræðum við börn.  Staða nemenda 

er metin fyrir og eftir íhlutun og hún skoðuð í samhengi við bakgrunn þeirra, aðferðir kennarans og 

þau fræði sem byggt er á. Rannsóknarspurningin er tvíþætt;  

Hvernig gengur mér sem kennara að tileinka mér aðferðina Samræðufélagar og nýta hana í kennslu 

barna með íslensku sem annað mál?  

Hefur aðferðin Samræðufélagar jákvæð áhrif á orðaforða og tjáningu barna af erlendum uppruna?  

 

Lykilhugtök: samræður, orðaforði, tvítyngi, íslenska sem annað mál.
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum verður fjallað um máltöku og málþroska barna sem alast upp í flóknu málumhverfi og 

mikilvægi samskipta í þessu ferli. Hér verður fjallað á fræðilegan hátt um leiðir í þróun kennsluhátta 

sem byggja á samræðum í kennslu og þá sérstaklega litið til barna af erlendum uppruna í íslenskum 

skólum. Þá verður í kaflanum fjallað um starfendarannsóknir en ritgerðin grundvallast á þeirri 

nálgun. Litið er á starfendarannsóknir sem mikilvægan þátt í að skapa faglegt lærdómssamfélag og 

því einnig farið yfir það hvað einkennir skólastarf þar sem slíkt samfélag hefur skapast. 

2.1 Málfærni barna af erlendum uppruna 

Eins og fram kom í inngangi hefur börnum af erlendum uppruna fjölgað mjög í íslenskum 

grunnskólum og kennarar sinna nú í auknum mæli nemendum sem hafa ekki íslensku að móðurmáli. 

Vísbendingar eru um (Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie Barillé og Markus Meckl, 2017; Hulda 

Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland, 2018; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2010) að sú kennsla þurfi einhverja endurskoðun og að auka þurfi þekkingu og færni innan skólanna 

til að mæta þessum börnum svo þau nái sem fyrst að verða virkir þátttakendur í öllu skólastarfinu. 

Hanna Ragnarsdóttir hefur sýnt málefnum barna af erlendum uppruna mikinn áhuga og rannsókn 

hennar sem fram fór á árunum 2002–2005 gefur til kynna að tilhneiging sé til að aðgreina börn 

innflytjenda frá öðrum og að aðstæðum barnanna sé víða ábótavant því þekking starfsmanna skóla 

er ekki nægileg svo mæta megi þörfum þeirra, og virðist það fara eftir þekkingu og reynslu einstakra 

kennara og stjórnenda hvort kennslan hæfir þörfum þeirra (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 263). 

Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie Barillé og Markus Meckl (2017) komust að sömu niðurstöðu í 

sinni rannsókn. Þau komust að því að kennarar telja að þeir séu ekki nægilega vel undirbúnir undir 

það að kenna börnum af erlendum uppruna og að málefni þessara barna séu ekki ofarlega á 

forgangslista skólanna. Það er því á veikum grunni að byggja þegar verið er að skipuleggja nám 

nemenda með íslensku sem annað mál og staða þessara barna er því viðkvæm. Í rannsókn Gests 

Guðmundssonar (2013) var leitast við að fá svör við því hvernig ungir námsmenn sem hafa íslensku 

sem annað mál, hafa komist yfir þá þröskulda sem mæta þeim í íslenskum framhaldsskólum. Tekin 

voru viðtöl við sextán einstaklinga á aldrinum 18–25 ára. Allir viðmælendur höfðu alist upp við að 

beita að minnsta kosti tveimur tungumálum. Allir voru þeir á einu máli um að vel hafi verið tekið á 

móti þeim, þeir höfðu sterkan námshvata og ætluðu sér að ljúka námi. Grunnskólagangan snerist um 

að ná valdi á íslensku sem námsmáli og voru þeir allt að tíu ár að ná því. Gestur telur nauðsynlegt að 

huga betur að því hvers vegna innflytjendur eru svo lengi að ná tökum á íslensku sem námsmáli. 

Viðmælendur hans telja að skýringuna megi að einhverju leyti finna í því að þeir hafa haft mjög 

þröngan vettvang til að þjálfa íslensku. Þar skortir sérstaklega félagsleg tengsl við íslenska jafnaldra 

og almennt aukin samskipti á íslensku.  

Brotthvarf úr námi 

Nichole Leigh Mosty sendi yfirvöldum fyrirspurn varðandi brottfall nemenda af erlendum uppruna 

úr framhaldsskóla. Í svari menntamálayfirvalda má sjá að af nemendum sem innrituðust í 

framhaldsskóla árið 2004 voru 26% íslenskra nemenda hættir námi eftir fjögur ár en hlutfall 

innflytjenda var á sama tíma 62% (Þingskjal 880/2016–2017). Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón 

Hauksson (2011) tóku saman upplýsingar um innflytjendur í framhaldsskólum á Íslandi og stöðu 

þeirra samanborið við aðra. Í upphafi árs 2011 voru um 8% landsmanna innflytjendur. Ungir 

innflytjendur, 22 ára og yngri, voru þá einungis um 3,8% landsmanna. Á þessum tíma var 

fyrirsjáanlegt að börnum innflytjenda myndi fjölga í leik- og grunnskólum.  



4 

Hlutfall þeirra sem innritast í framhaldsskóla hér á landi er álíka hátt og í nágrannalöndunum en 

brotthvarf er meira á Íslandi samkvæmt samantekt Ólafar og Guðjóns. Hvað innflytjendur varðar þá 

reiknuðust líkur á því að hefja nám í framhaldsskólum minni fyrir þau börn en börn af íslenskum 

uppruna. Um það bil 37% drengja af erlendum uppruna hófu ekki nám í framhaldsskóla og um 24% 

stúlkna. Fyrir íslensk börn var hlutfallið undir tíu prósentum. Einnig var brotthvarf meira úr hópi 

innflytjenda en af þeim sem innritast eru eingöngu um 42% enn við nám þegar 19 ára aldri er náð. Í 

heildina má sjá að næstum 60% karla af erlendum uppruna sem voru á Íslandi við lok grunnskóla 

hafa horfið frá námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi um 22 ára aldur. Þetta er mun verri staða 

en að meðaltali í Evrópu þar sem hlutfallið er um helmingi lægra. Það má því vera ljóst að skólakerfið 

verður að virka betur fyrir börn af erlendum uppruna svo þau eigi jafna möguleika og aðrir nemendur 

til að nýta skólagöngu sína til þroska og framfara og möguleika til frekara náms eða starfa á Íslandi.  

Máltaka barna í flóknu málumhverfi 

Flest börn hafa öðlast góða færni í einu tungumáli um fimm ára aldurinn og geta átt löng samtöl við 

aðra. Við verjum gríðarmiklum tíma í munnleg samskipti í okkar lífi og er þetta því mikilvæg færni 

sem hlúa þarf að. Sum börn öðlast færni í fleiri en einu tungumáli en aðstæður þeirra eru misjafnar 

og getur það haft bæði kosti og ókosti í för með sér að alast upp við fleira en eitt tungumál (Browne, 

2009). Börn geta verið tví- þrí- eða fjöltyngd. Barn sem frá upphafi lærir tvö tungumál samtímis á 

tvö móðurmál og verður tvítyngt. Börn geta einnig verið tvítyngd þegar þau búa í einu málumhverfi 

heima og öðru í skólanum en mikilvægt er að hafa góða færni í móðurmálinu þegar þau tileinka sér 

seinna málið (Browne, 2009, bls. 160). Tvítyngi felur ekki í sér jafna þekkingu og færni á báðum 

tungumálum. Hvort tungumál fyrir sig hefur ákveðinn tilgang og eru þau notuð í mismunandi 

aðstæðum. Færnin helst í hendur við það hversu mikið barn notar hvert tungumál, hvernig það er 

notað og hvaða stuðning barnið fær. Tvítyngi getur haft jákvæð áhrif á vitsmunaþroska og allt nám 

barna. Börn sem alast upp við fleiri en eitt tungumál geta orðið næm á hrynjanda máls og 

notkunarmöguleika. Þessi börn læra tungumál eins og þau læra aðra hluti, með því að rannsaka, 

prófa, herma eftir og taka þátt í daglegum samskiptum (Gort, 2019). Þau hafa þegar öðlast færni í 

samskiptum heima, hafa þroska til að taka þátt í félagslegum athöfnum og það styður þau í að læra 

nýja málið (Browne, 2009, bls. 160). Börn sem byrja að læra annað tungumál sitt í skólaumhverfinu 

fara í gegnum nokkur stig. Í fyrstu fylgjast þau með og hlusta eftir einkennum nýja málsins. Næst 

fara þau að nota einfaldar setningar í daglegum samskiptum og reyna þannig að vera þátttakendur í 

félagslegum athöfnum, þau læra ákveðna frasa. Með aukinni reynslu og tækifærum til að nota 

tungumál, með góðum stuðningi og fjölbreyttum leiðum eykst færni barnanna til að nota tungumálið 

á skapandi hátt og í ólíku samhengi (Gort, 2019). Þegar barn lærir annað mál eftir máltöku í 

móðurmáli og móðurmáli er ekki viðhaldið getur það truflað málþroska og þar með annað nám. Það 

er því mikilvægt að viðhalda færni og framförum í móðurmálinu til að auka möguleika á að færni í 

öðru máli verði góð (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008; Browne, 2009).  

Að læra íslensku sem annað mál 

Að læra íslensku sem annað mál felur í sér að barn lærir fyrst móðurmál heima hjá foreldrum, í 

samskiptum við fjölskyldu sína og annað fólk með sama móðurmál, en íslensku lærir barnið utan 

heimilis og seinna en sitt eigið móðurmál. Til dæmis fer máltaka barnsins fram heima á móðurmáli 

þess en þegar það kemur í leikskóla fer það að læra annað mál, sem heldur svo áfram í grunnskóla 

(Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 135). Þeim sem læra annað mál eins og það er skilgreint hér er 

mikilvægt að fá sem mest að vera þátttakendur í samræðum, fá að hlusta á málið og æfa eigin tjáningu 

(Sigurður Konráðsson, 2007, 146).  

Læsisnám barna, það er lestrarnám sem og ritun, tjáning og hlustun, hvílir á getu barna til tjáningar 

og samræðna. Þegar börn hlusta á talað mál leggja þau mat á upplýsingar sem þar koma fram, spyrja 

spurninga og túlka samtöl. Allt nám byggir á þessu ferli; að spyrja, setja fram tillögur eða tilgátur, 

velta vöngum og skiptast á hugmyndum. Þessi færni lærist fyrst með samtölum og verður síðar meir 
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hugræn færni barna, hugsun þeirra þroskast. Samræður hjálpa okkur oft að finna út úr okkar eigin 

hugsunum, skýra hugmyndir okkar og finna kjarna þess sem við erum að velta fyrir okkur. Um leið 

og við reynum af öllum mætti að skýra hugsun okkar fyrir öðrum, en það getur verið mjög flókið, þá 

oftar en ekki skýrist í okkar eigin huga hvað það er sem við viljum skilja eða læra. Þess vegna er svo 

mikilvægt að skólabörn fái tækifæri til að þroska málfærni sína, hún tengist hugsun þeirra 

órjúfanlegum böndum og þar með öllu námi þeirra (Browne, 2009, bls. 3–4).  

Að læra annað tungumál í skóla en talað er heima hefur tvær hliðar. Önnur er sú félagslega og hin er 

tengd skólagöngu og þeim orðaforða sem fylgir faggreinum skólans. Flestir ná tökum á daglegum 

samskiptum og þeim orðaforða sem þarf til að bjarga sér í daglegu lífi á um það bil tveimur árum. 

Tungumál faggreina er flóknara og sú færni sem krafist er að börn hafi í töluðu og rituðu máli til að 

ljúka framhaldsnámi er mun lengra ferli. Þetta krefst meiri færni á vitsmunasviðinu og getur tekið 

allt upp í sjö ár að öðlast þann orðaforða sem þarf til að ná árangri í námi. Auðvitað er mjög margt 

sem hefur áhrif á þennan árangur, bæði innri og ytri þættir hjá hverju barni. Aldur barna, innri 

áhugahvöt og hversu mikið og lengi börn hafa verið í tilteknu málumhverfi hefur allt áhrif (Chumak-

Horbatsch, 2012, bls. 26). Til þess að ná góðum árangri í kennslu barna af erlendum uppruna þurfa 

kennarar að vita hvað ýtir undir góðan árangur  í nýja málinu. Móðurmálið er undirstaðan en kunnátta 

barns í móðurmáli hefur hvað mesta forspá varðandi framfarir og hæfni í öðru máli. Ekki má einblína 

um of á nýja málið á kostnað móðurmáls á fyrstu árum barns í skóla því það getur skert möguleika 

þess til að ná þeirri hæfni sem til þarf til að ganga vel í skóla (Chumak-Horbatsch, 2012, bls. 37–43). 

Móðurmál hvers og eins nemanda er mikilvægt og þarf að vera sýnilegt í skólanum. Það á öllum að 

vera ljóst sem ganga inn í skólann að þar stunda börn af ólíkum uppruna nám og að það skiptir máli 

fyrir framfarir þeirra og árangur (Chumak-Horbatch, 2012, bls. 63–69).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Englandi hafa sýnt fram á mikilvægi þess að töluðu máli sé gert 

hærra undir höfði í kennslu barna en gert er í dag (Mercer og Dawes, 2014) en margir ólíkir þættir 

hafa áhrif á aukinn orðaforða barna. Kennsluaðferðir þurfa að næra áhuga barna á orðum, vekja 

forvitni og gæða námið þannig lífi (Beck, McKeown og Kucan, 2013, bls. 14). Til þess að festa orð 

varanlega í virkan tjáningarorðaforða þarf meðal annars að gefa börnum tækifæri til að nota ný orð í 

samskiptum og endurtaka oft. Börn hafa þörf fyrir að deila reynslu sinni og uppgötvunum og þegar 

vel tekst til eflast þau enn frekar í leit sinni að nýrri og meiri þekkingu. Þetta gerist ekki af sjálfu sér, 

hlutverk kennarans er að ýta nemendum í þessa átt og aðstoða við að finna leiðir að samræðum sem 

auka þekkingu og bæta árangur (Marzano, 2004, bls. 59; Beck, McKeown og Kucan, 2013, bls. 109). 

Orðaforði sem við lærum í nýju tungumáli skiptist að einhverju leyti í tvo ólíka flokka. Í þeim fyrri 

eru orð sem notuð eru til daglegra samskipta, til að bjarga sér í búðinni, spyrja til vegar og allt það 

sem búast má við að fólk læri af umhverfinu fyrstu árin í nýju málumhverfi. Í þeim síðari eru orðin 

sem við gætum rekist á í dagblöðum, skólabókum og almennt í námi og eru það sérhæfðari og 

flóknari orð sem tekur lengri tíma að ná eins og áður segir (Beck, McKeown og Kucan, 2013, bls. 

159–162). Til að auka líkur á að börn læri þennan orðaforða á sem skemmstum tíma er nauðsynlegt 

að þau fái tækifæri til að nota hann endurtekið í samræðum og við mismunandi aðstæður. Kennarinn 

þarf að nota ríkulegan orðaforða til að draga ekki úr möguleikum barna á að spyrja um ný orða sem 

geta vakið forvitni og áhuga (Beck, McKeown og Kucan, 2013, bls. 163–173).  

Íslenskar rannsóknir á þróun orðaforða 

Í nýlegri íslenskri rannsókn var pólskur og íslenskur orðaforði leikskólabarna prófaður (Aneta 

Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2017). Fjórtán börn 

á aldrinum fjögurra til sex ára voru þátttakendur í rannsókninni og báðir foreldrar allra barna pólskir. 

Níu af þessum fjórtán börnum höfðu svipaðan pólskan orðaforða og eintyngd börn á þeirra aldri. Þrjú 

börn voru rétt neðan marka en aðeins tvö börn voru vel fyrir neðan viðmið prófsins. Mikill munur 

var á frammistöðu barnanna þegar íslenski orðaforðinn var metinn. Aðeins eitt barnanna náði 

nægilega góðum árangri til að teljast innan viðmiðunarmarka fyrir eintyngd íslensk börn. Flest voru 

undir neðri mörkum sem er mjög slök frammistaða og mikið áhyggjuefni. Sigríður Ólafsdóttir og 
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Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2010) könnuðu íslenskan orðaforða nemenda sem höfðu annað móðurmál 

en íslensku. Börnin voru í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla þegar rannsóknin var gerð árin 2008–

2009. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að framfarir á orðaforðaprófi eru sáralitlar á milli annars og fjórða 

bekkjar grunnskóla og virtist orðaforðinn standa í stað. Þessi börn höfðu mun minni orðaforða en 

börn í fyrsta bekk með íslensku að móðurmáli. Niðurstöður þeirra benda einnig til að kennsluhættir 

séu ekki nægilega árangursríkir því börn sem höfðu þó fengið sérstaka íslenskukennslu náðu síst betri 

árangri en þau sem ekki fengu þá þjónustu. Ef marka má skýrslu Menntamálastofnunar frá árinu 2018 

(Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland) hefur staða þessara barna ekki lagast frá því þessi 

rannsókn var gerð. Í þeirri skýrslu er gert grein fyrir dalandi árangri barna með íslensku sem annað 

mál í PISA rannsóknum. Höfundar skýrslunnar telja ekki vafa á að bæta þarf úr stuðningi við bæði 

kennara og nemendur í þessum málaflokki.  Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2018) gerði einnig rannsókn 

á vaxtarhraða orðaforða íslenskra barna í leik- og grunnskólum. Yngri börnin voru 4 ára þegar 

rannsókn hófst og komin í 3. bekk þegar henni lauk. Eldri hópurinn var í fyrsta bekk við upphaf 

rannsóknar og var mældur tvisvar sinnum. Orðaforðinn var meðal annars mældur með Ísl-PPVT sem 

ætlað er börnum á aldrinum 4–8 ára. Niðurstöður voru að orðaforði vex marktækt milli ára frá 4–8 

ára aldurs, meðalskor barna hækkaði ár frá ári en þó mest á fyrstu árunum. Ísl- PPVT virðist ekki 

greina vel á milli barnanna sem skora hæst og því ákveðin rjáfuráhrif í þessu prófi. Mælingar 

einstakra barna voru stöðugar allan tímann, hópurinn allur sýndi framfarir og fylgni milli mælinga á 

orðaforða einstakra barna var mikil. Ekki mældist kynjamunur en mikill einstaklingsmunur var milli 

barna. Þessar niðurstöður leiða því í ljós að börn með slakastan orðaforða bæta við hann hægt og þétt 

en taka ekki stökk á þessum árum til að nálgast betur þau sem skora hærra þegar þau eru í leikskóla. 

Þar sem tengsl orðaforða við lesskilning og almennan árangur í námi eru vel þekkt, er mikilvægt að 

koma auga á þau börn í leikskóla sem þurfa sérstaka kennslu í orðaforða, hvort sem þau eru íslensk 

eða ekki, og grípa til gagnreyndra aðferða sem hraða námi þeirra eins og mögulegt er.  

Rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) beindist að þróun orðaforða og lesskilnings hjá börnum sem 

hafa annað móðurmál en íslensku. Til samanburðar voru börn með íslensku að móðurmáli. Börnin 

voru prófuð þrisvar á þriggja ára tímabili þegar þau voru í fjórða til áttunda bekk. Í rannsókninni voru 

notuð þrjú próf til að meta orðaforða barnanna. Þegar mældur var viðtökuorðaforði með prófinu 

Orðskilningur kom í ljós að nemendur með íslensku sem annað mál bættu mun minna við orðaforða 

sinn en samanburðarhópurinn (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 150). Annað próf, Orðalykill, mælir 

ekki eingöngu viðtökuorðaforða heldur einnig tjáningarorðaforða. Það próf sýndi að sterkasti 

nemandinn af erlendum uppruna náði ekki meðaltali íslensku barnanna og bilið jókst einnig milli 

þessara tveggja hópa á rannsóknartímabilinu. Íslensku börnin sýndu jafnar framfarir á tímabilinu á 

meðan hin börnin sýndu litlar framfarir (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 150-151). Rannsókn Sigríðar 

sýndi að þau börn sem komu til Íslands þegar þau voru eldri náðu betri framförum en þau sem voru 

yngri eða fædd á Íslandi. Þetta sýndi sig í gegnum öll prófin sem notuð voru. Eldri börnin náðu betri 

framförum í orðaforða á tíma rannsóknarinnar. Því var ályktað að börn sem hafa góðan grunn í 

móðurmáli standa betur að vígi í orðaforðanámi þegar kemur að því að læra íslensku sem annað mál. 

Þetta segir okkur einnig að börn af erlendum uppruna sem fædd eru á Íslandi þurfa stuðning við sitt 

íslenskunám (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 159). Þessar rannsóknir á þróun orðaforða og 

hugtakaskilnings hjá börnum með íslensku sem annað mál sýna að þörf er á að vinna markvisst að 

því að efla orðaforða þeirra (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og 

Sigurgrímur Skúlason, 2016) og má því ætla að markviss og vönduð kennsla geti haft þar veruleg 

áhrif og því nauðsynlegt að kennarar hafi góða þekkingu og færni til slíkrar kennslu. 

2.2 Þróun samræðunnar sem leið í kennslu 

 

Samræður sem kennsluaðferð er ævagamalt fyrirbæri sem rekja má aftur fyrir Krists burð. Sókrates, 

sem fæddur var í kringum 470 fyrir Krist var þekktur fyrir samræðuleiðir sem byggðu að mestu á 

spurnaraðferð (Magee, 1998). Sókrates tók gjarnan fyrir eitt hugtak og spurði fólk um hugrekki eða 
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vináttu. Hann hélt svo áfram að spyrja fólk út í svör þeirra og kom þá oft í ljós að enginn hafði 

fullnægjandi útskýringar á þessum hugtökum. Sókrates vakti þannig áhuga fólks á ýmsum 

viðfangsefnum og fékk mannskapinn til að hugsa og átta sig á því hversu flókið er að skilja og 

skilgreina svona hugtök (Magee, 1998, bls. 21). Þetta er upphafið að þeirri heimspekilegu samræðu 

sem hefur fylgt okkur síðan. Heimspeki okkar tíma hefur í auknum mæli beint sjónum að 

tungumálinu. Sú rökgreiningarheimspeki sem var áberandi á tuttugustu öldinni tók á sig ýmsar 

myndir en umfram allt fékkst hún við nákvæma greiningu á staðhæfingum og hugtökum líkt og sjá 

má í skrifum Bertrand Russel (Magee, 1998, bls. 199). Rökgreiningarheimspeki fæst við greiningu 

á hugtökum og ekki síður staðhæfingum um heiminn. Þessi tegund heimspeki reynir að svara því 

hvað við raunverulega erum að segja þegar við segjum eitthvað og kafað er nákvæmlega ofan í þær 

staðhæfingar sem settar eru fram (Magee, 1998, bls. 198).  

Til að skoða menntun í samhengi við þetta er gott að líta fyrst á skrif John Dewey (1859–1952). Fyrir 

um hundrað árum skrifaði hann bók um hugsun og menntun (Dewey, 2000). Þar fjallar hann um 

mikilvægi þess að þjálfa hugsun og hlutverk kennarans í þeirri þjálfun. Hann leggur áherslu á 

mikilvægi tungumálsins í þjálfun hugsunar og segir vanda skólans vera að: „stýra munnlegu og 

skriflegu máli nemenda, sem fyrst og fremst er notað til hagnýtra og félagslegra þarfa, þannig að það 

verði smám saman meðvitað tæki til að miðla þekkingu og leggja hugsuninni lið“ (Dewey, 2000, bls. 

284). Í þessu samhengi nefnir hann til að mynda orðaforðavinnu af ýmsu tagi og mikilvægi þess að 

koma skipulagi á eigin skilning. Við sem manneskjur eigum þetta einstaka tæki, tungumálið, til þess 

að koma upplýsingum til annarra og kveikja hugmyndir í hugum fólks. Tungumálið er ófullkomið 

að því leyti að þó margar manneskjur heyri sömu orðin er eins líklegt að þær skilji þau á ólíkan hátt. 

Túlkun orða í huga hvers einstaklings þýðir að við sem manneskjur þurfum oft og einatt að eiga 

frekari samskipti um hlutina til þess að koma í veg fyrir misskilning og tryggja að rétt merking komist 

til skila.  

Tungumálið er þess vegna ekki einfalt og skýrt tæki sem eingöngu nýtist til að koma upplýsingum á 

milli manna, heldur þarf að meta og túlka aðstæður í hvert sinn og ekki síður þau áhrif sem fólk 

verður fyrir af viðmælanda sínum. Þannig tengist tungumálið hugsun okkar órjúfanlegum böndum 

og nýtist til að þróa hana og skilning enn frekar. Að mati Mercer (2000, bls. 3–9) örva samræður 

hugsun manna betur en nokkuð annað. Í hvert sinn sem við eigum samræður við aðra manneskju 

þurfum við að geta sett okkur í þær stellingar sem tilheyra stað og stund. Við tölum á annan hátt við 

samstarfsfélaga okkar, sem hafa svipaða þekkingu á starfinu, heldur en við þá sem eru 

utanaðkomandi. Við veljum orð og umræðuefni út frá því hvert tilefnið er, hvert samhengið er og 

hver viðmælandinn er. Þeir sem ekki átta sig á þessu eiga á hættu að samræður skili takmörkuðum 

árangri. Þeir sem taka þátt í samtali eingöngu á eigin forsendum og út frá eigin hagsmunum, 

skoðunum eða upplýsingum og taka ekki til greina það sem viðmælandi býr yfir geta ekki búist við 

góðri niðurstöðu.  

Ef litið er eingöngu til þess sem á sér stað í samskiptum og samvinnu kennara og nemenda, þar sem 

kennari hefur vissa yfirburði, er mikilvægt að kennari fylgist stöðugt með því hvort nemendur skilji 

allt sem sagt er eða lesið og kanni reglulega framfarir og árangur nemenda. Þetta er hægt að gera 

með samtölum við nemendur en þá er nauðsynlegt að kennarinn hafi áður rætt tilgang þeirra 

samræðna og hvernig á að bera sig að við þær til þess að þær skili tilætluðum árangri (Mercer, 2000, 

bls. 18–43). Einnig er áhugavert að skoða samræður sem eiga sér stað meðal nemenda sjálfra. 

Kennari sem setur saman hóp nemenda og ætlar þeim að leysa verkefni í sameiningu og býst við að 

með því beri vinnan árangur er í besta falli bjartsýnn. Það er nauðsynlegt fyrir kennara að vita 

nákvæmlega hvað þarf að gerast innan hópsins svo að samstarf og samræður um verkefnið leiði af 

sér góða niðurstöðu fyrir alla. Líklega hafa allir upplifað á eigin skinni samtöl og samskipti sem hafa 

leitt af sér pirring, misskilning eða önnur óþægindi vegna þess að erfitt var að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu eða einhverri niðurstöðu. Fæstir hafa fengið leiðsögn eða kennslu í því 

hvers konar reglur gilda við ólíkar aðstæður og fólk fer misjafnlega af stað inn í samtöl. Þetta getur 

leitt til langvarandi óþæginda og erfiðleika fyrir marga. 
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Tækifæri til samræðna og mikilvægi þeirra 

Samræður við börn og málþroski haldast vel í hendur. Samtalið eflir þroskann og aukinn málþroski 

gerir börnin leiknari í samræðunni. Þannig verður til ferli sem heldur endalaust áfram sé því viðhaldið 

(Nichols 2006, bls. 12). Til þess að geta átt góðar samræður og samskipti þurfa börn að læra að 

skiptast á að tala, tala eingöngu um það sem er til umræðu hverju sinni og átta sig á þekkingu 

viðmælanda svo að réttar upplýsingar komist til skila. Virk hlustun er því nauðsynlegur hluti 

samtalsins. Grunnurinn að þessu er lagður á fyrsta aldursári barna með samskiptum við fullorðna. 

Þeir fullorðnu veita stuðning með því að eiga einföld samskipti við barn, svara þegar barn gefur frá 

sér hljóð og fleira í þeim dúr (Kempe og Brooks, 2012, bls. 142–143). Flest samtöl sem ung börn 

eiga við fullorðna snúast um það sem er að gerast hér og nú og einkenni þeirra er að börn og fullorðnir 

skiptast á að tala stutt í einu. Þegar börn eldast verða samtölin flóknari og snúast um eitthvað sem 

hefur nýlega gerst og þannig er byggt undir getu barna til þess að segja frá atburðum og byggja upp 

frásögn. Samtöl barna og fullorðinna leggja þannig grunninn að því að börn geti sagt sögur og skrifað 

sögur síðar meir (Kempe og Brooks, 2012, bls. 152–153).   

Aðstæður barna eru mjög misjafnar og svo á einnig við um tungumál þeirra og möguleika á að öðlast 

góðan orðaforða og færni í tjáningu. Fyrir sum börn er skólinn hugsanlega eini staðurinn þar sem þau 

fá raunveruleg tækifæri til að nota tungumálið til að læra að hugsa gagnrýnið með öðrum og að eiga 

samskipti sem leiða til náms (Littleton og Mercer, 2013, bls. 95). Lykillinn að framförum og árangri 

barna liggur hjá þeim fullorðnu. Hvort sem er í skóla eða annars staðar gildir hið sama; fullorðnir 

þurfa að eiga samskipti við börn til að hjálpa þeim að þróa tungumálið og þroska. Það skiptir þó máli 

hvernig samskipti það eru og hversu mikil þau eru. Börn þurfa á fólki að halda sem talar um fleira 

en það sem nauðsynlegt er til daglegra samskipta. Þau þurfa fólk sem útskýrir vandlega, ræðir og 

rannsakar með orðum, leikur sér með hugmyndir og orð og notar þannig mörg ólík hugtök. Mikilvægi 

þess að hlusta á börn er einn liður í að gera þau færari í tungumálinu, með því að hlusta af athygli og 

bregðast rétt við geta fullorðnir enn betur ýtt undir það að börn öðlist færni í tungumálinu og betri 

skilning. Þessi viðbrögð fullorðinna skapa sameiginlegan grundvöll til dæmis til að þróa hugmyndir 

sem verið er að lýsa, skýra það sem um er rætt, gera frásögn betri eða leysa vanda (Neaum, 2012, 

bls. 69–74). 

Kenningar um nám skýra hvernig og hvers vegna við lærum. Vygotsky er vel þekktur fræðimaður 

sem haft hefur áhrif á marga menntunarfræðinga og kennara með kenningum sínum um félagslega 

hugsmíðahyggju (Jaramillo, 1996). Hann leitaði svara við því hvernig nemendur öðlast skilning á 

merkingu hluta og hann áleit að félagsleg reynsla okkar stýri því hvernig við hugsum og túlkum 

heiminn. Þroski á sér stað með félagslegum samskiptum en til að hann verði að veruleika, þurfum 

við einhvern með meiri þekkingu til að leiðbeina okkur og aðstoða. Þetta gerist, segir hann, fyrst og 

fremst með því að nota tungumálið (Jaramillo, 1996). Tengsl hugsunar og orða er ferli sem flæðir 

fram og til baka frá hugsun til orðs og orðs til hugsunar. Tengsl orða og hugsunar þroskast og þróast 

í gegnum þetta ferli og er hugsunin ekki eingöngu sett í orð, hún verður raunveruleg og það þýðir að 

við erum búin að skapa eitthvað nýtt (Vygotsky, 1986, bls. 218). Þekkingu er miðlað með 

tungumálinu, því gegna samræður veigamiklu hlutverki í því að móta nemendur, hugsun þeirra og 

hegðun. Vygotsky lagði áherslu á að börn ættu samskipti við önnur börn sem standa þeim framar til 

þess að læra af þeim (Jaramillo, 1996 bls. 135).   

Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í þessu ferli en samræður í kennslustundum geta verið 

tímafrekar. Í skólum þarf að gera ráð fyrir tíma til að eiga samræður í kennslu svo að samskipti 

starfsfólks og nemenda snúist um meira en að segja börnum til um það hvað á að gera, hvenær á að 

gera það og hvernig. Lyn Dawes er fræðikona sem hefur unnið ötullega að því að sjá kennurum fyrir 

hagnýtu efni og leiðbeiningum til að nýta sem best slíkar leiðir í kennslu. Dawes (2011, bls. 1) leggur 

áherslu á að kennarar beiti afmörkuðum aðferðum til þess að samræður nýtist til að efla nám barna. 

Mikilvægt er að þau viti hvert við stefnum, að markmiðin séu ljós, af hverju við erum að tala saman 

og hvað við græðum á því. Einnig verður að fara yfir og æfa þær reglur sem gilda þegar við eigum 
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samræður í skólanum (Dawes, 2011, bls. 16–31). Ef einhver fylgir ekki þeim leikreglum sem gilda í 

samræðunum verður rof í samskiptunum og hætta er á að enginn sameiginlegur skilningur náist. Ef 

barn á að læra þessar reglur og kunna að nota þær þarf að vera öruggt að barnið hafi vilja og getu til 

að taka þátt í vinnunni með öðrum. Það þarf að vera öruggt um það hver tilgangurinn er og skilja til 

hvers er ætlast. Þannig þróast tungumálið sem leið til samskipta og að finna sameiginlega merkingu 

hluta (Kempe og Brooks, 2012, bls.10–11). 

Það er því margt dýrmætt sem býr í samræðunni og nefnir Barnes (2008) sem dæmi að oft sé aðgengi 

að skilningi og þekkingu hvað best í gegnum samræður því einfalt sé að breyta, laga og prófa sig 

áfram með mismunandi orð og máta skilning sinn við aðra í gegnum hið talaða mál. Þannig komum 

við skipulagi á hugsun okkar og skilning smátt og smátt. Í fyrstu er hugsun og mál eingöngu 

félagslegt en verður seinna einstaklingsbundið og við förum að skapa okkar eigin þekkingu á eigin 

spýtur. Ef við hins vegar tökum þátt í samtali við aðra aukast líkur á að við eflum skilning okkar á 

ólíkum hlutum. Undirstaðan er tungumálið, merking og tilgangur orða er það sem smám saman 

skapar hugsun okkar og mótar einstaklinga (Barnes, 2008, bls. 5–9). Mikilvægt er að efla þennan 

þátt í skólastarfinu og skapa tækifæri fyrir starfsfólk skóla til að þróa leiðir í starfinu sem bera þennan 

árangur. 

Tengsl samræðunnar við Byrjendalæsi 

Íslenskir kennarar á yngsta stigi grunnskóla þekkja margir til Byrjendalæsis, sem er aðferð í lestrar- 

og læsiskennslu, því skólaárið 2016–2017 höfðu 85 skólar um allt land lokið tveggja ára innleiðingu 

aðferðarinnar (Rúnar Sigþórsson og Grétar L. Marinósson, 2017, bls. 7). Byrjendalæsi er aðferð sem 

felur í sér margar leiðir og aðferðir til að mæta þörfum barna, margvísleg verkefni og fjölbreytt 

skipulag (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 29). Kennarar þurfa að ákveða 

viðfangsefni út frá þörfum nemenda, gera námið athafnamiðað og gera ráð fyrir hreyfingu og 

samskiptum. Aðferðirnar sem Byrjendalæsiskennarar nota styðjast við stigskiptan stuðning (e. 

scaffolding) þar sem kennari sýnir fyrst vinnubrögðin og leiðbeinir börnunum þar til þau ná 

sjálfstæði. Í gegnum Byrjendalæsi er unnið að því að auka lesskilning með margvíslegum aðferðum. 

Í allri vinnu sem miðar að bættum skilningi er orðaforði lykilatriði og einnig er lögð mikil áhersla á 

að kenna uppbyggingu texta. Hluti þessarar vinnu fer fram með samræðum sem gjarnan eru notaðar 

til að byggja undir ritun eða aðra vinnu (Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa 

Geirsdóttir, 2010). 

Aðferðin byggir á nokkrum stoðum sem mikilvægt er að kennarar tileinki sér. Samþætting tals, 

hlustunar, lesturs og ritunar er grundvöllur árangurs. Vinna þarf með alla þætti læsis samþætt en ekki 

aðskilið. Tileinkun orðaforða er mikilvæg og unnið er með gæðatexta sem ræddur er ítarlega. Fyrst 

er því unnið með heildartexta, síðan eru smærri einingar tungumálsins rannsakaðar. Sú tæknivinna 

sem á sér stað þar, samband stafs og hljóðs og ýmis málfræðivinna, sprettur því úr þeim texta sem 

upphaflega var lesinn. Allir eiga að geta fengið verkefni við hæfi og náð árangri. Áhersla er á góða 

sýnikennslu og stuðning og nemendur læra vinnubrögð sem hjálpa þeim að verða sjálfstæðir í 

læsisvinnu. Námið á að vera skemmtilegt og bjóða upp á mikla tjáningu og samskipti og skapandi 

hugsun (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18–19).  

Hér er stutt og einfaldað dæmi um skipulag kennslu með þessari aðferð. Á mánudegi les kennari 

fyrsta bekkjar nýja bók fyrir nemendur. Kennarinn ákveður hvaða orð úr bókinni verða til 

umfjöllunar og hvert lykilorðið verður. Þennan fyrsta dag vikunnar er því áhersla á að börnin skilji 

innihald og söguþráð, læri kannski einhver ný orð eða orðasambönd og ræði saman um söguna. Sum 

börnin lesa hana jafnvel sjálf og ræða saman í pörum. Í þessari vinnu má nota margvíslegar aðferðir 

til að efla skilning og er þeim aðferðum lýst betur í þeim gögnum sem kennarar í Byrjendalæsi hafa 

aðgang að. Næstu daga er unnið með tæknilega þætti. Börnin æfa sig í að þekkja stafi og hljóð, unnið 

er með margvíslegan efnivið eins og leir, liti, dagblöð og hefðbundnar stílabækur, allt eftir þörfum 

hóps og einstaklinga. Þessi vinna getur tekið nokkra daga og samhliða er lestur æfður á bók eða 
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öðrum miðlum. Þegar kemur að lokum vinnu með þessa tilteknu bók er komið að því að skapa 

eitthvað. Kennari og nemendur ákveða í sameiningu hvað skal skapa og eru samræður milli þeirra 

stór þáttur í að byggja undir slíka sköpun, hvort sem um ræðir ritunarverkefni, myndir, leikþætti eða 

annað. Byrjendalæsið byggir að hluta á kenningum Vygotsky um félagslega hugsmíðahyggju, 

áðurnefndur stigskiptur stuðningur fellur þar undir og einnig það sem kallað er stig hins mögulega 

þroska (e. zone of proximal development) þar sem viðfangsefni nemenda gera kröfur til hans umfram 

það sem hann getur óstuddur (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 41). 

Orðaforðavinnan sem á sér stað í Byrjendalæsi og allur undirbúningur fyrir ritun og sköpun fer að 

stærstum hluta fram munnlega. Þær samræður geta ýtt undir árangur í fyrrgreindum þáttum ef vel er 

að verki staðið. Þessum þætti hefur ekki verið gert hátt undir höfði innan aðferðarinnar og væri því 

áhugavert að skoða hvort hægt er að auka þátt samræðunnar innan Byrjendalæsis. Samræðufélagar 

er ein leið til þess og gæti sú aðferð einnig komið til móts við börn sem þurfa stuðning vegna slakrar 

málfærni eða stuðning við tjáningu. Þar sem Byrjendalæsi byggir að hluta til á stöðvavinnu væri 

mögulegt að setja aðferð eins og Samræðufélaga inn sem eina stöð þar sem kennari stýrir samræðum.  

Samræðukennsla í íslenskum skólum 

Starfshættir skóla segja til um það hvort þeir rækja það hlutverk sitt að „stuðla að umburðarlyndi og 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 

11). Skýrt kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla að gæta þurfi þess að nemandinn æfist í að tjá 

skoðanir sínar og útskýra verklag sitt á gagnrýninn og skýran hátt (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 24). Þetta gerist ekki af sjálfu sér heldur þarf að gefa þessum þáttum rými 

í skólastarfi og móta þarf skýra stefnu um framkvæmd þeirra kennsluhátta sem liggja eiga til 

grundvallar þessari hæfni og auka þekkingu og færni kennara til að stýra kennslu sem byggir á 

samræðum, tjáningu og hlustun. Starfshættir kennara og hæfni hans er alger forsenda þess að 

samræður og samvinna beri árangur (Mercer, 2000, bls. 159). Sú samræðutækni sem kennarar þurfa 

að tileinka sér er ekki einföld, það skiptir máli hvenær henni er beitt og í hvaða tilgangi. Kennarar 

sem ná góðum árangri með samræðutækni hafa færni til að hjálpa nemendum að tengja við fyrri 

þekkingu og gefa þeim færi á að útskýra hvernig þeir hugsa og leysa úr viðfangsefnum (Mercer, 

2000, bls. 160). Ekki er til nein ein kennsluaðferð sem heitir „samræðuaðferð“ heldur hafa ýmsir 

fjallað um þær leiðir sem fara má til að efla nám nemenda með samræðum. Hér er því miklu fremur 

um að ræða þá tegund samræðna þar sem þátttakendur nýta hugmyndir á uppbyggilegan hátt, hugsa 

og tala gagnrýnið til að læra, þar sem hugmyndir allra eru teknar gildar og til skoðunar, þar sem 

gagnrýnar spurningar eru leyfðar og færð eru rök fyrir svörum og þeir sem eru þátttakendur reyna að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu (Littleton og Mercer, 2013, bls. 16).  

Nokkrir vel þekktir íslenskir kennarar hafa lagt áherslu á þá aðferð í kennslu sem kennd er við 

samræður. Það er þó misjafnt hvernig þeir nálgast viðfangsefnið, sumir tengja aðferðina við 

heimspekilega samræðu, aðrir samræður í hópavinnu og svo eru þeir sem telja samræðuna undirstöðu 

þess að byggja upp orðaforða og skilning á námsgreinum. Kristján Kristjánsson (1992) er einn þeirra 

sem barðist fyrir því að kennaranemar fengju kennslu í heimspekilegri samræðu. Hann talaði fyrir 

því að þjálfa kennara í að stunda heimspeki með börnum, ekki síst í því augnamiði að dýpka hugsun 

og mál, enda sannfærður um órofa tengsl þar á milli. Á þessum árum hafði Hreinn Pálsson einnig 

unnið ötullega að því að sjá kennurum fyrir námsefni sem nýta mætti til heimspeki með börnum. 

Hreinn taldi heimspeki með börnum fyrst og fremst snúast um það að ástunda gagnrýna hugsun sem 

nú er talin til lykilhæfni í skólastarfi grunnskólans. Hreinn studdist við efni og aðferðir Matthew 

Lipman og talar um fyrirbæri sem hann kallar samræðufélag. Þar er hann að vísa til samræðuaðferðar 

þar sem nemendur þurfa að færa rök fyrir máli sínu, hlusta hver á annan og byggja þannig upp 

samræðu sem leiðir til lærdóms af einhverju tagi. Hann telur ekki vænlegt að gefa uppskrift að því 

hvernig á að móta slíka vinnu því hver hópur þarf að nálgast viðfangsefni á eigin forsendum. Gildi 

aðferðarinnar telur hann ótvírætt og telur meðal annars að samræðufélög geti byggt upp góðan 

bekkjaranda, samlyndi og víðsýni. Áhrif á annað nám eru einnig jákvæð (Hreinn Pálsson, 1992).  
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Fyrir um tíu árum prófaði höfundur kennsluaðferð sem nefnd er á ensku Accountable Talk (Michaels, 

O´Connor, Hall og Resnick, 2010). Höfundar hennar telja að þrennt skeri úr um hvort hún skilar 

árangri eða ekki: Í fyrsta lagi er það hegðun og framkoma þeirra sem taka þátt í samræðum þar sem 

virðing og virk hlustun er lykilatriði. Þetta má einnig sjá í umfjöllun annarra þar sem talað er um 

samræðureglur. Í öðru lagi þurfa þeir sem eru þátttakendur að rökstyðja mál sitt með viðurkenndum 

aðferðum. Vísa þarf til einhvers í umræðum, hvort sem það er eigin reynsla eða texti sem lesinn hefur 

verið, því sú þekking sem verður til í samræðum verður að byggja á einhverju raunverulegu en ekki 

bara tilfinningu eða skoðun einstaklinganna. Í þriðja lagi er lögð áhersla á gagnrýna og skapandi 

hugsun, að nemendur hlusti af athygli á aðra til þess að vega og meta upplýsingar og dragi ályktanir 

eftir slíka skoðun (Michels, O´Connor, Hall og Resnick, 2010, bls. 2–5). 

Aðrir fræðimenn sem fjallað hafa um samræður og skólastarf í sínum rannsóknum hafa sambærilega 

sýn og draga meðal annars fram að þegar áhersla er lögð á að túlka og finna vísbendingar í texta og 

að nemendur rökstyðji hugmyndir sínar og hugsanir gegnum samræður, megi sjá betri árangur í námi 

en annars. Samræðuaðferðir sem miða að því að efla hugsun og vitsmunaþroska hafa jafnframt 

jákvæð áhrif á allt nám (Bitter, O´Day, Gubbins, og Socias, 2009). 

Samræðufélagar sem og aðrar samræðuaðferðir í kennslu falla vel að þeim leiðum sem kennarar hafa 

þegar tileinkað sér með til dæmis Byrjendalæsi og þeim hugmyndum sem uppi eru um árangursríka 

kennsluhætti. Kennsluaðferðir sem byggja á samræðum eru ekki vel þekktar eða stundaðar í ríkum 

mæli á Íslandi og eru lítt rannsakaðar. Þeir sem mest hafa fjallað um þessa nálgun í kennslu 

undanfarið eru t.d. Hafþór Guðjónsson (2017) og einnig hefur Brynhildur Sigurðardóttir í Garðaskóla 

um nokkurt skeið leitt starf skólans sem byggir á heimspekilegum samræðum og haldið slík námskeið 

vítt og breitt um landið (Brynhildur Sigurðardóttir, e.d.).  

Námsgagnastofnun hefur lagt sitt af mörkum til að efla þátt samræðunnar í skólastarfi með útgáfu 

námsefnis sem ætlað er til þess að kveikja umræður um siðferðileg mál og heimspekilegrar 

samræður. Dæmi um slíkt efni er Valur eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur, Hugrún eftir Sigurð 

Björnsson og Hugsi, um röklist og lífseikni eftir Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurð Björnsson.  

Hlutverk kennara 

Börn sem læra annað mál en sitt eigið móðurmál eru ólík að uppruna og eiga að baki ólíka reynslu 

en hlutverk kennara og uppalenda er ætíð hið sama. Ef lögð er rækt við móðurmálið hjálpum við 

börnum að öðlast sjálfstraust þegar þau glíma við nýja málið, gerum þau óhrædd við að reka sig á og 

prófa sig áfram. Tjáning og samskipti er ekki það eina sem við sækjumst eftir með tungumálinu 

heldur er það uppspretta hugmynda, hugsunar og skilnings á hugtökum og þess vegna mikilvægt að 

rækta það tungumál sem fjölskyldan á. Skólastarf þarf að miða að því að börn sem eru að læra sitt 

annað mál geti verið sem virkastir þátttakendur í bekkjarastarfi. Hópavinna er sérstaklega mikilvæg 

því þar gefast tækifæri til að vinna náið með þeim sem hafa nýja málið að móðurmáli og geta þannig 

verið nýju börnunum góðar fyrirmyndir. Gott skipulag á slíkri vinnu af hálfu kennara er alltaf 

grunnurinn að árangri. Kennarinn þarf að tryggja að barn skilji það sem fram fer og getur aðstoðað 

við það með ýmsu móti. Hann myndar augnsamband við nemandann, notar bendingar, 

endurtekningar og aðrar vísbendingar sem tryggt geta skilning á orðum og athöfnum og eykur þannig 

líkur á þátttöku hans í kennslustundinni. Síðar meir verður nemandinn fær um að taka aukinn þátt í 

samræðum, setja fram eigin tillögur og vinna þannig náið með öðrum. Áhersla á tjáningu og hlustun 

byggir einnig undir færni barna til að vinna með ritað mál síðar meir. Margvíslegar leiðir eru farnar 

til að byggja undir þessa færni barna og sem dæmi er hægt að lesa sögur sem börnin þekkja og nota 

þær sjónrænu vísbendingar sem þar eru til að auka orðaforða og skilning, endursegja söguna með 

myndum úr henni eða eingöngu munnlega eða búa til nýjan endi á söguna og margt margt fleira. 

Þessi vinna gagnast hvaða barni sem er en mikilvægt er að velja sögur sem höfða til barnanna og 

tengjast fyrri þekkingu og reynslu (Browne, 2009, bls. 159–169). Rannsókn Chlapana og Tafa (2014) 

staðfestir þessa framsetningu Browne. Rannsókn þeirra var gerð á 4–6 ára börnum innflytjenda í 
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Grikklandi og var markmiðið að skoða áhrif ólíkra aðferða á tileinkun orðaforða. Börnunum var skipt 

í þrjá hópa, tveir hópanna fengu íhlutun í formi ólíkra kennsluaðferða og var þriðji hópurinn 

samanburðarhópur. Valdar voru sögur og ákveðin orð úr hverri sögu sem kenna átti. Notaðar voru 

tvær ólíkar aðferðir, bein kennsla, þar sem orðin voru útskýrð með ólíkum hætti og svo 

samræðuaðferð, þar sem börnin tóku virkari þátt í að finna út hvað orð merkja. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að báðar aðferðirnar höfðu jákvæð áhrif á orðskilning barnanna en sú 

síðarnefnda bar mun meiri árangur.  

Þær leiðir sem gefast vel í kennslu yngri barna þegar verið er að efla orðaforða og skilning, innihalda 

marga þætti. Kennarar þurfa m.a. að skapa fjölmörg tækifæri fyrir börnin til að nýta og æfa ný orð í 

ólíku samhengi. Börn sem eru að læra annað tungumál í skóla þurfa oft að læra sérstök orð sem 

tilheyra skólaumhverfinu og eru ekki notuð heima, því er mikilvægt að koma auga á þessi orð og 

auka þann tíma sem fer í að æfa þau og nota. Taka þarf mið af því að börn eru á mismunandi stigum 

að læra nýtt tungumál og tjá sig á ólíkan hátt til að gera sig skiljanleg. Hlutverk kennarans er að átta 

sig á hversu mikinn stuðning barn þarf til að tjá sig og til hvers hægt er að ætlast af hverju barni. Til 

að nálgast reynsluheim barnanna og vísa til fyrri þekkingar þeirra er dýrmætt að geta vísað í orð og 

atburði sem tengist menningu þeirra. Skapa þarf aðstæður þar sem börnin geta verið virkir 

þátttakendur í samtölum um það sem á sér stað í skólanum og má þá nefna að bækur og lestur bóka 

með börnum skipa stóran sess í orðaforðavinnunni. Bækur gefa aukin tækifæri til að tengja við nýjan 

orðaforða gegnum myndir og samtöl um þær. Endurtekning er nauðsynleg til að festa orðaforðann 

og hvetja þarf börnin til að nýta hann í samtölum og rifja hann þannig upp markvisst. Að kenna 

grunnorðaforða í smáum hópum getur hraðað orðaforðanámi verulega ef kennari spyr krefjandi 

spurninga, gefur dæmi um hvernig orð eru notuð, lætur börnin endurtaka og endursegja og á 

innihaldsrík samtöl við börnin (Gillanders, Castro og Franco, 2014). Áhrif kennara á framvindu 

kennslustunda þar sem samræður eru grunnurinn eru augljós (McIntyre, Kyle og Moore, 2006). Í 

rannsókn þar sem skoðaðar voru samræður kennara við hóp ungra barna kom í ljós að ákveðin 

kennarastýring og sýnikennsla virtist nauðsynleg til að virkja nemendur til þátttöku. Einnig sáu 

rannsakendur að kennarinn sýndi ákveðna kennslutækni aðra en þá sem var sérstaklega til skoðunar 

en leiddi til betri þátttöku og skrefa í átt til sjálfstæðis nemenda. Dæmi um slíkt sáust t.d. þegar 

kennari nýtti markvisst hvatningu, beitti ákveðinni líkamstjáningu og áherslum í máli og tjáningu til 

að draga börnin inn í samtal. Rannsakendur nefndu sérstaklega að greinilegt var að þessi kennari 

hafði byggt upp bekkjaranda sem einkenndist af trausti og samvinnu sem gerði það að verkum að 

börnin voru tilbúin að taka þátt og tjá sig (McIntyre, Kyle og Moore, 2006, bls. 47). 

Í kennslustund fer drjúgur tími kennara í að spyrja spurninga. Því er mikilvægt að spyrja réttu 

spurninganna á réttum tíma. Spurningar kennara geta haft margvíslegan ávinning fyrir nemendur, 

t.d. hvatt þá áfram, eflt skilning og hugsun, aukið þekkingu á efni og aukið hæfni til að draga ályktanir 

og greina upplýsingar (Henning, 2008, bls. 17–20). Kennsluaðferðir sem byggja á samræðum krefjast 

því mikils af kennara. Þegar skoðaðir eru kennsluhættir þeirra sem ná góðum árangri með 

nemendum, til dæmis í lesskilningi eða við að leysa stærðfræðiþrautir má sjá margt sem hefur áhrif 

(Mercer, 2000 bls. 160). Kennari sem nær árangri notar viðeigandi spurningar til að ná fram skilningi 

nemenda á því sem um er rætt. Hann spyr nemendur „hvers vegna“ spurninga og dregur þannig fram 

rökstuðning þeirra og hvernig þeir hugsa. Kennari sem nær árangri kennir nemendum leiðir til að 

nálgast lausnaleit, hugsar upphátt með þeim og leiðir þá þannig áfram í samvinnu að lausn vanda. 

Hann nálgast nám sem samvinnuverkefni þar sem nemendur styðja hvern annan og þurfa á öðrum að 

halda til að ná markmiði sínu. Til að ná þessu öllu fram þarf kennari að leggja skýrar línur varðandi 

þær reglur sem gilda um samræður og samvinnu og skapa þannig umhverfi þar sem allir eiga 

möguleika á þátttöku (Mercer, 2000, bls. 159–162). Lyn Dawes (2011) leggur til ýmis hagnýt ráð 

fyrir kennara í kennarahandbók fyrir yngri barna kennara. Hún nefnir t.d. að nauðsynlegt sé að tala 

um samræður við nemendur, að tala um hvers vegna við tölum saman til að læra eitthvað. Einnig 

segir hún að kennari eigi að hugsa upphátt og gefa þannig dæmi um hvernig hægt er að hugsa um 

hluti og velta vöngum. Kennari þarf að nota ákveðin orð sem hafa þann tilgang að auka líkur á góðum 

samræðum, t.d. orðin hugsa, ræða, kannski, hvers vegna, hvað ef og mörg fleiri. Hún leggur áherslu 

á að samræður verði alltaf hluti skipulags kennara fyrir allar kennslustundir, að samræðureglur séu 
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settar niður og virtar af öllum, kennarinn hlusti vandlega á nemendur og gæti þess að vinnan sé við 

hæfi þeirra, með tilliti til aldurs og þroska. Ekki síst þarf að leggja mat á árangur samræðna með 

börnunum (Dawes, 2011, bls. 73). Álykta má að þær kennsluaðferðir sem styðjast við þessar 

leiðbeiningar auki hugtakaskilning barna, orðaforða þeirra og geri þau færari um að tjá sig og eiga 

góðar samræður við bæði börn og fullorðna.  

Kennari sem hefur færni til að nýta spurningar í kennslu skapar aðstæður þar sem nemendur ræða 

saman á árangursríkan hátt. Þegar nemendur hafa einnig lært að nýta sér spurningar líkt og kennarinn 

gerir verða til aðstæður í kennslustofunni sem auka líkur á að nám fari fram og að nemendur verði 

virkir í eigin þekkingarsköpun. Góð spurningatækni eflir nemendur og samræður þeirra verða með 

þeim hætti að allir geta tekið þátt, allir geta lært eitthvað nýtt og allir eru viðurkenndir sem hluti af 

hópnum. Spurningar sem leiða til samræðna eru þannig að þær tengja við fyrri þekkingu nemenda, 

virkja hugsun þeirra, kenna þeim að skiptast á ólíkum sjónarmiðum og hlusta eftir röddum annarra. 

Spurningar af þessum toga krefjast þess að nemendur skoði hluti ofan í kjölinn, leggi mat á og skerpi 

á skoðunum sínum og þekkingu. Nauðsynlegt er að skapa sátt um þær reglur sem gilda í slíkum 

samræðum svo að allir geti tjáð sig án þess að vera óttaslegnir um að vera gagnrýndir á neikvæðan 

hátt (Sattes og Walsh, 2015, bls. 13–31). 

Horft til framtíðar 

Af þeirri umfjöllun sem hér hefur verið tekin má glöggt sjá að þörf er á stefnubreytingu og 

endurskipulagningu á námskrá og þróun skólastarfs til dæmis í málefnum erlendra barna og þátt 

samræðunnar í þeirri kennslu. Neil Mercer hefur verið atkvæðamikill í mótun kennsluhátta af þessu 

tagi erlendis og haft áhrif víða því hann hefur stýrt og tekið þátt í ótal rannsóknum sem beina sjónum 

að samræðum í námi. Nýleg skýrsla á hans vegum með tillögum að úrbótum í skólum gefur skýrt til 

kynna að kenna þurfi markvisst þessa færni (samræður) og nýta í öllum greinum skólans. Þetta krefst 

þess að kennarar fái mjög góða þjálfun og leiðsögn og að skólamenningin endurspegli þessar áherslur 

í öllu starfi (Mercer og Mannion, 2018, bls. 61–63). Í mars 2018 var einnig gefin út önnur skýrsla (I 

CAN, 2018) á vegum samtaka sem beina sjónum sínum að börnum og ungmennum sem þurfa 

stuðning vegna tungumálaerfiðleika (e. SLCN - Speech, Language and Communication needs) þar 

sem lagðar eru fram tillögur til úrbóta á því starfi sem unnið er með börnum. Ástæðurnar fyrir þessum 

áherslum nú eru margvíslegar. Börn með málþroska- eða tungumálavanda af einhverjum toga eru í 

aukinni hættu á að dragast verulega aftur úr í námi, sýna óæskilega hegðun, upplifa tilfinningavanda, 

eiga í erfiðleikum með vinatengsl og líklegri til að vera atvinnulaus til lengri eða skemmri tíma á 

fullorðinsaldri (I CAN, 2018; The Communication Trust). Það er því brýnt samfélagslegt 

viðfangsefni, að bæta úr þjónustu við þessa einstaklinga, til þess að auka líkur þeirra á að eiga góða 

framtíð. Víðtækar breytingar þurfa að eiga sér stað á ólíkum stöðum svo nauðsynlegt er að samstarf 

milli stofnana sé gott. Bercow skýrslan (I CAN, 2018) er óháð endurskoðun á þeim ráðstöfunum sem 

gera þarf í málefnum barna með einhvers konar málvanda, Fyrri Bercow skýrslan var gefin út árið 

2008 og lýsir þessi síðari þeim breytingum sem átt hafa sér stað undanfarin tíu ár í bresku skólakerfi 

og inniheldur auk þess margvíslegar tillögur að frekari breytingum. Þeirra á meðal er að 

menntamálayfirvöld eigi frumkvæði að því að styrkja stöðu tjáskipta og tungumáls (e. 

communication and language) innan skólakerfisins og skapa skilyrði til þess að skólar geti mætt 

þessum þörfum á fullnægjandi hátt.  

Ef sjónum er beint að nemendum hérlendis sem læra íslensku sem annað mál á hið sama við og verið 

hefur til umfjöllunar erlendis. Menntamálastofnun gaf nýlega út skýrslu þar sem fjallað er um stöðu 

þessara barna á Íslandi (Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland, 2018). Samkvæmt 

skýrsluhöfundum kalla íslenskir kennarar eftir námsefni og hagnýtum stuðningi til að mæta þörfum 

þessara nemenda. Ekki er auðvelt að nálgast tölulegar upplýsingar um börn á Íslandi sem greinst hafa 

með málþroskavanda eða þurfa sérstakan stuðning við mál. Miðað er við að allt á bilinu 4800-11200 

börn á aldrinum tveggja til átján ára gætu þurft á aðstoð að halda, allt eftir því hvaða skilgreiningar 

eru notaðar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn 
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Úlfsdóttir, 2012). Í skýrslunni frá 2012 og sambærilegri skýrslu frá árinu 2016 (Helgi Viborg, Hákon 

Sigursteinsson, Hrund Logadóttir og Elísabet Helga Pálmadóttir) kemur fram að bæta þurfi verkferla 

svo greining og þjónusta fáist innan viðunandi tímaramma og að nauðsynlegt sé að auka þjónustu 

innan skólakerfisins til að mæta betur þörfum þessara barna. Við getum því ekki litið framhjá því að 

aðgerða er þörf og tryggja þarf jafnt aðgengi barna að viðeigandi kennslu og þjónustu og getur 

aðferðin Samræðufélagar verið einn liður í því. 

Kennsluaðferðin Samræðufélagar  

Samræðufélagar er dæmi um aðferð sem nota má í skólum til að efla orðaforða barna. 

Kennsluaðferðin hefur verið þróuð og notuð í kennslu um árabil í breskum grunnskólum. Aðferðin 

kallast Samræðufélagar (Reed og Hilditch, e.d.) og er meðal annars leið til að vinna með börnum 

sem eiga í erfiðleikum með tungumál, tjáningu eða samskipti. Gögn sýna að börn sem fá tíu vikna 

íhlutun bæta tjáningu sína verulega (TalkingPartners@Primary, 2015). Þau verkefni sem eru í 

námsefninu er hægt að vinna með heilum bekk en áherslan er á að nýta efnið sem inngrip fyrir fáa 

nemendur í einu. Sitja þarf tveggja daga námskeið hjá viðurkenndum leiðtoga til þess að fá að nota 

kennsluefnið og þar, líkt og í kennsluleiðbeiningunum, er lögð áhersla á að kenna í þriggja barna 

hópum. Þetta er gert til að tryggja sem bestan árangur á þeim tíma sem gefinn er til kennslunnar. Þær 

athuganir sem gerðar hafa verið á gagnsemi og árangri miðast við að kennt sé með þessum hætti, þ.e. 

einn kennari með þrjá nemendur. Nemendur eru teknir út úr sínu bekkjarumhverfi og farið eftir 

ákveðnu skipulagi við kennsluna. Kennari hittir börnin þrisvar í viku og á kennslan að taka 25 

mínútur í senn í tíu vikur alls. Þetta er því inngrip sem ætlað er að hraða námi þessara barna og gefa 

þeim aukna færni í orðaforða, tjáningu og skilningi á töluðu máli. Verkefnin eru mörg og ólík og 

ætluð til þess að auka færni á mismunandi sviðum. Verkefnin eru sett upp í töflu sem kennari velur 

úr þegar hann skipuleggur kennslustundina. Hægt er að velja úr verkefnum sem henta hvort sem 

unnið er með sögur og frásagnir eða fræðilegan texta. Greinagóðar leiðbeiningar fylgja hverju einasta 

verkefni. Verkefnin eru af margvíslegum toga sem skipt er í þrjá flokka sem sjá má dæmi um í töflu 

1.  

 

      Tafla 1 – Samræðufélagar – dæmi um verkefni 

 

Kennslustund 1 

 

 

Kennslustund 2 

 

Kennslustund 3 

Upphitunaræfing Upphitunaræfing Upphitunaræfing 

Frásögn: 

Fréttir í hópi 

Fylgst með fréttum 

 Sjálfstæður fréttaflutningur 

Lýsingar: 

Myndaspjall 

Hver er það? Hvar er það? 

Hvað er það? 

Hindrunarleikir 

Að nota brúður 

Að nota leikmuni 

Sögugerð: 

Uppbygging sögu með 

myndum 

Uppbygging sögu með 

leikmunum 

Leikræn tjáning 

Sögugerð 

Dótasaga 

KVL 

Að rannsaka sögur: 

Endursögn með myndum 

Tilfinningaskalinn 

Endursögn með leikmunum 

Munnleg endursögn 

Bera saman, rannsaka og 

draga ályktanir: 

Líkt og ólíkt 

Vangaveltur 

Sögupersónur 

Viðtal við sögupersónu 

Að setja sig í spor persónu 

Flokkun eftir mikilvægi 

Útskýringar: 

Útskýringar í hópi 

Fylgst með útskýringum 

Sjálfstæði í útskýringum 

       Byggt á kennsluefni TalkingPartners@Primary eftir Clare Reed og Jan Hildich 
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Í flokki eitt (blá verkefni) eru verkefni sem krefjast endursagnar af hálfu barna eða frásagnar af 

einhverjum toga. Hver kennslustund hefst á upphitun þar sem gjarnan er farið í stuttan leik og á 

upphitun að taka fimm mínútur. Í öllum kennslustundum er svo farið í tvö verkefni til viðbótar sem 

hvort um sig tekur tíu mínútur. Fyrsta verkefni fyrsta tíma hverrar viku felst í að segja einhvers konar 

fréttir af sjálfum sér, segja frá atburði sem hefur átt sér stað í skóla eða utan. Annað verkefni fyrsta 

tíma felur í sér að nemendur endursegi sögu með einhverjum hætti og þarf kennari að meta hversu 

mikinn og hvernig stuðning hann veitir nemendum í þessu verkefni. Einfaldasta verkefnið felur í sér 

að taka fjórar myndir úr sögu sem börnin þekkja, ræða hvað er á myndunum og hjálpast að við að 

raða þeim í rétta tíma/atburðaröð. Ræða þarf hvers vegna myndum er raðað á ákveðinn hátt og síðan 

á nemandinn að endursegja söguna. Kennari þarf að meta og ákveða hversu mikla sýnikennslu þarf 

og hversu mikinn stuðning. 

Á öðrum degi (gul verkefni) í vikuskipulaginu eru unnin tvö tíu mínútna verkefni sem krefjast 

flóknari lýsinga á hlutum, byggja á samanburði hluta eða því að draga ályktanir út frá myndum eða 

texta. Hindrunarleikur er eitt þessara verkefna þar sem nemendur þurfa að gefa greinargóða lýsingu 

eða leiðbeiningar sem einhver annar þarf að fylgja. Þetta krefst þess að börnin hafi viðeigandi 

orðaforða og skilning á því sem verkefnið snýst um og þess vegna er mikilvægt að undirbúa það vel. 

Í lýsingu á þessu verkefni og flestum öðrum, eru gefin upp nokkur stig sem kennari velur úr til að 

vinna með. Fyrsta stig gerir ráð fyrir mestum stuðningi kennara við samræðurnar en efsta stig gerir 

ráð fyrir meira sjálfstæði nemenda. Á fyrsta stigi er gert er ráð fyrir að kennari kanni fyrst hvort 

börnin búa yfir nauðsynlegum orðaforða til að leysa verkefnið, gefi þeim færi á að prófa sig áfram 

með orðin, gefi sjálfur dæmi um hvernig á að gefa fyrirmæli og síðan leyfir hann börnunum að prófa 

að gefa einföld fyrirmæli. Stuðningur kennara getur verið í formi hvatningar, að rifja upp orðaforða, 

endurtaka það sem börnin segja og biðja þau að endurtaka. Þegar kennarinn er orðinn viss um að 

hægt sé að færa verkefnið á næsta stig, þar sem börnin eiga að sýna meira sjálfstæði, þá er það gert 

hvort sem það er í komandi viku eða síðar. Þetta þarf að meta með reglulegum hætti. Á þriðja degi 

(rauð verkefni) í skipulaginu eru lögð fyrir verkefni sem krefjast þess að börnin vinni meira með 

texta, greini hann og semji eigin texta svo eitthvað sé nefnt. Verkefnin eru alls þrjátíu og þrjú fyrir 

utan upphitunarverkefnin. 

Auk verkefna fylgja efninu spjöld með sjónrænum vísbendingum (sjá mynd 1) til að styðja við vinnu 

barnanna. Eitt þeirra er notað með fyrsta verkefni vikunnar, þar sem börnin segja frá atburði úr lífi 

sínu. Á spjaldinu eru myndir og stök orð, hvenær, hver, hvar, hvað, hvers vegna og líðan. Þessi orð 

eiga að minna á það sem mikilvægt er að frásögnin innihaldi, þ.e. hvenær eitthvað gerðist, hvar það 

gerðist, hvað var gert og með hverjum, hvers vegna og hvernig þeim leið í þessum aðstæðum. Svona 

sjónrænar vísbendingar er ein leið til að styðja við frásagnir barna og leiða þau áfram í átt að auknu 

sjálfstæði. Öll byggja verkefnin á mikilli tjáningu barnanna og hlutverk kennarans er mjög skýrt.  
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Mynd 1 – Dæmi um myndrænan stuðning 

 

Áður en kennsla hefst þarf að ákveða hvaða nemendur eigi að fá íhlutun í formi Samræðufélaga og 

hvers vegna. Allir geta haft hag af því að taka þátt, hver sem námsleg eða félagsleg staða þeirra er. Í 

kennsluleiðbeiningum (Reed og Hilditch, e.d.) er lögð áhersla á að velja þá nemendur sem hefðu sem 

mestan hag af kennslunni umfram aðra, þ.e. þá nemendur sem ná ekki öllum þeim markmiðum sem 

unnið er að í bekkjarstarfinu og þurfa sértæka kennslu. Þegar kemur að því að kenna börnum með 

íslensku sem annað mál er mikilvægt að huga að því að þau hafi góðar fyrirmyndir. Ef aðferðin er 

notuð til kennslu barna með íslensku sem annað mál þarf að gæta þess að þau geti nýtt móðurmál sitt 

og eigin þekkingu og reynslu. Kennarinn þarf að nýta sjónrænar vísbendingar og aðstoð til að efla 

skilning og auka þátttöku þeirra og skipuleggja kennsluna út frá fleiri þáttum námskrár en bara því 

sem stendur í markmiðum fyrir íslensku. Einnig er mikilvægt að vinna með þann orðaforða sem fylgir 

öðrum námsgreinum. 

Þegar búið er að ákveða hvaða börn verða í þeim þriggja barna hópi sem fær þessa íhlutun, er hafist 

handa við að skipuleggja fyrstu vikuna. Kennari skipuleggur eina viku í senn, velur vandlega verkefni 

úr handbók sem tilheyra hverri kennslustund og hversu mikinn stuðning hann veitir í hvert sinn. Í 

fyrstu fer einhver tími í að kynna börnunum samræðureglur sem gilda og hvernig tímarnir ganga fyrir 

sig. Hlutverk kennarans er að skipuleggja hverja viku fyrir sig með það í huga að framför verði á 

tímabilinu og stigvaxandi sjálfstæði nemenda. Hann fylgist með framförum með ákveðnum 

skráningum sem finna má í leiðbeiningum (sjá fylgiskjal 6) og leggur fyrir próf sem geta metið 

árangur kennslunnar. Matið fer fram með ýmsum hætti þar sem meta þarf framgang kennslunnar 

mjög reglulega. Kennsluleiðbeiningar gera ráð fyrir hringferli þar sem skipulag inniheldur þetta mat. 

Þegar kennari hefur skipulagt kennslustund og kennt samkvæmt þeim fyrirmælum sem gefin eru í 

kennaraefninu, er komið að því að meta árangur. Metinn er árangur einstakra barna með skráningum 

á því hvernig þeim gengur að tjá sig og hlusta, hvernig þau spyrja og svara spurningum og hvernig 

þau skipuleggja frásagnir og sögur. Einnig er lagt mat á hvort þau nýta tiltekinn orðaforða eða 

málfræði sem kennari leggur upp með í upphafi kennslustundar. 
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Þegar tíu vikna kennslutímabili lýkur þarf kennari að skila niðurstöðum um árangur til þeirra sem 

eiga námsefnið og halda námskeiðin. Hann leggur fram það próf sem nýtt var til að mæla stöðu barns 

í upphafi og lok tímabils auk allra skráninga sem hann hefur yfir tímabilið. Sýnishorn af vinnu barna 

er til grundvallar þar sem það á við, t.d. í ritun. Lagt er mat á færni barnsins til þátttöku í samræðum, 

bæði í litlum og stórum hópi og hvort þörf er á frekari stuðningi við barnið. Hægt er að skipuleggja 

kennslu á þennan hátt með mjög ungum börnum, alveg niður í fjögurra ára, og er þá skipulagið með 

öðrum hætti, styttri kennslulotur og kennslan fer fram í leik með miklum stuðningi kennara. 

Til að tengja Samræðufélaga íslenskum veruleika og skoða í samhengi við lestrar- og læsisvinnu 

ungra barna á Íslandi mætti líta aftur til Byrjendalæsis sem hér hefur verið fjallað um áður  í samhengi 

við samræðuaðferðir í skólum. Aðferðin Samræðufélagar fellur að mörgu leyti vel að þeirri kennslu 

sem fram fer í Byrjendalæsinu og þeim áherslum sem þar liggja. Í Byrjendalæsi er sem dæmi, mikil 

áhersla á samstarf og samvinnu barna. Í handraða sem kennarar fá á námskeiði í þeirri aðferð segir 

jafnframt að sú hæfni sé ekki meðfædd og hana þurfi að efla því ef samstarfshæfni er ekki til staðar, 

ef nemendur hlusta ekki hver á annan og leysa málin sameiginlega er ekki hægt að búast við árangri 

(Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir, Rannveig Oddsdóttir og 

Þóra Rósa Geirsdóttir, 2018). Í handraðanum er einnig ýmsum leiðum og leikjum lýst sem nýta má í 

samvinnunáminu og líkjast sum hver þeim verkefnum sem lagt er til að unnið sé með í 

Samræðufélögum. Það eru til dæmis KVL aðferðin sem nýtist í vinnu með lesskilning og eins eru 

fjölmörg þeirra verkefna sem nota má í Byrjendalæsi við sögugerð og ritun keimlík þeim sem lýst er 

í kennsluefni Samræðufélaga. Aðferðirnar falla því vel saman og Samræðufélagar þar af leiðandi 

nálægt veruleika íslenskra kennara að mörgu leyti og ætti því ekki að vera mjög flókið að fella það 

verkefni að því verklagi sem þekkist í mörgum íslenskum skólum.  

2.3 Faglegt lærdómssamfélag og starfsþróun í skólum 

Það fylgir hverju tímabili að finna nýjar leiðir til þróunar og með þeim verða til ný og ný hugtök. Nú 

er mikil áhersla á fagleg lærdómssamfélög (e. professional learning communities) þar sem þeir sem 

vinna að sameignlegum markmiðum mynda hópa sem miða að því að ná þessum markmiðum á sem 

skilvirkastan hátt. Hugtakið vísar til þeirrar viðleitni að styrkja þær undirstöður sem umbætur í 

skólastarfi þarfnast (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35). Markmið skóla og skólakerfa er ætíð 

að sjá börnum fyrir góðri menntun og tryggja framfarir þeirra í námi. Ein leið til þess er að gæta þess 

að kennarar hafi þá færni og þekkingu sem til þarf og þar eru lærdómssamfélög lykilatriði (Hord, 

2009, bls. 40). Þeir sem eru hluti af þessu samfélagi taka sameiginlega ábyrgð á framförum nemenda, 

skoða leiðir til að bæta stöðu þeirra og ræða eigin framfarir og deila eigin reynslu og þekkingu. Þeir 

læra saman eins og þeir vilja að nemendur geri. Þetta samfélag byggist á því að þeir sem þar eru hafi 

sameiginlegan tilgang, þar ríki samhugur og heilindi en ekki síst sú hugsun að verkefnið, að bæta 

nám nemenda, sé mikilvægara en við sjálf og að einstaklingsþarfir okkar þurfi stundum að víkja fyrir 

því. Hver einstaklingur byggir á eigin reynslu og þekkingu og bætir við þekkingu sína á sinn eigin 

hátt. Lærdómssamfélag byggist á samvinnu, að skoða öll sjónarmið og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu. Hægt er að hugsa sér slík samfélög á mörgum stigum skólastarfs. Fyrst má sjá fyrir sér 

að myndaðir séu litlir hópar þar sem fyrst og fremst er rætt um nemandann sjálfan, kennsluaðferðir 

og efni sem þarf til að hver og einn nemandi taki framförum. Á næsta stigi er skólinn allur, þar er 

stefna skóla mörkuð, rýnt í gögn sem sýna hvar skólinn stendur og sameiginleg stefna mynduð  

(Hord, 2009). Fullan (2005) gengur lengra og fullyrðir að þróun skólastarfs til framtíðar þurfi að 

vinna á stigi sveitarfélaga og ríkisvalds ef árangur á að nást. Á skólastiginu leggur hann áherslu á að 

byggja upp færni kennara, betrumbæta allar bjargir og byggja upp sameiginleg markmið þeirra sem 

þar starfa. Leiðtogar sveitarfélaga sem hafa skilning og þekkingu á þróun skólastarfs gera það sem 

til þarf til að árangur náist. Þeir móta nauðsynlega umgjörð með sterkri sýn, skipuleggja og skýra 

hlutverk allra og tryggja faglega þróun og lærdóm þeirra sem eru í lykilstöðum. Þeir gera skólum 

kleift að vinna saman til að læra hver af öðrum og hafa miklar væntingar til þeirra sem standa að 

þróun í skólastarfi (Fullan, 2005, bls. 213). 
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Þeir sem leiða skólastarf þurfa að halda á lofti þeim tilgangi sem liggur að baki vinnu kennara og 

leiða samræðuna innan samfélagsins í þá átt sem upphaflega var ákveðið. Gefa þarf tíma og rými til 

þessa, tryggja að þau gögn sem notuð eru til að byggja á séu réttu gögnin og dreifa forystu innan 

stofnana svo að grasrótarstarf geti dafnað (Hord, 2009, bls. 42–43). Þeir þættir sem helst einkenna 

gott lærdómssamfélag eru: dreifð forysta, sameiginleg framtíðarsýn, faglegt samstarf og starfsþróun, 

menning sem styður samstarf og gott skipulag og vinnuvenjur. Þessir þættir hafa innbyrðis áhrif hver 

á annan en ljóst er að skólastjórnendur gegna hér mikilvægu hlutverki.  

Starfendarannsóknir eru ein leið til að styrkja lærdómssamfélagið. Slíkar rannsóknir má nota til að 

hvetja starfsmenn í sameiningu til ígrundunar á daglegu starfi með það fyrir augum að bæta 

námsárangur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 39–49). Eitt megineinkenni lærdómssamfélags 

og ein skilvirkasta leiðin í starfsþróun kennara er að læra og vinna með öðrum (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 44). Niðurstöður rannsóknar Yuk Yung Li (2017) benda til þess að 

samvinna kennara innan skóla og við aðra skóla eða sérfræðinga sé til þess fallin að dýpka og bæta 

starfsþróun kennaranna. Einnig kemur fram að myndun lærdómssamfélaga sé nauðsynlegur þáttur í 

þróun menntastofnana og að ekki verði hjá því komist að nýta tíma og fjármagn í að byggja upp slík 

samfélög. Í rannsókninni var fylgst með fjórum skólum sem tóku þátt í tveggja ára þróunarverkefni 

sem háskóli hafði umsjón með. Horft var til fjögurra sviða við þróun starfshátta, nám og kennsla, 

stjórnun og leiðtogahæfni, starfsþróun og þátttaka foreldra. Fylgst var með þróun skólanna í níu ár 

og skoðað hvað hafði áhrif á hvort þróunarstarf héldi velli til lengri tíma. Þrír skólanna náðu þeim 

árangri að viðhalda þróun og breytingum en einn ekki. Í ljós kom að þrír veigamiklir þættir höfðu 

úrslitaáhrif á hvort árangur varð við þróun skólanna, þ.e. leiðtogi skóla, utanaðkomandi stuðningur 

og endurskipulag á starfsháttum skólans (Li, 2017, bls. 307). Þegar stjórnandi er ekki beinn 

þátttakandi í breytingastarfi og leiðir ekki umræðuna um framtíðarsýn er hætta á að erfitt sé að 

viðhalda breytingum og þróa starfið áfram. Vissulega geta kennarar leitt slíkt starf en aldrei án 

stuðnings þeirra sem halda um stjórnartaumana (Li, 2017, bls. 309). Þessi rannsókn leiddi í ljós að 

þrátt fyrir samstarfsmenningu innan skóla og góðan stuðning innanhúss var samt sem áður 

nauðsynlegt að fá stuðning annars staðar frá í upphafi breytingastarfs. Stuðningur innan skóla hefur 

lítið vægi fyrr en búið er að styðja við starfsmenn við upphafsskref breytinga, tryggja að nýir 

starfshættir séu komnir vel af stað og að ráðgjafi geti farið að fylgjast með úr meiri fjarlægð og veita 

stuðning í formi ráðgjafar frekar en kennslu og leiðbeininga (Li, 2017, bls. 316). 

Árangursrík starfsþróunaráætlun inniheldur skipulag á því hvað og hvernig kennari lærir og þau 

vinnubrögð sem leiða til aukinnar færni hans sem stuðla að endingu að bættum árangri nemenda 

(Darling-Hammond, Hyler, Gardner og Espinoza, 2017). Mikilvægt er að starfsþróun kennara sé 

mótuð með þarfir kennarans og hans nemendahóps í huga, þá er líklegra að kennarinn fái það efni 

og þær aðferðir sem skipta hann og nemendur hans máli á hverjum tíma. Það þarf að skoða færni 

kennara, tilfinningar og hans innri áhugahvata ef starfsþróun á að bera árangur. Þess vegna þarf að 

ræða við kennara um hugsanir þeirra, líðan og vilja þeirra áður en eiginlegt starfsþróunarverkefni 

hefst. Ekki er hægt að hafa einhliða áhrif á það hvernig kennari vinnur með því einu að reyna að 

breyta hugsun hans og viðhorfum (Darling-Hammond o.fl., 2017, bls. 6-7; Korthagen, 2017, bls. 389 

- 391). Starfendarannsóknir, samvinna, jafningjastuðningur, stuðningur frá sérfræðingum og gott 

skipulag hefur jákvæð áhrif á starfsþróun kennara og eykur líkur á að breytingar verði varanlegar og 

bæti árangur nemenda. Þetta þýðir að stefna skóla þarf að taka mið af fjölmörgum atriðum ef kennarar 

eiga að geta eflt sig í starfi innan skólans. Viðmið þurfa að vera fyrir hendi um það hvernig 

framkvæma á breytingar á skólastarfinu, leggja þarf reglulega mat á árangur og veita nauðsynlegar 

bjargir (Darling-Hammond o.fl. 2017, bls. 24; Hargraves og Fullan, 2012, bls. 174–184; Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 50).  

Innleiðingarferli Byrjendalæsis er dæmi um starfsþróun í þessum anda (Rúnar Sigþórsson og 

Halldóra Haraldsdóttir, 2017) en það ferli svipar mjög til þess sem lagt er til í efni Samræðufélaga. 

Innleiðingarlíkanið í Byrjendalæsi gerir ráð fyrir tveggja ára samstarfi við ráðgjafa sem sérhæfður er 

í aðferðinni. Það hefur þónokkur einkenni starfendarannsókna þar sem gögnum er safnað á vettvangi 

kennslunnar og þau síðan nýtt við áframhaldandi þróun. Innleiðing hefst með námskeiði sem fylgt 
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er eftir með vinnusmiðjum yfir skólaárið. Vettvangsheimsóknir ráðgjafa er veigamikill þáttur í 

ferlinu þar sem hann tekur niður nótur í heimsókn í kennslustundum og á samtöl við kennara um það 

sem þar fer fram með það að markmiði að þróa kennsluhætti áfram.  Í rannsókn á Byrjendalæsi kom 

fram að sú skipulega starfsþróun sem byggð er inni innleiðingu aðferðarinnar, sú leiðsögn og 

eftirfylgni sem viðhöfð er í ferlinu hafi skipt miklu máli fyrir kennara og eins hafi bæði námskeið og 

allt efni verið mjög gagnlegt (Rúnar Sigþórsson, Sigríður Margrét Sigurðardóttir, Gretar L. 

Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 265; María Steingrímsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Sigríður 

Margrét Sigurðardóttir og Rúnar Sigþórsson, 2017, bls. 297). Þetta líkan Byrjendalæsis getur því 

verið góð fyrirmynd að starfsþróun og fellur vel að því sem fram kemur í kennsluefni 

Samræðufélaga. Þar, eins og gerist í innleiðingu á Byrjendalæsi, er áhersla lögð á að sá sem styður 

við kennara skuli funda með þeim reglulega yfir skólaárið, fara í vettvangsheimsóknir og ræða 

skipulag og framkvæmd kennslunnar (Reed og Hilditch, e.d., bls. 4 -6).  

Starfendarannsóknir í skólastarfi 

Starfendarannsóknir er algeng leið til rannsókna á skólastarfi til þess að finna lausnir á tilteknum 

afmörkuðum verkefnum sem kennari vill ná tökum á og finna leiðir til að bæta skólastarf á einhvern 

hátt. Kennari er rannsakandinn og skipuleggur og framkvæmir rannsókn einn eða með öðrum 

(McMillan, 2004, bls.13). Hafþór Guðjónsson (2011) telur ekki einungis mögulegt heldur æskilegt 

að starfandi kennarar stundi starfendarannsóknir. Það sé leið til að vaxa í starfi og ekki síður að 

sporna við því að festast í einhverju fari. Hann hvetur fólk til að stunda starfendarannsóknir af því 

tagi að fólk hittist og ræði starfið, segi frá og miðli sín á milli. Reynsla hans hefur sýnt að fólk sinni 

þessu þó lítill tími sé til þess, einungis vegna þess að umræðurnar eru lærdómsríkar og gefa fólki 

aukinn kraft inn í kennslustofuna. Hann hefur notað svokallað rýnital í slíkum hópum og er samræðan 

þá ekki bara spjall um vinnuna heldur samræða sem leiðir til lærdóms. Í starfendarannsóknum er 

rannsakandinn hluti af rannsókn, rannsóknin snertir hann beint þar sem hann leggur mat á eigin áhrif 

á starfið. Ígrundun verður einn lykilþátta rannsóknar sem fer fram á vettvangi starfsins (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 350–351).   

Starfendarannsóknir eru leið til að finna lausnir á vanda og þróa það sem fyrir er, en um leið eru þær 

lýsing á aðgerðum. Í aðferðinni felst að safna gögnum, greina þau jafnóðum, skipuleggja aðgerðir 

eða viðbrögð, meta niðurstöður og safna fleiri gögnum í kjölfarið. Þetta er endurtekið hringferli sem 

heldur áfram svo lengi sem rannsókn stendur yfir. Umbótastarfi er gjarnan lýst sem slíku hringferli 

en til að það verði markvisst þarf það að byggja á stefnu, markmiðum og leiðum til endurskoðunar. 

Þeir sem stunda starfendarannsóknir hafa ekki endilega að markmiði að leggja af mörkum fræðilegar 

niðurstöður sem má yfirfæra á aðrar aðstæður heldur eru þær fyrst og fremst hagnýtt tæki til innri 

starfsþróunar (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998, bls. 96; Jacobs, Sorensen og Ary, 2010, 

bls. 51). Framkvæmdaáætlanir starfendarannsókna eru auðvitað ólíkar eftir eðli og umfangi 

rannsókna en innihalda þó allar nokkra lykilþætti: 

 Viðfangsefni skal vera afmarkað og rannsóknarspurningar mótaðar í upphafi; 

 Greina þarf stöðu áður en íhlutun hefst; 

 Hlutverk þátttakenda þarf að vera ljóst; 

 Gera þarf ráð fyrir íhlutun og gagnasöfnun til að meta áhrif íhlutunar; 

 Gera þarf tímaáætlun; 

 Viðmið um árangur að lokinni íhlutun þarf að vera til staðar (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 352–354). 

Ávinningur starfendarannsókna er margvíslegur og getur verið umtalsverður. Kennarar sem rannsaka 

eigið starf skoða af nákvæmni hvað þeir gera í kennslu og hvernig nemendur þeirra bregðast við þeim 

aðferðum sem notaðar eru. Árangur er skoðaður í beinu samhengi við þær leiðir sem kennari fer. 

Skilningur kennara á eigin lærdómi og námi barna dýpkar og þeir skapa sjálfir þá þekkingu með 

þátttöku sinni í slíkum rannsóknum en eru ekki einungis þiggjendur sérfræðinga á sviði menntunar. 
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Samvinna milli kennara verður meiri með tilkomu starfendarannsókna og kennarar leita lausna í 

sameiningu og leita eftir stuðningi annarra í kjölfarið. Skólaþróun og starfsþróun kennara hvílir að 

stórum hluta á slíkum rannsóknum og eru þær mjög valdeflandi fyrir kennarastéttina (Hien, 2009, 

bls. 104). Kennarar eru vel færir um að framkvæma þær og geta náð umtalsverðum árangri fái þeir 

næg tækifæri og stuðning. Rannsóknir sýna að kennarar leggja af mörkum mikilvægar upplýsingar 

til fræðasamfélagsins í gegnum slíkar rannsóknir. Þetta eru kennarar af öllum gerðum, venjulegir 

kennarar sem hafa það að markmiði að bæta skólastarf í þágu þeirra sem stunda nám og störf við 

skólann þeirra. Þeir vilja vaxa og eflast í störfum sínum og þannig vinna að því að bæta árangur 

nemenda. Með því að taka höndum saman við stjórnendur geta kennarar leitt umbótastarf og 

rannsóknir (Altrichter, Posch og Somekh, 1993, bls. 4; Rúnar Sigþórsson, 2004).  

Framkvæmd starfendarannsóknar getur verið flókin þegar um einn einstakling er að ræða sem 

skipuleggur, framkvæmir og metur eigið starf. Ígrundun getur átt sér stað með ólíkum hætti, að 

ígrunda eingöngu með því að íhuga og hugsa um starfið og vera þannig meðvitaður um hvernig 

maður vinnur og hins vegar ígrundun sem hefur einhverjar afleiðingar, svo sem með breytingum á 

kennsluháttum eða hegðun kennara á einhvern hátt (Luttenberg, Meijer og Oolbekkink- Marchand, 

2015). Það gæti þess vegna verið farsælla að vinna að starfendarannsókn í einhvers konar samvinnu 

til að tryggja frekar árangur.  

Ígrundun hefur alltaf verið hluti af starfi kennara og er sú ígrundun sem tilheyrir 

starfendarannsóknum lykill að fagmennsku. Hún verður ekki til af sjálfu sér heldur er hún markvisst 

fléttuð inn í daglegt starf og skipulögð með þeim hætti að hún skili einhvers konar niðurstöðu. Slík 

ígrundun er kjarni starfendarannsókna og þeir kennarar sem vilja að nemendur öðlist betri færni og 

dýpri skilning á eigin námi verða að tileinka sér þessi vinnubrögð og skipuleggja starf sitt með 

virkum hætti (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 102). Þau faglegu lærdómssamfélög sem kennarar og 

stjórnendur vilja byggja upp þurfa á starfendarannsóknum að halda. Hafa skal í huga orð Trausta 

Þorsteinssonar að „engin stefna breytir skólum ef starfsmennirnir í þeim eru ekki vopnaðir þeirri 

þekkingu og færni sem til þarf. Starfsþróun er og á því að vera mikilvægur þáttur í faglegu starfi 

kennara og skólastjóra“ (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013, bls. 25). Því er mikilvægt að skilningur sé fyrir hendi hjá þeim sem reka og stýra 

skólastofnunum að þessir starfshættir verða ekki til af sjálfu sér en þarfnast tíma og faglegs stuðnings 

ef árangur á að nást.  

Hlutverk starfendarannsókna í starfsþróun getur því meðal annars verið að gera starfsfólki skóla kleift 

að rýna markvisst í daglegt starf með það fyrir augum að bæta árangur og auka starfsánægju allra 

sem í skólanum eru. Kennarar geta með þessum aðferðum safnað gögnum um eigið starf og nýtt þau 

til að þróa leiðir í kennslu og námsmati. Starfendarannsóknir kennara er því ein leið til að móta farveg 

fyrir bætt skólastarf og þær leiða oft til breytinga á kennsluháttum til lengri eða skemmri tíma (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013). 
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3. Aðferð 

Þeir sem fylgjast með skólamálaumræðu á Íslandi hafa tekið eftir því að aukin krafa er á skóla að 

kennsluaðferðir séu raunprófaðar og byggi á traustum vísindalegum grunni. Umræðan er stutt á veg 

komin hér á landi og þegar skoðuð eru skrif erlendis frá eru ekki allir sammála um hvað teljast gild 

gögn þegar velja á kennsluaðferðir (Groccia og Buskist, 2011). Mikið hefur þó verið skrifað um það 

hvernig bæði börn og fullorðnir læra, hvað skiptir máli og byggja þær niðurstöður á margvíslegum 

athugunum. Ein leið til þróunar kennsluhátta er að kennari rannsaki þær aðferðir sem hann nýtir í 

kennslu, kanni gagnsemi þeirra, þ.e. hvort nemendur nái þeim árangri sem stefnt er að, um leið og 

hann rýnir í fræðin og gerir að lokum nauðsynlegar breytingar til að bæta árangur enn frekar.  

Í rannsókninni voru notaðar blandaðar aðferðir þ.e. bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir við 

gagnasöfnun. Rannsóknarsniðið kallast einliðasnið (e. single-subject design) og er það snið talið 

henta vel til rannsókna þar sem hagnýt vinna og rannsóknir fara saman (Guðrún Árnadóttir og 

Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 421–452; Horner o.fl., 2005, bls. 165–179). Einliðasnið hentar vel til 

að meta áhrif þjálfunar og finna þannig orsakatengsl eða virkni. Rannsókn með þessu sniði getur 

snúið að einum einstaklingi en algengara er að þeir séu fleiri. Sniðið þykir henta vel til að meta áhrif 

kennsluaðferða eða inngrips af svipuðu tagi í skólastarfi. Hér er þeirri aðferð nánar lýst sem notuð 

var í þessari rannsókn til að meta árangur og framfarir nemenda og kennara. 

Skilgreining og afmörkun viðfangsefnisins  

Starfendarannsóknir felast í hringferli eða spíral sem endurtekur sig. Sá sem rannsakar sér eitthvað 

sem þarf að lagfæra, í þessu tilviki kennsla barna sem þurfa stuðning við tungumálið. Út frá nánari 

skoðun á viðfangsefni er tekin ákvörðun um að bregðast við með einhverjum hætti, eftir að hafa lagt 

mat á það hvað hægt er að gera (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 352). Hér var 

það ný kennsluaðferð sem borið hefur árangur erlendis sem var til rannsóknar og áhugi var á að reyna 

hana við þær aðstæður sem börnin búa við í íslenskum skóla. Tilgangurinn var að efla færni þeirra í 

íslensku og bæta íslenskan orðaforða þeirra. Hringferli starfendarannsóknarinnar fólst í eftirfarandi 

skrefum:   

1. Kennsla skipulögð með ákveðna nemendur í huga og markmið um árangur 

2. Framkvæmd kennslu 

3. Skráning á frammistöðu nemenda og kennara 

4. Mat lagt á gögn úr kennslu 

5. Ferlið endurtekið 

 

 



22 

 
(Reed og Hilditch, e.d.) 

Mynd 2 - Hringferli rannsóknar  

 

Þátttakendur 

Rannsóknin var gerð á vinnustað mínum sem er grunnskóli í þéttbýli. Börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni voru öll á öðru ári í grunnskóla. Ég þekki aðstæður og nemendur vel sem getur komið 

sér vel þar sem traust þarf að ríkja í kennslunni. Kennsluaðferðin byggir á miklum samskiptum í 

litlum hópi og því ágætt að börnin séu kunnug rannsakanda.  

Þrjú börn voru valin til þátttöku í rannsókn. Lagt var til grundvallar að eitt tungumál væri talað á 

heimili barnanna og að þau hefðu dvalið lengi á Íslandi. Tvö barnanna eru fædd á Íslandi en það 

þriðja hefur búið lengi á landinu og verið í íslenskum leik- og grunnskólum. Öll börnin búa hjá báðum 

foreldrum og heima er talað annað tungumál en íslenska. Foreldrar hvers barns eru af sama þjóðerni 

þannig að einungis eitt tungumál er á heimili utan íslenskunnar þau eru mjög ólík í samanburði og er 

ekkert málanna skylt íslensku. Eins og búast má við hafa börnin ólíka persónuleika og ólíkar þarfir. 

Menntunarstig og atvinna foreldra skilur þau svo enn frekar að. Hér verður nánar sagt frá þessum 

börnum og hefur nöfnum þeirra verið breytt.  

 

Ágúst er fæddur á Íslandi og býr hjá báðum foreldrum. Hann hefur átt við ýmsa erfiðleika að etja og 

er tungumálið eitt af því sem hann hefur þurft stuðning við og einskorðast það ekki við íslensku að 

sögn foreldra. Hann er vel staddur í lestri og stærðfræði en hefur slaka félagslega færni. Foreldrar 

hans eru báðir háskólamenntaðir og annað er útivinnandi en hitt heimavinnandi. 

 

Ari flutti til Íslands á leikskólaaldri og hefur verið í einum leikskóla og tveimur grunnskólum á 

Íslandi. Hann fluttist um set og hóf nám í skólanum mínum í janúar árið sem rannsóknin fór fram. 

Strax var augljóst að hann þurfti stuðning við íslenskunámið og einnig vel skipulagðar námsaðstæður 

til að halda góðri einbeitingu. Foreldrar hans hafa ekki formlega menntun og vinna bæði úti.  

 

Birta er fædd á Íslandi og var talið að framfarir hennar væru almennt góðar þegar rannsókn hófst. 

Hún hafði þó glímt við veikindi í leikskóla sem tóku langan tíma en hún fékk góðan bata. Hún er 

hæglát og vinnur eins og til er ætlast en hafði ekki haft frumkvæði að því að tjá sig inni í bekk. 

Foreldrar hennar hafa ekki formlega menntun, annað er útivinnandi en hitt heimavinnandi. 

Skipulag og 
undirbúningur

FramkvæmdGagnaöflun

Ígrundun og 
mat
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Kennari frá Háskólanum á Akureyri fylgdist með kennslustundum og afhenti sínar vettvangsnótur til 

úrvinnslu. 

Íhlutun – kennsla og gagnasöfnun 

Rannsóknin fólst meðal annars í kennslu á tilteknu námsefni (íhlutun) í þriggja nemenda hópi í tíu 

vikur. Námsefninu fylgir kennaraefni sem felur í sér leiðbeiningar um framkvæmd kennslunnar og 

mat á henni. Þær leiðbeiningar samsvara verklagi og ferli starfendarannsókna sem hér hefur verið 

rætt um og innihalda þær fyrirmæli og hvernig á að skipuleggja kennslu, hvernig á að safna gögnum 

úr kennslunni, hvernig á að haga kennslu og leggja mat á þau gögn sem verða til. Kennslan sjálf tók 

um það bil tíu vikur þar sem ég hitti nemendahópinn þrisvar sinnum í hverri viku í 30-35 mínútur í 

senn. Ef eitt barn forfallaðist var einhverju öðru barni boðið með í staðinn til að fylla í hópinn. Það 

barn var þó ekki metið líkt og hin. Ég fylgdist með eigin framförum með því að skrifa hjá mér hvernig 

kennslan gekk, hvernig tókst að fara eftir kennsluáætlun og virkni barnanna var metin. Einnig var 

annar kennari viðstaddur nokkrar kennslustundir og átti samtöl við mig um það sem hann sáu. Þá var 

skoðað hvort ég brást rétt við því sem börnin gerðu og sögðu, hvort ég notaði þau gögn og áætlanir 

sem til er ætlast og hvernig ég leiddi kennslustundina áfram með spurningum og almennri leiðsögn. 

Ætlunin var að taka upp myndskeið úr kennslustundum en það truflaði mjög börnin og því 

fyrirsjáanlegt að þau gögn gæfu ekki rétta mynd af kennslustund. 

Það lá því beinast við að nota í rannsókninni það kennaraefni sem lá til grundvallar í kennslunni og 

þær leiðbeiningar sem þar er að finna um framkvæmd og mat. Þar er því ferli lýst sem sagt er frá hér 

að ofan og inniheldur þá nauðsynlegu þætti sem starfendarannsókn þarf að innihalda; skipulagningu, 

skráningu gagna, og mat á árangri. Árangur barnanna er nátengdur því hvernig kennara tekst til í 

skipulagi og ekki síður inni í kennslustundinni, hvernig hann ígrundar eigin kennslu á meðan á henni 

stendur og bregst við í samræmi við það.  

Skipulagið var með eftirfarandi hætti: 

Ég skipulagði fyrir hverja viku þær þrjár kennslustundir sem framundan voru. Verkefni voru valin 

með þá nemendur í huga sem í hópnum voru, aldur þeirra og þá vitneskju sem fyrir lá um stöðu 

nemendanna í námi. Þættir sem meta átti sérstaklega voru inni í skipulaginu, t.d. þátttaka í 

samræðum, hlustun, orðaforði eða sérstök málfræðiatriði.  

Eftir hverja kennslustund voru sett niður nokkur atriði sem tekið er sérstaklega fram að hægt sé að 

meta samkvæmt kennsluefni. Meta átti hópinn, samskipti hans og samvinnu; einstaklingana hvern 

fyrir sig, hvort þeir þyrftu frekari stuðning og þá við hvað. Ég lagði einnig mat á eigin frammistöðu, 

skipulag, kennslu og samskipti við börnin og síðast en ekki síst hvort markmiðum um notkun 

orðaforða og málfræði hefði verið náð að einhverju leyti. Eftir tímann voru skráð nokkur atriði sem 

þóttu mikilvæg eftir þessa kennslustund, s.s. varðandi tjáningu barnanna, hvernig sögugerð þeirra 

var, hvort þau leiðréttu sig og samskiptafærni metin. Þá voru einnig settar fram hugmyndir um 

hvernig bregðast ætti við þessum athugasemdum. Ég fékk til mín kennara frá Háskólanum á Akureyri 

til að fylgjast með nokkrum kennslustundum. Kennari Háskólans á Akureyri afhenti vettvangsnótur 

sem nýttust við úrvinnslu rannsóknar. Ein mikilvæg breyting var gerð á framkvæmd rannsóknar 

þegar liðið var á tímabilið. Eitt barnanna var tekið út úr hópnum síðustu tvær vikurnar vegna 

erfiðleika í hópavinnunni og fékk nokkra einkatíma í staðinn til að rifja upp reglur í samræðum og 

æfa vinnulag svo þátttaka í hópastarfi geti orðið betri. 

Þau gögn sem áformað var að safna úr kennslustundum voru þríþætt. Eftir hverja kennslustund var 

áætlað að ég setti á blað skriflegar athugasemdir um það hvernig kennslan gekk (frammistaða 

kennara) og viðtökur nemenda við kennslunni (áhugi og frammistaða nemenda). Ég spurði mig hvað 

hefði gengið vel og hvað ég vildi gera öðruvísi ef eitthvað hafði ekki gengið eins og ég hefði viljað. 

Í öðru lagi vildi ég fá athugasemdir þeirra sem fylgdust með kennslunni þegar svo bar við og nýta 
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mér til að meta framgang kennslunnar. Að auki ákvað ég að taka saman mínar hugleiðingar að 

minnsta kosti vikulega og eftir að rannsóknartímabilinu lauk. 

Eftir hverja viku var farið yfir allar kennslustundir vikunnar, meta framvinduna og taka ákvörðun um 

verkefni komandi viku. Á mynd 3 er dæmi um svona kennsluskipulag og mat, tekið úr viku eitt í 

rannsóknarferlinu (nöfn barna eru dulnefni):  

 

 
Dags. 11. jan   Efni: Ekkert sérstakt   Vika 1                                    Tími 3 

Upphitunaræfing Framvinda í tíma Áherslur Atriði sem kennari metur: kyn orða 

2- 4 - 6 

 

 

-fjórar myndir 

-lýsa hverri 

-ræða mögul. sögu 

og raða 

-barn aðst. við að 

byrja 

-endurtaka 

-rifja upp 

Smáatriði Hópur 

Ok 

Einstaklingar 

Ari- ok 

Ágúst- flott saga 

Birta- ok Fyrsta verkefni /stig 

Búa til sögu /forstig 

 

Orðaforði 

Gögn Litir / kyn 

Myndir 

 

Annað verkefni/stig Framvinda í tíma Áherslur Atriði sem kennari metur: frumkvæði 

Útskýring í hópi 

/forstig 

-hlutur 

- sýna hvernig hlut 

er lýst 

-ýta við smáatr. 

-endurtaka 

Frumkvæði í 

tjáningu 

Hópur 

 

Einstaklingar 

Ari – plús 

Ágúst – ok 

Birta – mínus 
Gögn Orðaforði 

Hlutir 

 

 

Lögun, áferð, stærð 

Mynd 3 – Dæmi um skipulag kennslustundar 

 

Mat á árangri íhlutunar 

Við rannsóknina voru notuð tvö ólík próf fyrir börnin sem tóku þátt í henni. Tilgangurinn með að 

nota tvö ólík mælitæki, er að kanna hvort framfarir eiga sér stað, annars vegar á orðaforða og skilningi 

og hins vegar tjáningu.  Annað prófið kallast Ísl-PPVT og er það byggt á ensku orðaforðaprófi sem 

heitir PPVT-4. Þetta orðaforðapróf var lagt fyrir öll börnin í janúar og aftur í  maí. Í þessu prófi eiga 

nemendur að benda á rétta mynd þegar orð er gefið. Fjórar myndir eru sýndar í hvert sinn og þarf 

nemandi að velja eina. Þróun útgáfu á prófinu erlendis hófst um 1950 en fjórða útgáfa var stöðluð á 

ensku árið 2007 eftir viðamiklar prófanir. Rannsókn Valgerðar Ólafsdóttur (2011) gekk út á að þýða 

og staðfæra hluta prófsins svo til yrði mælitæki ætlað 4-8 ára íslenskum börnum. Unnið var með 

fjögur gagnasöfn sem fengust með þremur forprófunum og aðalfyrirlögn úr annarri rannsókn sem 

gerð var á leik- og grunnskólabörnum. Prófið hefur verið mikið notað í ensku- og spænskumælandi 

löndum og þykir gott próf. Þetta próf hefur verið notað til að meta orðaforða íslenskra barna 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2015 og 2018) og tvítyngdra barna sem alast upp á Íslandi (Aneta 

Figlarska o.fl., 2017 og Sigríður Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur, 2010).  Prófið hjálpar 

athuganda að koma auga á börn með litla getu og einnig þau sem hafa ríkulegan orðaforða. Auðvelt 

er að leggja það fyrir börn þar sem ekki er gerð krafa um tjáningu. Mikilvægt er að á Íslandi sé til 

slíkt mælitæki sem nýtilegt er í skólaaðstæðum og kennarar geta sjálfir lagt fyrir og þannig lagt mat 

á stöðu nemenda og hvort þörf er á sérstöku inngripi (Valgerður Ólafsdóttir, 2011, bls 58–59).  

Hitt mælitækið sem á ensku heitir Renfrew action picture test krefst tjáningar af hálfu barnanna, 

sýndar eru tíu myndir og eru börnin beðin um að lýsa ákveðnum atburðum eða öðru sem sjá má á 

myndunum. Metið er hvaða orðaforða börnin nota og hvort ákveðin málfræðiatriði eru til staðar í 

tjáningu þeirra, s.s. rétt fleirtala, þátíð sagna og fleira eins og sjá má í fylgiskjali 1. Þetta mælitæki er 

þýðing á prófi sem notað hefur verið erlendis í tengslum við þá kennsluaðferð sem er hér til 

rannsóknar. Íslenska útgáfa prófsins er útbúin af mér, þýdd og aðlöguð. Við þýðingu er tekið tillit til 

ólíkrar uppbyggingar tungumálanna þegar málfræðiatriði eru metin. Það á einkum við um sterka og 
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veika beygingu sagna og hvernig spurningar eru formgerðar. Ekki er búið að staðla né prófa þetta 

mælitæki að neinu leyti á íslensku en það ætti engu síður að gefa mynd af þeim framförum sem eiga 

sér stað á rannsóknartímabilinu.  

Renfrew action picture test var síðast endurskoðað 1997 og er enn gefið út. Prófið er hannað með 

það í huga að mæta þörfinni fyrir einfalt staðlað próf sem mælir tjáningu nemenda, orðaforða og 

ýmis málfræðiatriði. Prófið er á ensku staðlað fyrir þriggja til átta ára börn en hægt er að leggja það 

fyrir eldri börn. Prófið er lagt fyrir einn nemanda í einu og tekur um tíu til tuttugu mínútur í fyrirlögn. 

Ekki má aðstoða börnin á nokkurn hátt með því að spyrja beint um myndirnar á annan hátt en gefið 

er upp í leiðbeiningum. Þó er mikilvægt að gefa tíma til umhugsunar eftir hverja spurningu (Renfrew, 

1997, bls. 3–7). Við úrvinnslu hafa höfundar námsefnisins Samræðufélagar reiknað út hvernig 

stigagjöf samsvarar hverju aldursstigi. Þannig hefur verið útbúin tafla sem auðvelt er að lesa í til að 

sjá hvort niðurstöður eru aldurssvarandi (sjá fylgiskjal 4). Tvö barnanna voru metin með þessu prófi 

í september og svo var það lagt fyrir öll börnin í janúar, áður en kennsla hófst, og aftur í lok apríl.  

Siðferðileg álitamál og áskoranir 

Til að afla leyfa fyrir þátttöku barnanna í rannsókninni var foreldrum sent bréf með upplýsingum á 

íslensku og tölvupóstur á ensku (fylgiskjal 2). Leyfi fékkst hjá öllum og einnig var rannsóknin 

tilkynnt til persónuverndar.  

Það er áskorun fyrir hvern þann sem vinnur rannsókn með börnum að framkvæma hana vel og koma 

jafnframt auga á siðferðileg álitamál sem upp geta komið við slíkar aðstæður. Mikið valdaójafnvægi 

er milli þess sem rannsakar og þeirra barna sem eru þátttakendur og þau ekki alltaf meðvituð um að 

þau eru hluti af rannsókn (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Ramrathan, le Grange, og Shawa, 2017 bls. 

433–435).  

Í þessari tilteknu rannsókn er einnig álitamál að ég rannsaka mitt eigið starf á mínum eigin vinnustað 

með börnum sem ég umgengst daglega. Slíkt er vandmeðfarið og getur truflað framgang rannsóknar, 

ekki síst þar sem ég er í stjórnunarstöðu við skólann og sinnti daglegum störfum auk rannsóknarstarfa 

á þessu tímabili sem rannsókn var unnin. Við þessar aðstæður getur verið erfitt að viðhalda nafnleynd 

þátttakenda (Ramrathan o.fl. 2017, bls. 437). Þegar gögn lýsa einstaklingsbundinni reynslu eða 

árangri getur verið auðvelt fyrir einhverja að geta sér til um hver þátttakandi er (Sigurður Kristinsson 

2013, bls. 83). Þess vegna er öllum upplýsingum um börnin haldið í lágmarki þegar bakgrunni og 

árangri þeirra er lýst.   
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4. Niðurstöður 

Niðurstöður starfendarannsókna má birta með ólíkum hætti. Ekki finnast alltaf skýr svör við öllu og 

gera verður grein fyrir því þegar niðurstöður eru settar fram og leggja þá fram þær spurningar sem 

hugsanlega vakna við úrvinnslu rannsóknar (Mills, 2018, bls. 188–189). Hér verður lýst hvernig ég 

skipulagði og lagði mat á framvindu kennslu þar sem aðferðin Samræðufélagar var nýtt með einum 

hópi barna á yngsta stigi grunnskóla. Niðurstöður eru settar fram með þrennum hætti. Fyrst verður 

kennslustundunum lýst viku fyrir viku með tilvísun í vettvangsnótur, hugleiðingar og líðan 

rannsakanda í ferlinu. Í öðru lagi verður greint frá sjónarhorni kennarans í ferlinu og að lokum verður 

greint frá niðurstöðum prófa sem lögð voru fyrir börnin.  

 

4.1 Innleiðing aðferðar og þróun starfshátta 

Þegar kennari rannsakar eigið starf er ekki augljóst hvernig best er að fá haldbærar niðurstöður um 

framfarir og framþróun starfsins. Skriflegar athugasemdir mínar eftir hvern tíma eru uppistaðan í 

þessum niðurstöðum auk þess sem skrif og athugasemdir háskólakennara eru nýttar til að koma auga 

á það sem vel gekk og það sem betur mætti fara. Þessar niðurstöður byggja því á ígrundun 

rannsakanda, upplýsingum frá kennara sem var viðstaddur kennslustundir og samtölum við hann. 

Í upphafi rannsóknar fór mestur tími í að lesa námsefnið, æfa kennslufyrirkomulagið og þekkja 

aðferðina vel. Ég hafði smá forskot þar sem ég hafði prófað aðferðina veturinn áður og vissi því 

aðeins út í hvað ég var að fara. Að auki var ég að þýða efnið og rýndi því vel í allt innihald og 

leiðbeiningar. Ég var því nokkuð örugg þegar ég hóf kennslu á rannsóknartímabilinu. Það reyndist 

auðvelt að meta þarfir nemenda því ég þekkti þá nokkuð vel. 

Vikurnar sem kennslan fór fram voru misgóðar. Í ferlinu má sjá að sumar vikur voru vel skipulagðar 

og öllum leiðbeiningum vel fylgt. Þegar illa gekk voru dagbókarfærslur fátæklegar og ekki augljóst 

hvort skipulagi var ábótavant eða eingöngu skráningum eftir hverja kennslustund. Allar heimsóknir 

kennara í kennslustundir voru greinilega til bóta, kennslan gekk vel og skráningar voru góðar þegar 

von var á heimsókn.  

Auðvelt var að nýta mælitækin og leggja þannig mat á árangur nemenda og að fylgjast með því 

hvernig þeim tókst að tileinka sér vinnubrögð og verkefni. Þær skráningar skiluðu sér yfirleitt vel og 

prófin voru einföld í fyrirlögn.    

Þegar litið er yfir þann tíma sem rannsókn tók kemur tvennt upp í hugann um skipulag og framkvæmd 

kennslunnar. Í fyrsta lagi að ég er millistjórnandi í þeim skóla sem rannsókn átti sér stað, þekki vel 

staðhætti, börn og starfsfólk. Það er jákvætt að því leyti að auðvelt er að byggja upp samband við 

nemendur og kennara til að hefja kennslu og athuganir. Hin hliðin er að starf stjórnanda er erilsamt 

og yfirtekur á köflum annað sem þarf að gera. Þetta gerði það að verkum að kennsla færðist til innan 

vikunnar þegar mikið var að gera í stjórnunarstarfinu, skrifin sátu á hakanum eftir sumar 

kennslustundirnar og mynduðust því göt í niðurstöður. Það þriðja sem kemur strax upp er hve erfitt 

var að tengja við það sem átti sér stað í bekkjarstarfinu, þ.e. að nýta það sem þar var gert til að byggja 

undir og bæta við í þeim kennslustundum sem unnið var með samræður í þessum litla barnahópi. 

Ígrundun eftir kennslustund var með þeim hætti að mat var lagt á frammistöðu barnanna annars vegar 

og hins vegar hvernig kennslan gekk almennt. Niðurstöður úr þessum skrifum eru ekki viðamiklar 

en gefa mikilvægar vísbendingar um innleiðingu kennsluaðferða og þróun starfshátta. 
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4.2 Kennslustundirnar 

Hér verður sagt frá kennslunni þessar tíu vikur, og því lýst  sem fram fór í kennslustundunum, lagt 

verður mat á það sem fram fór, auk þess sem ég lýsi eigin upplifun og  lærdómi. 

 

Vika 1 

Kennslan hófst mánudaginn 8. janúar og var markmiðið að ljúka íhlutun seinni hluta mars. Ég 

skipulagði fyrstu stundina með það í huga að börnin lærðu hvernig kennslustundirnar eru uppbyggðar 

og helstu samræðureglur. Önnur verkefni vikunnar voru eftirfarandi:  

 Að segja frá sjálfum sér og daglegum atburðum.  

 Að endursegja sögu út frá myndum.  

 Að rýna í myndir og segja frá því hvað er á myndinni, áhersla á liti, lögun, stærð, tilfinningar. 

 Að skoða tvær myndir og ræða hvað er líkt og ólíkt. 

 Að skapa sögu út frá myndum. 

 Að lýsa hlut. 

 

Úr dagbók 

Í dagbókarskrifum eftir fyrsta daginn má sjá athugasemd um að ég ætli að muna að hafa góða 

sýnikennslu á því sem vinna á með í komandi kennslustundum.  

Annar tími fyrstu vikunnar var strax daginn eftir. Áfram var áhersla á samræðureglur og þátttöku 

barnanna í samræðum. Eftir kennsluna er skrifað í dagbók undir liðnum hvað gekk vel: 

 

„samræðureglur – spjöld notuð, góð til að minna á. Upphitunarleikur gekk vel. Áhugasöm að skoða 

líkt og ólíkt“  

 

Undir liðnum atriði sem þarf að vinna betur með stóð: „hvernig lýsi ég mynd vel, sýnikennsla (nota 

aðstoðarspjöld D1)“ 

 

Vika 2 

Verkefni vikunnar voru að flestu leyti þau sömu og fyrstu vikuna. Í stað þess að bera saman tvær 

myndir fengu börnin annað verkefni þar sem þau áttu að finna eina mynd af fjórum sem sker sig úr 

og rökstyðja það val. Einnig var hugtakakort notað þessa viku í stað sögugerðar.  

Ef gripið er niður í tíma tvö í annarri viku má finna eftirfarandi mat á nemendum: „Hópur, gott að 

nota stimpla, umbun“. Fyrir einstaka nemendur var skrifað þegar mat var lagt á þann orðaforða sem 

áhersla var á í tímanum: „Ari – ég sé, fínar beygingar, Ágúst –þarf aðstoð, Birta -  ok“.  

 

Úr dagbók 

Þegar skoðað er í dagbókarskrifum hvað gekk vel í tímanum stendur:  

 

„Góð fyrirmæli, nákvæm“. 

 

Í atriði sem vinna þarf með stendur: „endurtaka meira og það sem kennari þarf að gera er að búa til 

flott kerfi“.  

 

Vangaveltur eftir þessa viku: Í viku tvö fór að bera á óöryggi hjá mér. Sum barnanna áttu erfitt með 

að fara eftir reglum og ég sá fram á mikla vinnu með hegðun og þátttöku í verkefnum. Það var erfitt 

að finna heppilegan tíma til kennslunnar en kennarar jákvæðir að liðsinna mér með það.   

 

Vika 3 
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Hér var kennsla illa skipulögð og lítið mat lagt á árangur vegna veikinda kennara.  

Verkefni vikunnar voru: 

 Að segja frá árshátíðaratriði. 

 Að endursegja sögu. 

 Að fara í hindrunarleik. 

 Að ræða myndir, hvað er líkt og  hvað er ólíkt. 

 Að skapa sögu út frá myndum. 

 Að útskýra hvernig baka á köku. 

Úr dagbók 

Í dagbók stendur að börnin hafi verið fljót að læra hindrunarleikinn og hafi þótt hann skemmtilegur. 

Athugasemd er í dagbók um að bæta undirbúning og mat á árangri barnanna. Nokkurra daga hlé varð 

hér á kennslunni en þráðurinn tekinn upp að nýju. 

 

Vika 4  

Þegar komið var fram í febrúar, í viku fjögur í kennslunni, kom kennari úr Háskólanum á Akureyri í 

heimsókn í kennslustundir.  

Verkefni vikunnar voru: 

 Að segja frá einhverju úr daglega lífinu. 

 Að nota KVL um mannslíkamann. 

 Að ræða mynd, áhersla á lýsingar á fólki, útlit. 

 Að búa til spurningar út frá mynd, beinar spurningar og vangaveltur. 

 Að vinna hugtakakort um mannslíkamann. 

 Að segja nákvæmlega frá því hvernig maður klæðir sig í útiföt. 

 

Þegar vettvangsnótur frá gestinum eru skoðaðar má sjá lýsingar á því sem fyrir auga bar og 

nokkrar athugasemdir:  

 

6.2.18 

Tími hjá Rannveigu: þrír nemendur 

…gefur þeim skýr skilaboð… 

…gefur mikið af styðjandi skilaboðum ef þeir geta rétt eða gengur vel… 

…eru að lýsa myndum… 

…þeir eru ótrúlega áhugasamir… 

…orð um líkamann, læra ný orð eins og heili… 

 

Vikuhlé varð á kennslunni og vinnunni haldið áfram eftir það. 

 

Vika 5 

Áfram var unnið með líkamann þar sem árgangurinn var enn að vinna að því þema. 

Verkefni vikunnar voru: 

 Að segja frá sjálfum sér. 

 Að æfa sig að spyrja spurninga. 

 Að lýsa manneskju. 

 Að ræða orðaforða líkamans, finna viðeigandi orð. 

 Að semja sögu. 

 Að útskýra hvernig verkefni í bekk var unnið.  



29 

Gesturinn úr HA sem var að fylgjast með skrifaði hjá sér nokkrar athugasemdir: 

 

20. 2. 18 

… myndir um lötu stelpuna – spjald með „Hver er?“ 

Kennari minnir á reglurnar á blaðinu 

Nemandi segir frá myndinni 

Kennari: „hvað getum við kallað þetta á þakinu?“ 

Kennari: „hefur hún breyst frá því síðast?“ 

Nemandi: „já hún er hrein“ 

Þau eru dugleg að fylgja reglunum. 

Fóru í lokin í stafaleik….. þetta fannst þeim mjög skemmtilegt og vildu gera meira. 

 

Úr dagbók 

Í athugasemdum mínum frá þessum degi má sjá spurningu um það hvort of mikið púður fari í hegðun. 

Í færslu úr viku fimm má einnig sjá athugasemd um að það þurfi að láta börnin endurtaka meira, þau 

taki vel tilsögn og að vinna þurfi með kyn orða. 

 

Vangaveltur eftir þessa viku: Þar sem áhorfandi var í kennslu var líðan með öðru móti en áður. Ég 

var spennt að fá að heyra hvað gestinum fannst um kennsluna og fá að spegla mig í einhverjum. 

Samræður sem ég átti við kennarann styrktu mig í því að aðferðin væri góð og að ég hefði náð 

ágætum tökum á því sem ég var búin að prófa með nemendum. Ég var og er sannfærð um ágæti 

aðferðarinnar en þurfti aðhald og stuðning við að meta eigin framfarir. Ég var einbeittari þegar von 

var á einhverjum inn í kennslustundina. 

 

Vika 6 

Verkefni þessarar viku voru: 

 Að segja frá eigin lífi. 

 Að endursegja sögu. 

 Að spila hindrunarleik með pizzuálegg. 

 Að skoða myndir og finna eina sem stingur í stúf. 

 Að semja sögu með aðstoð mynda. 

 Að útskýra eitthvað ferli. 

 

Kennari HA skrifaði hjá sér nokkrar færslur sem sjá má hér: 

 

5. 3.18 

…þrír krakkar Ágúst, Birta og einn nýr (Ösp) - kennari segir honum stuttlega frá reglunum og svo 

velja þau leik í upphitun. 

Ágúst velur „Jósep segir“ 

Kennari segir þeim svo frá reglunum og sýnir þeim spjaldið með spurningunum: Hvenær, hver, hvar, 

hvað, hvers vegna, líðan… 

Kennari byrjar að segja frá helginni sinni og þau spurðu spurninga. 

Ágúst er næstur og velur sér hvað hann segir, segir frá frímínútum og kennari styður hann áfram með 

spurningunum á blaðinu. Nemendur fá svo að spyrja: „hvernig var að gera snjóhúsið?“ „vildi einhver 

vera með ykkur?“ … 

Ösp: „ég horfði á söngvakeppnina“… 

Birta: „af hverju voruð þið með nammi?“ 

… 

Birta er næst: „ég veit ekki hvað ég á að velja, ég er með tvö, ég ætla að velja söngvakeppnina“. 

Ágúst er ekki inni í umræðunni um söngvakeppnina, hann hefur ekki horft á þetta efni. 

Krakkarnir voru duglegir að fylgja blaðinu. 
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Kennari sýnir þeim blaðið með uppbyggingu sögu og les söguna um geiturnar þrjár…. les og í 

sögunni segir: „utan í fjallshlíð“ … Ösp spyr: „hvað er utan í fjallshlíð?“ … getur þess að þetta sé 

mjög skemmtileg saga. 

 

Þau spá mikið í myndirnar og m.a. hvort geitur séu með skegg. 

 

Ágúst byrjar á því að segja um hvað sagan er: „Einu sinni voru þrjár geitur“ … 

Birta tekur við og heldur áfram að segja söguna. 

Ösp tekur svo við og kennari spyr hana út í myndirnar sem hann er með úr sögunni …  

„af hverju vildu þær komast í annað gras?“  

Ösp svarar: „af því að þar er grasið safaríkara“.  

Kennari: „þegar geitapabbi fór yfir brúna, hvað gerðist þá Ágúst?“  

Ágúst: „brúin brotnaði næstum því af því að hann svo þungur“. 

Ösp er skemmtileg og góð viðbót í hópinn því hún kemur inn með frjóan orðaforða… 

Ágúst kemur með flott orð og fær hrós frá kennara. 

„hann steyptist í ána…“ kennari hrósar þeim „þið stóðuð ykkur rosalega vel“. 

 

Kennari og nemendur ræða næsta tíma, Ágúst kallar eftir umbunarkerfinu og kennari segist ætla að 

koma með það á morgun. 

Greinilegt að Ösp hafði góð áhrif á hina nemendurna og það urðu meiri samræður en ég hef séð áður. 

Birta var líka ræðnari en ég hef séð áður. Í fyrsta tímanum þegar Birta var með Ara og Ágústi… þeir 

voru líka með smá kítur sín á milli og Birta virtist verða passívari en var núna greinilega ræðnari. 

Það skiptir máli hvernig raðað er í hópana. 

 

Úr dagbók 

Hér hef ég einnig skrifað hjá sér samsvarandi athugasemdir úr sömu kennslustund: 

„Ösp – góð fyrirmynd, Birta, meiri tjáning“ „betri hegðun, betri hlustun“. 

„… veiðir orðin, tekur inn orð..“ „til að ræða – markmið, tilgang“. 

„ góð hegðun og þátttaka, betri samsetning“. 

 

6. mars 2018 skrifar kennari frá HA í sínar nótur: 

 

Kennari og þrír krakkar. 

Allir fá form til að setja stjörnur á (umbunarkerfi). 

Upphitun, leikurinn 1,2,3 – 1,2,bíbb. 

Leikur með sex reitum og litum á spjaldi, spjöld með mismunandi étnum eplum og annar lýsir eplinu 

og segir hinum að setja það niður á ákveðna staði. 

Fyrsti nemandi byrjar og lýsir mjög vel, eplið er hálfétið. Umræða spinnst um hvað sé hálfétið en 

svo koma dæmi þar sem nemandi lýsti ekki nógu vel og kennari fer yfir að það sé mikilvægt að lýsa 

nákvæmlega. Tekur dæmi af tveimur eplum, annað með tveimur bitum á tveimur hliðum og annað 

étið allan hringinn og spyr hvernig væri best að lýsa þessu. 

Nemandi segir: „það er étið allan hringinn“. Svo skipta nemendur um kort og fá myndir af banönum.  

Kennari: „nú er það þriðja verkefnið“. 

Nemandi: „ohh það er svo gaman hérna“ Kennari leggur á borðið borða með fjórum myndum og ein 

passar ekki inn í heildina.  

Nemandi: „gaffallinn passar ekki því hann er ekki verkfæri“.  

Einn nemandi er með mynd af pálmatré en finnur ekki alveg orðið og annar hvíslar „pálmatré“.  

Þessir nemendur fara og kennari sækir einn nemanda. Æfa að segja orðin sem eiga við hlutina á 

spjöldunum.  

 

Úr dagbók 
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Í lok viku sex, eftir þriðju kennslustund er mat mitt að stundin hafi gengið vel og allir nemendur 

fengu góða umsögn vegna þátttöku og fyrir að fylgja leiðbeiningum og almennt þeirri framvindu sem 

til var ætlast. 

 

Vangaveltur: Í vikunni var mér orðið ljóst að þessi aðferð gæti gert nemendum mikið gagn. Með því 

að leggja grunninn vel, skýra reglur vel og búa til reglu og skipulag fyrir kennslustundir sem börnin 

læra að nýta sér þá sá ég framfarir og gat betur nýtt þau verkfæri sem aðferðin hefur upp á að bjóða. 

Mér fannst á köflum að ég væri ekki fyllilega að nýta alla möguleika verkefnanna en á sama tíma 

leyfði ég mér að dvelja við hluti til að verða betri í ákveðnum verkefnum og auka þannig eigið öryggi. 

Ég sá líka greinilega að samsetning hóps hefur gríðarleg áhrif og að ég þurfi að vanda val í hópa. Ég 

var orðin öruggari og fannst ég hafa góð tök á því sem gerist í kennslunni. Ég átti auðveldara með að 

fá börnin til þátttöku, mundi betur eftir þeim aðferðum og leiðum sem ég hafði ætlað mér að nýta og 

skynjaði eigin framfarir. 

 

Vika 7 

Verkefni vikunnar: 

 Að segja frá sjálfum sér. 

 Að ræða og lýsa mynd - vorið. 

 Að lýsa mynd þar sem þarf að lýsa ferli. 

 Að búa til spurningar. 

 Að semja sögu með áherslu á vandaðar málsgreinar. 

 Að útskýra hvernig eitthvað er búið til. 

 

Úr dagbók 

Í viku sjö koma fram athugasemdir varðandi orðaforða og myndun spurninga. Ég hef metið sem svo 

að orðaforði nemanda sé góður, að annar hafi góða færni í að mynda spurningar en að „óþægð“ hafi 

truflað mjög og haft áhrif á framvindu stundanna í vikunni.  

 

Einhver nemendafrí og uppbrot í skólastafi höfðu áhrif á framvindu kennslu og teygðist hún fram í 

apríl.  

Þá stendur í síðustu færslum í dagbók:  

 

„slakur undirbúningur, nemendur óöruggir með myndavél, hún truflaði, gekk illa“. 

„hegðun mjög ábótavant, gera umbunarkerfi“. 

 

 

Vika 8 

Verkefni vikunnar: 

 Að segja frá sjálfum sér. 

 Að endursegja sögu. 

 Að lýsa fólki á mynd. 

 Að lýsa persónueiginleikum. 

 Að semja sögu með aðstoð leikmuna. 

 Að lýsa einhverri framvindu. 

 

Engar færslur í dagbók. 

Eftir þessa viku varð kennslan ómarkviss, tímaplön héldu illa og lítið var um að hægt væri að fylgja 

skipulagi meðal annars vegna breytinga í bekkjarstarfi nemendanna. Kennslu lauk 13. apríl. 
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Vangaveltur eftir kennsluna þessar vikur: Á lokametrunum fjaraði undan kennslunni. Annað álag í 

skólastarfinu hafði áhrif, það var lítið um utanaðkomandi heimsóknir þessar síðustu vikur til að halda 

mér við efnið og engar augljósar væntingar frá öðrum um að halda verkið út. Þetta var óþægilegur 

tími og einkenndist að hluta af uppgjöf og þreytu. Þrátt fyrir hnökra hér og þar var ég ánægð með 

eigin lærdóm, ég fékk dýrmæta innsýn í aðferðina og er full tilhlökkunar að fara aftur af stað með 

nýjum hópi. Börnin lýstu almennt yfir ánægju með þessar stundir sem við vorum saman. Flestar vikur 

gekk vel að undirbúa og fylgja áætlun en of lítið rúm var fyrir dagbókarskrif og samtöl við aðra um 

kennsluna.  
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4.3 Nemendur 

Allir nemendur sem fengu íhlutun í formi kennsluaðferðarinnar Samræðufélagar eru af erlendum 

uppruna. Þeir eru fæddir á Íslandi og hafa allir verið í leik- og grunnskóla á Íslandi en tala annað 

tungumál heima fyrir. Þeir eru þó ólíkir að öðru leyti, bakgrunnur þeirra er ólíkur og einnig 

námsþarfir þeirra. Í umræðukafla hér á eftir verður nánar fjallað um áhrif þessa á niðurstöður. 

Mat á árangri 

Til að meta árangur kennslunnar voru lögð tvö próf fyrir nemendur, Renfrew action picture test (hér 

eftir Renfrew prófið) og Ísl-PPVT. Kennari lagði einnig mat á framfarir eftir kennslustundir út frá 

þeim viðmiðum sem gefin eru upp um góða kennsluhætti í leiðbeiningum og þátttöku barnanna í 

verkefnum. Til þess að túlka niðurstöðurnar eru til grundvallar töflur sem notaðar hafa verið við 

útreikninga og túlkun á frammistöðu barna á þessum prófum. Fyrir Renfrew prófið eru fyrst reiknuð 

stig í tvennu lagi fyrir hvert það atriði sem kemur fram hjá börnunum í frásögnum, þ.e. hvaða 

upplýsingar þau gefa og hvers konar málfræðiatriði koma fram (fylgiskjal 1). Stig fyrir upplýsingar 

eru gefin ef ákveðin orð koma fram hjá barninu og eingöngu verið að kalla eftir orðaforða. Stig fyrir 

málfræði eru gefin t.d. ef þátíðarmynd er rétt, ef fleirtala er rétt, ef samtengingar eru notaðar eða 

samsetning málsgreinar góð. Eftir að stigin hafa verið gefin eru þau umreiknuð í aldur. Notuð er tafla 

sem höfundar Samræðufélaga hafa nýtt í öllum sínum fyrirlögnum til að meta árangur (fylgiskjal 4). 

Í PPVT-4 er gefið stig fyrir hvert rétt svar, þ.e. hvert orð sem börnin þekkja út frá þeim fjórum 

myndum sem eru sýndar í hvert sinn. Stigin eru lögð saman eftir ákveðnum reglum og borin saman 

við meðaltöl úr rannsóknum Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015 og 2018) og útreikninga á meðalfærni 

fyrir ákveðinn aldur (fylgiskjal 5). 

 

Niðurstöður prófanna – töflur og skýringar 

Hér verða birtar niðurstöður prófanna sem lögð voru fyrir nemendur og dæmi um svör barnanna. Til 

að skýra þær breytingar á stigagjöf sem sáust milli fyrirlagna í Renfrew prófinu fylgja hér nokkur 

dæmi um svör nemanda og breytingar á svörum eftir íhlutun en einnig má sjá dæmi um svör og 

skráningar á stigum í fylgiskjali 3.  

Ágúst 

Í Renfrew prófinu í september svaraði hann spurningu eitt með eftirfarandi orðum: „ég veit það 

ekki... hún er að knúsa bangsann sinn“. Í apríl var svarið „hún er að knúsa bangsann sinn“. Engar 

breytingar urðu á stigagjöf fyrir þetta svar. Ef spurning fjögur er skoðuð má sjá breytingu á svari. Í 

september svarar hann spurningunni: „hann er á hesti“ og fær aðeins eitt stig fyrir upplýsingar í svari 

og ekkert fyrir málfræði. Í apríl er svarið við sömu spurningu: „sko hann er á hestinn sinn og hestinn 

fer yfir girðingu“ og fær fyrir þetta þrjú stig fyrir upplýsingar og eitt fyrir málfræði. Málfræðistigin 

fær hann núna þar sem hann segir hesturinn „fer yfir“ eitthvað.  

Aftur má sjá mikla breytingu í spurningu átta. Fyrra svarið hljómar svo: „Hann er kannski að fara að 

setja kötturinn í fangelsi… kannski… það gæti verið“ og fær fyrir þetta eitt stig fyrir upplýsingar og 

ekkert fyrir málfræði. Í lok skólaárs er svarið: „Hann er að fara upp… kötturinn hans festist upp á 

þak…. maðurinn er að ná í stiga og klifra upp svo hann geti ná í köttinn sinn“. Þetta skilar fimm 

stigum fyrir upplýsingar og tveimur fyrir málfræði. Stig fyrir upplýsingar hér eru gefin fyrir að segja 

„fara upp“, „stiga“, „ná í“, „köttur“ og „þak“. Málfræðistigin fær hann fyrir „hann er að“ og „svo 

hann geti“.  

 



34 

Tafla 2 – Ágúst – Renfrew action picture test 
Dags. prófunar Stig /upplýsingar Stig /málfræði Ár /upplýsingar Ár / málfræði 

7. 9.17 25 18 3,9 4,3 

9. 1.18 26 19 4,3 4,3 

30.4.18 35,5 27 7,9 6,9 

 

Skoðum þá niðurstöður Ágústar úr Ísl-PPVT prófinu. Þó að frammistaða hans sé slök í báðum 

mælingum má sjá að hann bætir við sig 14 stigum eftir þessa tíu vikna íhlutun. 

 

Tafla 3 – Ágúst – Ísl-PPVT 

Dags. prófunar Stig Frammistaða 

5.1.2018 86 Slök 

24.5.2018 100 Slök 

 

Þegar Renfrew prófið var lagt fyrir Ágúst (þá sjö ára) í fyrstu tvö skiptin varð lítil breyting milli 

mælinga. Hann fékk sömu niðurstöðu úr aldursviðmiðinu, þ.e. fjögur ár og þrjá mánuði í 

upplýsingum og sömu niðurstöðu í málfræði. Ágúst fékk kennslu í bekkjarumhverfinu á þessum tíma 

auk hefðbundinnar sérkennslu sem honum stóð til boða vegna erfiðleika hans. Eftir íhlutun með 

aðferðinni Samræðufélagar varð breyting á niðurstöðu úr Renfrew prófinu. Stigin gáfu honum 

aldursmælinguna sjö ár og níu mánuði í upplýsingum og sex ár og níu mánuði í málfræði sem er 

mikil framför. 

 

Ari 

Þegar litið er á spurningu eitt í Renfrew prófi Ara má sjá breytingu á svörum eftir íhlutun. Svar hans 

við fyrstu spurningu prófsins í janúar er: „gera svona við bangsa.. hún elskar bangsa“ og fær hann 

fyrir það eitt stig fyrir upplýsingar en ekkert í málfræði. Í lok skólaárs er svarið: „Hún er að knúsa 

bangsann sinn“ og fær hann þá tvö stig fyrir upplýsingar og eitt fyrir málfræði. Í fyrstu fékk hann 

stig fyrir orðið „bangsi“. Í seinna skiptið eru gefin stig fyrir „knúsa“ og „bangsa“ og fyrir málfræðina 

að segja „er að knúsa“. 

Skoðum þá spurningu fjögur. Svar í janúar hljómar svo: „hann getur hoppað með hest…hesturinn er 

að hoppa…karlinn er á hestinn“. Í apríl er svarið: „Maðurinn er á hesti og hestinn er að hoppa yfir… 

veit ekki…. hurð“. Fyrir fyrra svarið fær hann tvö stig fyrir upplýsingar og eitt fyrir málfræði og það 

sama fyrir það seinna.  

Í spurningu átta má sjá breytingu. Í janúar segir hann: „að hjálpa kisuna“ en í lok skólaárs „hann er 

að fara að sækja köttinn á þakið af því kötturinn var kannski að elta músina eða eitthvað... fugl eða…. 

klifra á þakið og taka köttinn... kötturinn er hræddur“. Hér er munur á stigagjöf því fyrir fyrra svarið 

fær hann tvö stig fyrir upplýsingar og ekkert fyrir málfræði en í því síðara fær hann fjögur fyrir 

upplýsingar og þrjú fyrir málfræði. 

 

Tafla 4 – Ari – Renfrew action picture test 
Dags. prófunar Stig /upplýsingar Stig /málfræði Ár /upplýsingar Ár / málfræði 

     

9. 1.18 24 17 3,9 3,9 

30.4.18 28,5 22 4,9 5,3 
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Niðurstaða Ara á Ísl-PPVT er slök í báðum mælingum en hann bætir við sig 8 stigum á tíu vikna 

tímabili.  

Tafla 5 – Ari – Ísl-PPVT 

Dags. prófunar Stig Frammistaða 

5.1.2018 80 Slök 

24.5.2018 88 Slök 

 

 

Ari hóf nám við skólann þar sem rannsókn fór fram í janúar. Strax varð ljóst að hann þurfti stuðning 

við íslenskunámið og ekki síður stuðning vegna hegðunar og athygli. Ákveðið var að hann yrði hluti 

af rannsókninni þó svo að hann hefði ekki tekið Renfrew prófið í upphafi skólaárs. Þessi ákvörðun 

var meðal annars tekin vegna þess að hann var með sambærilegan bakgrunn og hin börnin og þurfti 

augljóslega stuðning við íslenskunámið. Ef skoðaðar eru framfarir á Renfrew prófinu sést að Ari 

bætti árangur sinn þó nokkuð. Framfarir í upplýsingum eru eitt ár, sem er aðeins undir því meðaltali 

sem kemur fram í skýrslunni frá 2015 (TalkingPartners@Primary: Data Report, 2015). Framfarir í 

málfræði eru ögn meiri eða eitt ár og fjórir mánuðir sem er yfir meðaltalinu. Í Ísl-PPVT prófinu bætti 

hann sig um átta stig en frammistaða hans þar er mjög slök miðað við jafnaldra en hann er á mörkum 

þess að hafa miðlungsfærni barna sem eru að ljúka leikskóla. 

 

Birta 

Í spurningu eitt í Renfrew prófinu breyttist svarið lítið, var í fyrstu „knúsa bangsann sinn“ og síðan 

„knúsa bangsa“. Þetta gefur hvort tveggja tvö stig fyrir upplýsingar og eitt fyrir málfræði. Skoðum 

spurningu sex næst. Í september segir Birta: „hún braut gleraugun óvart“ og fær tvö stig fyrir 

upplýsingar og þrjú fyrir málfræði. Í lok skólaárs er svarið: „hún datt niður stigann og gleraugun 

brotnuðu“ og fær þá fimm stig fyrir upplýsingar og fimm fyrir málfræði.  

Í spurningu sjö segir hún í september: „lyfti stráknum“ en í apríl: „hjálpaði strákinum lyfti honum til 

að strákurinn gæti sett póstkortið eða bréfið í póstkassann“. Þetta breytti talsvert stigagjöf, í 

september fékk hún tvö stig fyrir upplýsingar en eitt fyrir málfræði en í apríl voru gefin fjögur stig 

fyrir upplýsingar og þrjú fyrir málfræði.  

Tafla 6 – Birta – Renfrew action picture test 
Dags. prófunar Stig /upplýsingar Stig /málfræði Ár /upplýsingar Ár / málfræði 

7. 9.17 28,5 21 4,9 4,9 

9. 1.18 30 22 5,3 5,3 

30.4.18 36,5 27 7,9 6,9 

 

Í Ísl-PPVT má sjá að Birta bætir við sig 19 stigum og færist úr slakri færni upp í miðlungs sem er 

verulega ánægjuleg niðurstaða. 

Tafla 7 – Birta – Ísl-PPVT 

Dags. prófunar Stig Frammistaða 

5.1.2018 112 Slök 

24.5.2018 131 Miðlungs 
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Birta hefur að mati umsjónarkennara sýnt góðar framfarir í lestrar- og stærðfræðinámi en verið helst 

til hlédræg og feimin við að tjá sig. Hún hefur góða almenna færni í íslensku og á samtöl við aðra 

áreynslulaust í daglegum samskiptum. Nefna má að íslenska er svo tengd daglegu lífi hennar að hún 

notar hana í öllum samskiptum við eldri systkin þegar þau eru í skólanum. Staðan var þó ekki eins 

góð og álitið var þegar skoðaðar voru niðurstöður úr Renfrew og Ísl-PPVT. Niðurstöður fyrstu 

mælinga í september gáfu til kynna að ef til vill hefði staðan hennar verið ofmetin en hún sýndi 

árangur upp á fjögur ár og níu mánuði í upplýsingum og málfræði í Renfrew prófinu og fékk 112 stig 

í Ísl-PPVT sem þykir ekki nægilega góð niðurstaða fyrir þennan aldur. Mæling númer tvö í Renfrew 

sem gerð var í janúar gaf til kynna að færni hennar hefði aukist eitthvað, eða um fjóra aldursmánuði. 

Eftir íhlutun hafði henni farið enn meira fram í orðaforða og tjáningu, fékk aldurstöluna sjö ár og níu 

mánuði fyrir upplýsingar og sex ár og níu mánuði fyrir málfræði. Hún bætti við sig nítján stigum í 

Ísl-PPVT prófinu sem færði hana upp úr slakri í miðlungsfærni miðað við aldur. 

 

Þessar niðurstöður sýna að börnin taka öll einhverjum framförum og niðurstöður prófanna eru í öllum 

tilvikum betri eftir kennsluna. Í Renfrew prófinu tók Ágúst miklum framförum eftir íhlutun og 

mældust framfarir hans í árum en ekki mánuðum. Orðaforðinn sem hann notaði í síðari prófun var 

þannig að stigagjöfin breyttist mikið og gaf honum því næstum aldurssvarandi niðurstöður í þeirri 

mælingu. Birta tók einnig góðum framförum í þessum prófi og enda þessi börn með sömu niðurstöðu 

í þessu prófi eftir kennsluna. Ari bætti einnig árangur sinn í Renfrew prófinu, þó ekki með eins 

afgerandi hætti. Hann bætti árangur sinn um tólf til sextán mánuði.  

Ísl-PPVT sýnir svipaða niðurstöðu, þ.e. þau börn sem bættu mest við sig í Renfrew prófinu gerðu 

það einnig í þessu prófi. Ágúst bæti við sig fjórtán stigum, Birta nítján stigum og Ari átta stigum.   

Þessar niðurstöður gefa þá mynd að framfarir eru til staðar og allir þátttakendur í rannsókn bættu 

árangur sinn.   
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5. Umræður 

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að prófa þekkta kennsluaðferð með nemendum sem hafa 

íslensku sem annað mál og komast að því hvort hægt er að bæta orðaforða með markvissum hætti og 

auka þannig árangur barnanna. Hér verður fjallað nánar um niðurstöður þessarar rannsóknar sem 

beindist að tveimur þáttum, annars vegar kennaranum og starfsþróun hans og hins vegar nemendum 

og framförum þeirra. Spurningar voru tvær:  

 

Hvernig gengur mér sem kennara að tileinka mér aðferðina Samræðufélagar og nýta hana í kennslu 

barna með íslensku sem annað mál?  

Hefur aðferðin Samræðufélagar jákvæð áhrif á orðaforða og tjáningu barna af erlendum uppruna?  

 

Leitað verður svara við þessum spurningum í niðurstöðum starfendarannsóknar og niðurstöðum 

þeirra mælinga sem gerðar voru á stöðu barna fyrir og eftir íhlutun.  

 

5.1 Starfsþróun kennara 

Þegar kemur að því að þróa sig í starfi, læra eitthvað nýtt og nýta það til góðs í starfi þarf að skoða 

ótal marga hluti. Ferlið er margslungið og þó mikið hafi verið rannsakað kemur alltaf betur og betur 

í ljós hversu flókið ferli það er að þróa starfshætti í skólum (Korthagen, 2017). Hver og einn kennari 

er einstakur og nær árangri með sínum aðferðum og leiðum. Þess vegna er mikilvægt að nálgast 

starfsþróun kennara út frá hverjum og einum kennara. Ég hef lengi haft brennandi áhuga á 

samræðuaðferðum í kennslu, lesið mikið um bakgrunnsfræði þeirra og áður gert athuganir á eigin 

kennslu út frá slíkum aðferðum. Það litar væntanlega þann árangur sem náðist í rannsókninni, þar 

sem persónulegur áhugi og þekking á efninu var fyrir hendi. Mikilvægt er að nálgast allar breytingar 

á skólastarfi út frá hverjum kennara, áhuga hans, þörfum, væntingum og tilfinningum auk þess að 

skoða þessar breytur í samhengi við þarfir og væntingar nemenda. Sé þetta gert eru meiri líkur á að 

tilraunir til starfsþróunar beri árangur (Korthagen, 2017). 

Ég skipulagði, undirbjó og gerði rannsókn þar sem ég fylgdist með eigin framförum og þróun í 

kennslu með aðferðinni Samræðufélagar. Til þess að geta fengið kennsluefnið og verkefni þarf að 

sitja tveggja daga námskeið og vinna eftir því skipulagi sem efninu fylgir. Þar sem þetta efni hefur 

ekki verið fáanlegt á Íslandi og ekki verið kennt fyrr en nú var höfundur efnisins fenginn til landsins 

með námskeið í minn skóla haustið 2017. Eftirfylgni var því með öðru móti en til er ætlast þar sem 

enginn með þekkingu á efninu gat sinnt henni hérlendis eins og gert er ráð fyrir í leiðbeiningum. 

Almenna reglan er sú að sá sem kennir námskeiðið veitir leiðsögn áfram með því að koma inn í 

kennslustundir og fylgjast með þróun kennsluhátta, aðstoða leiðtoga verkefnis í skóla að skipuleggja 

framkvæmd og mat á árangri og veita nauðsynlega ráðgjöf (Reed og Hilditch, e.d. bls. 4–5).  

Námsefni og kennsluleiðbeiningar 

Eins og fram hefur komið þarf að sitja námskeið til að fá námsefnið Samræðufélagar til notkunar. Ég 

hafði lokið tveggja daga námskeiði hjá höfundi efnisins, sem hefur haldið mörg sambærileg 

námskeið, og búin að prófa hluta verkefnanna áður en ég fór af stað í rannsóknina. Ég var líka búin 

að lúslesa námsefnið og þýða að stærstum hluta á íslensku og þekkti það því nokkuð vel. Námskeiðið 

og námsefnið kom sér því afar vel við undirbúninginn á kennslunni og mín niðurstaða er, að ég tel,  

sambærileg þeim niðurstöðum sem fram komu í rannsókn á Byrjendalæsi, en þar telja kennarar 

almennt að tveggja daga námskeið í þeirri aðferð og það efni sem þeir hafa fengið í upphafi 
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innleiðingar á hafi nýst vel (María Steingrímsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir og Rúnar Sigþórsson, 2017).  

 

Af dagbókarfærslum má sjá að ég tileinkaði mér talsvert af þeim vinnubrögðum í kennslunni sem 

áhersla er á í þessari kennsluaðferð. Þegar velja þarf verkefni sem nota á í kennslustund fylgja öllum 

verkefnum nákvæmar lýsingar á því hvað kennari á að gera til að virkja nemendur til þátttöku eftir 

því hver færni þeirra er. Þær athugasemdir sem birtast í niðurstöðum eru skýrt merki um að þessu 

hafi verið fylgt. Í viku tvö kemur fram það sem gekk vel: „Góð fyrirmæli, nákvæm… sýnikennsla… 

skiptast á“ og rímar þetta vel við það sem kemur fram í kennaraleiðbeiningum þar sem segir að 

kennarinn eigi að kynna vel öll spjöld með sjónrænum vísbendinum, hafa góða sýnikennslu (gera 

fyrst sjálfur það sem nemendur eiga að gera) og tryggja að allir fái tíma til að tjá sig, þ.e. að börnin 

læri að skiptast á (Reed og Hilditch, e.d. bls. 24). Þessi stigskipti stuðningur kennara er færni sem 

lögð er áhersla á í Byrjendalæsi (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017) til að auka 

möguleika barna á stöðugum framförum og hefur reynsla mín af þeirri kennsluaðferð vafalítið haft 

jákvæð áhrif á þá færni sem hér er krafist. Í niðurstöðum má einnig oft sjá athugasemdir um nýtingu 

sjónrænna vísbendinga og að kennarinn hafi oft minnt á reglur sem gilda í samræðum. Þetta er 

mikilvægur þáttur og eitt af því sem lögð er áhersla á í kennaraefni (Reed og Hilditch, e.d. bls. 3). 

Þar eru einnig vísbendingar um að samsetning hópa geti haft veruleg áhrif á framvindu kennslu og 

framfarir nemenda. Þar kemur fram að þegar nýr nemandi kom í hópinn hafi samræður breyst, 

þátttaka hafi orðið betri og orðaforðinn ríkari. Tekið er fram í kennaraefni að nauðsynlegt sé fyrir 

börn af erlendum uppruna að hafa góðar fyrirmyndir til að læra af og það kom fram í þessari 

kennslustund sem þessi breyting átti sér stað (Reed og Hilditch, e.d. bls. 12). Dagbókarfærslur og 

athugasemdir kennara frá HA sýna að kennari sem stýrir samræðum þarf að nýta spurningar í miklum 

mæli til að virkja börnin til þátttöku. Það, ásamt því að hafa góða sýnikennslu, hvetja börnin áfram 

og styðja við og aðstoða í réttu magni krefst mikils af kennara (Henning, 2008). Þar sem þátttaka 

barnanna var almennt með ágætum og viðhorf þeirra til kennslunnar gott má ætla að þessir þættir 

hafi oftast gengið vel hjá mér og haft jákvæð áhrif á framvinduna. 

Stuðningur og samstarf 

Ég vann rannsóknina ein og án mikils stuðnings á vettvangi sem hafði greinileg áhrif á framþróun 

því sjá má á skriflegum athugasemdum, og skorti á þeim, að undirbúningur gat verið erfiður, 

stundirnar ekki nægilega vel skipulagðar og erfitt að meta árangur og framfarir. Þó áttu sér stað 

samtöl við kennara úr Háskólanum á Akureyri sem vissulega gáfu mér einhverjar hugmyndir um það 

hvernig ég stóð mig í kennslunni. Ígrundun í kennslu og eftir kennslu eru kjarninn í allri starfsþróun 

og það að hafa einhvern sem leiðbeinir, gagnrýnir og veitir endurgjöf getur skipt sköpum (Hargraves 

og Fullan, 2012, bls. 98). Það má þó ekki líta svo á að óvissan, erfiðleikarnir og óformleg samtöl um 

kennslu beri ekki árangur. Samvinna kennara birtist á mörgum stigum og hefur hvert og eitt sinn 

tilgang. Samvinna og samstarf sem sjá má með líkamstjáningu, áhuga á kennslu annarra og 

óformlegum samtölum um kennsluna, erfiðleika og mistök gefa til kynna að til staðar sé 

samstarfsmenning þar sem traust ríkir. Þá eru auknar líkur á að einnig sé hægt að byggja upp formlegt 

vinnulag þar sem árangur er markvisst skoðaður og skref tekin í kjölfarið í átt að breytingum á 

kennsluháttum (Hargraves og Fullan, 2012, bls. 113). Heimsóknir kennara HA voru gagnlegar, 

athugasemdir sem mér voru afhentar eftir kennsluna gáfu til kynna áhugasama nemendur og kennara 

sem var styðjandi og hvetjandi. Stuðningur sem þessi hleypti auknum kjarki í mig og bjartsýni jókst 

um komandi kennslustundir.   

 

Til þess að breytingar festist í sessi og verði til góðs er formlegur stuðningur samt sem áður vænlegri 

til árangurs. Þegar líkanið sem notað var við innleiðingu á kennsluháttum Byrjendalæsis er skoðað 

og árangurinn af þeirri vinnu má sjá vísbendingar um þetta (Rúnar Sigþórsson, Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017 bls. 270–271). Skýrt kemur fram að 

ekki má taka burtu stuðning ráðgjafa, samstarfsmöguleika og svigrúm til funda um kennsluhætti þó 

innleiðingu sé formlega lokið. Starfsþróun í Byrjendalæsi, líkt og gert er ráð fyrir í Samræðufélögum 
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byggir á endurgjöf leiðbeinanda og félagastuðningi með vettvangsathugunum og samræðum um 

kennslu. Gefa þarf tíma fyrir vettvangsathuganir og fundi svo tryggja megi rétta framþróun og að 

kennarar nái að tileinka sér þau vinnubrögð sem til er ætlast (María Steingrímsdóttir, Eygló 

Björnsdóttir, Sigríður Margrét Sigurðardóttir og Rúnar Sigþórsson, 2017, bls. 297; Reed og Hilditch, 

e.d.bls. 4–5). Af þessu má draga þá ályktun að betur hefði farið á því að fá formlega leiðsögn í 

gegnum ferlið þessar tíu vikur til að hámarka árangur í starfsþróun og þar með ánægju og sjálfstraust 

gagnvart aðferðinni. Slík leiðsögn er einn af nauðsynlegum þáttum í öllu breytingastarfi í skólum 

ásamt stuðningi stjórnenda og endurskipulagningu starfshátta skóla (Li, 2017, bls. 304). Ef einhver 

þessara þátta er ekki til staðar er mikil hætta á því að breyting festist ekki í sessi og starfsmenn sjái 

ekki tilgang með vinnunni (Li, 2017, bls. 307). 

 

5.2 Árangur nemenda 

Fram kemur í skýrslu (TalkingPartners@Primary: Data Report, 2016) höfunda efnisins að bæði 

drengir og stúlkur hafi hag af kennslu sem þessari. Einnig kemur þar fram að nemendur af erlendum 

uppruna taki álíka framförum og aðrir nemendur og þessi hópur sem hér var til rannsóknar sýnir 

sömu niðurstöðu. Þessir þrír nemendur sem fengu sérstaka íhlutun eru mjög ólíkir þó þeir séu allir 

saman í bekk og eigi það sameiginlegt að hafa íslensku sem annað tungumál. Eitt barnanna hefur 

greinst með ýmsa erfiðleika sem áhrif hefur á nám þess. Annað barnanna á í greinilegum erfiðleikum 

með einbeitingu, var sífellt á hreyfingu um stofuna, átti erfitt með að hlusta á hina og hegðun gat 

virkað truflandi í kennslunni. Þriðji nemandinn er hlédrægur en á að öðru leyti auðvelt með að fylgja 

skipulagi.  

 

Þar sem börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru öll á upphafsárum í grunnskóla og eru öll af 

erlendum uppruna var mikilvægt að tryggja að þau væru fyrst og fremst fær um að skilja 

samræðureglurnar, tilganginn með vinnunni og hvernig verkefnin skyldu unnin (Reed og Hilditch, 

e.d. bls. 13). Þess vegna fór þónokkur tími í að endurtaka og fara yfir reglur, vinna sömu verkefnin 

nokkrum sinnum og rifja upp merkingu og notkun þeirra sjónrænu vísbendinga sem notaðar voru við 

vinnuna en slík vinnubrögð eru endurtekið sett fram af rannsakendum og fræðimönnum sem 

nauðsynleg til að ná árangri (Marzano, 2004; Beck, McKeown og Kucan, 2013). Dawes (2011) 

leggur einnig áherslu á að þessu sé vel sinnt svo að góður grunnur sé lagður að allri vinnu sem fram 

fer með samræðum. Þetta jók öryggi barnanna við vinnuna og þótti þeim yfirleitt skemmtilegt að 

mæta í tímana og taka þátt. Öryggi eykur líkur á þátttöku og þetta var því liður í því að fá börnin til 

að taka smá áhættu og tjá sig á íslensku. Þetta er gríðarlega mikilvægt eins og kemur fram hjá Browne 

(2009) því þegar við tjáum okkur á öðru tungumáli en móðurmálinu er hætta á mistökum og 

misskilningi. Það er því grundvallaratriði að allir finni til öryggis og þori að taka þátt í verkefnunum. 

Eins og fram kom í niðurstöðukafla var töluvert um að hegðun barnanna hefði áhrif á framvindu 

kennslustunda. Það fór því einnig drjúgur tími í ýmis umbunarkerfi og vinnu við að ná samvinnu við 

sum barnanna. Að lokum fór svo að einn nemandi fékk einkatíma síðustu tvær vikurnar og fór þá að 

ganga betur að vinna með verkefnin. 

Flókið reyndist að leggja mat á árangur nemenda á sama tíma og ég tileinkaði mér nýja 

kennsluaðferð. Orkan fór í að fara eftir kennsluskipulaginu, muna hvað átti að segja, hvernig átti að 

spyrja og um leið bregðast við hverju því sem upp kom í kennslunni. Þess vegna greip ég til þess að 

meta fyrst og fremst hvort nemendur nýttu sér samræðureglurnar, hvort þeir sýndu frumkvæði, 

þátttaka þeirra almennt var metin og hvort þeir tóku leiðsögn. Einstaka sinnum lagði ég mat á þann 

orðaforða sem lagður var til grundvallar og einnig málfræðiatriði sem þóttu mikilvæg.  

Ekki er hægt að meta árangur kennarans einan og sér þegar kemur að tileinkun nýrrar aðferðar. 

Árangur og framfarir barnanna hljóta að vera vísbending um þá kennslu og þá leið sem farin var við 

kennsluna. Nám og lærdómur er þeim mun árangursríkari eftir því sem kennsla er betri og góðir 
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kennarar ná meiri árangri þar sem nemendur eru áhugasamir og leggja sig fram (Littleton og Mercer, 

2013, bls. 3). Þar sem framfarir eru góðar hjá börnunum sem fengu íhlutun í formi Samræðufélaga, 

má því draga þá ályktun að kennsla hafi verið árangursrík, að kennari hafi góð tök á efni og aðferð 

og nái vel til nemenda. Öll börnin tóku viðunandi framförum á íhlutunartímabilinu sem gefur 

vísbendingar um að kennslan hafi gengið vel og kennarinn hafi nýtt aðferðina með viðunandi hætti. 

Hér á eftir er farið yfir árangur hvers nemanda í prófunum sem notuð voru í rannsókninni. 

 

Framfarir Ágústar á Renfrew prófinu, sem mældust annars vegar í ríflega tveimur og hins vegar 

þremur árum ef skoðuð er niðurstaða annars vegar úr upplýsingum og hins vegar málfræði, eru mjög 

góðar. Almennt hafa nemendur í Bretlandi sýnt framfarir í upplýsingum upp á eitt ár og níu mánuði 

að meðaltali og eitt ár og tvo mánuði í málfræði (TalkingPartners@Primary: Data Report, 2016). 

Ágúst sýnir því miklar framfarir enda þekktur fyrir að sýna metnað auk þess að vera meðvitaður um 

allar reglur og það sem kennari ætlast til að hann geri. Vitsmunaþroski hans er almennt góður og 

aðferðin virðist gagnast honum vel. Hann sýndi einnig framfarir í Ísl-PPVT prófinu þar sem hann 

bætti við sig fjórtán stigum á þessum vikum sem jafngildir um það bil einu skólaári ef viðmið eruð 

skoðuð (sjá fylgiskjal 5). 
 

Ari tók minnstum framförum af þeim börnum sem tóku þátt í rannsókninni en bætti þó árangur sinn 

eitthvað. Þessar niðurstöður sýna að áfram er þörf á skipulagðri íhlutun í námi þessa barns ef hann á 

að ná þeirri færni sem ætlast er til á seinni stigum skólagöngunnar því ríkur orðaforði og færni í 

munnlegri og skriflegri tjáningu er undirstaða fyrir það sem koma skal í skólanum (Gillanders, Castro 

og Franco, 2014). Kennarar hans þurfa að halda áfram að kenna honum markvisst ný orð, nota 

samræður innan og utan skólastofu til að auka líkur á að hann tileinki sér nauðsynlegan orðaforða og 

nýta hæfileika hans áhuga og þekkingu til að auka öryggi í tjáningu og öllum samskiptum 

(Gillanders, Castro og Franco, 2014, bls. 219–220). Þessi nemandi var á endanum tekinn út úr 

hópnum og fékk nokkra tíma með kennara einn til að minnka áhrif hegðunar og athygli á námið. Það 

gekk vel en ljóst er að halda þarf vel utan um skipulag og kennslu hans ef árangur á að nást.  

 

Ef við lítum nú aðeins á þessa tvo nemendur er strax augljóst að þeir eru ólíkir og hafa ólíka færni í 

upphafi og lok íhlutunar. Vitað er að margt hefur áhrif á gengi barna sem tala annað tungumál heima 

en í skólanum. Það eru þættir eins og aldur þeirra, áhugi og persónuleiki en einnig stuðningur kennara 

og foreldra og félagsleg staða fjölskyldunnar (Chumak- Horbatsch, 2012). Stuðningur við þessa 

nemendur heima fyrir er mjög ólíkur og getur það verið áhrifavaldur í framförum þeirra í íslensku.  

 

Birta tók hvað mestum framförum af börnunum þremur. Þetta eru mjög jákvæðar niðurstöður og 

sýna að Birta nýtti vel þann tíma sem hún fékk í þessari vinnu. Hún virðist einnig nýta sér almenna 

kennslu í bekk betur en Ágúst þar sem hún bætti árangur sinn á Renfrew prófinu umfram Ágúst á 

meðan þau hlutu aðra kennslu en hér var til rannsóknar. 

 

Í umfjöllun um nemendur í niðurstöðum má sjá margvíslegar vísbendingar um framfarir nemenda. 

Athugasemdir kennara og annarra sem komu inn í kennslustundir sýna að börnin voru virkari eftir 

því sem á leið, nýttu sér sýnikennslu kennara, notuðu þann orðaforða sem var lagður til grundvallar 

og voru heilt yfir áhugasöm um að vera með í þessari vinnu. Þau nýttu sér þau hjálpargögn sem voru 

til staðar og voru fljót að átta sig á til hvers var ætlast af þeim. Hegðunarvandi hafði áhrif á köflum 

og er það vísbending um að bregðast þurfi strax við slíkum uppákomum með því að mynda nýja hópa 

og kenna sumum börnum einstaklingslega um tíma til að æfa samskiptareglur og vinnulag.  

Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að þessi kennsluaðferð eigi góða möguleika á að ná 

fótfestu ef vandað er til innleiðingar og starfsþróunar kennara þar sem hún er tekin til notkunar. Allar 

athuganir þeirra sem nýtt hafa þessa aðferð erlendis gefa vísbendingar um góðan árangur, aukinn 

orðaforða og bætta tjáningu barna.  
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Ein leið til að skoða gagnsemi aðferðarinnar Samræðufélagar, er að bera saman mælingar sem gerðar 

hafa verið á sambærilegan hátt á börnum af erlendum uppruna líkt og Sigríður Ólafsdóttir (2015) 

gerði. Mestu framfarir sem börnin sýndu á einu ári í rannsókn Sigríðar voru milli fjórða og fimmta 

bekkjar þar sem meðalskorið í Ísl–PPVT hækkaði úr 99 stigum í 115. Á síðari stigum urðu framfarir 

minni eða mest 8 stig að meðaltali milli ára (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 115). Rjáfuráhrif prófsins 

koma þarna fram líkt og sjá má í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2018).  

Þegar niðurstöður Sigríðar eru skoðaðar í samanburði við niðurstöður barnanna í þessari rannsókn 

má sjá að Samræðufélagar virðist skila ágætum árangri. Börnin bættu öll við sig stigum á þeim tíu 

vikum sem íhlutun fór fram (átta, fjórtán og nítján stig í Ísl-PPVT) og samanborið við framfarir barna 

á heilu ári, sem eru átta til sextán stig í rannsókn Sigríðar, gefur þessi litla rannsókn ástæðu til að 

vera bjartsýnn á gagnsemi þessarar kennsluaðferðar. Kennsluaðferð líkt og hér hefur verið lýst er því 

án efa einn liður í því að bæta þjónustu við börn sem þurfa sérstakan stuðning við tungumálið. Svörin 

við rannsóknarspurningunum eru því: sterkar vísbendingar eru um að aðferðin gagnist vel börnum í 

íslenskum skólum og að kennarar geti, með góðum stuðningi, tileinkað sér þau vinnubrögð sem 

aðferðin krefst og bætt þannig skilyrði barna af erlendum uppruna til náms hér á landi. Hafa verður 

í huga að þessi kennsluaðferð er nú reynd í fyrsta sinn á Íslandi, annað mælitækið (Renfrew) hefur 

vissar takmarkanir og rannsóknin smá í sniðum. Það dregur samt sem áður ekki úr þeim niðurstöðum 

að börnin sýndu meiri framfarir á íhlutunartímabilinu en áður og það ætti að hleypa kappi í kennara 

að reyna aðferðina enn frekar og þróa hana áfram hér á landi. Samhliða rannsókn var efnið þýtt og 

var tilraunaútgáfa tilbúin til notkunar haustið 2018 sem vonandi verður enn frekar til þess að auka 

líkur á að aðferðin festist í sessi og efnið verði aðgengilegt íslenskum kennurum.  



42 

Heimildaskrá 

 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti. (2012). Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012. 

 

Altrichter, H., Posch, P. og Somekh, B. (1993). Teachers investigate their work: An introduction to the 

methods of action research. London: Routledge. 

 

Aneta Figlarska, Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2017). Pólskur og 

íslenskur orðaforði tvítyngdra leikskólabarna: Málumhverfi heima og í leikskóla. Netla – Veftímarit um 

uppeldi og menntun: Sérrit 2017 – Menntakvika 2017. Sótt af 

http://netla.hi.is/serrit/2017/menntakvika_2017/005.pdf 

 

Anna Kristín Sigurðardóttir. (2013). Skóli sem lærdómssamfélag. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Guðmundur Heiðar Frímannsson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi (bls. 35–51). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

 

Ástríður Stefánsdóttir. (2013). Eigindlegar rannsóknir og siðferðileg álitamál. Netla – Veftímarit um uppeldi og 

menntun: Sérrit 2013 – Rannsóknir og skólastarf. Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/17501/1/eigindlegar.pdf 

  

Barnes, D. (2008). Exploratory talk for learning. Í N. Mercer og S. Hodgkinson (ritstjórar), Exploring talk in 

schools: Inspired by the work of Douglas Barnes (bls. 1–16). Los Angeles: SAGE. 

 

Beck, I. L., McKeown, M. G. og Kucan, L. (2013). Bringing words to life: Robust vocabulary instruction (2. 

útgáfa). New York: The Guilford Press. 

 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2008). Tvítyngi, annað mál, erlent mál. Málfríður, 24(1), 17–23.  

 

Bitter, C., O´Day, J., Gubbins, P., og Socias, M. (2009). What Works to Improve Student Literacy 

Achievement? An examination of Instructional Practices in a Balanced Literacy Approach. Journal of 

Education for Students Placed at Risk, 14(1), 17–44. 

 

Browne, A. (2009). Developing Language and Literacy 3-8. Los Angeles: SAGE. 

 

Brynhildur Sigurðardóttir. (e.d.). Gagnrýnin hugsun og siðfræði. Sótt af 

https://gagnryninhugsun.hi.is/?author=11 

 

Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson. (1998). Skólastarf og gæðastjórnun. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

 

Chlapana, E. og Tafa, E. (2014). Effective practices to enhance immigrant kindergarteners´ second language 

vocabulary learning through storybook reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 

27(9), 1619–1640. doi:10.1007/s11145-014-9510-7 

 

Chumak-Horbatsch, R. (2012). Linguistically appropriate practice: A guide for working with young immigrant 

children. North York, Ontario: University of Toronto Press. 

 

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. og Espinoza D. (2017). Effective Teacher Professional 

Development. Palo Alto, CA: Lerning Policy Institute. 

  

Dawes, L. (2011). Creating a speaking and listening classroom: Integrating talk for learning at key stage 2 (1. 

útgáfa). London: Routledge. 

 

Dewey, J. (2000). Hugsun og menntun. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

https://gagnryninhugsun.hi.is/?author=11


43 

Fullan, M. (2005). Professional Learning Communities Writ Large. Í R. Barth og R.  DuFour (ritstjórar), On 

common ground: The power of professional learning communities, (bls. 209-223). Bloomington: 

Solution Tree. Sótt af 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.4200&rep=rep1&type=pdf 

 

Gestur Guðmundsson. (2013). Innflytjendur í íslenskum framhaldsskólum. Netla – Veftímarit um uppeldi og 

menntun. Sérrit 2013 –Rannsóknir og skólastarf. Sótt af 

http://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/003.pdf 

 

Gillanders, C., Castro, D. C. og Franco, X. (2014). Learning words for life. Reading Teacher, 68(3), 213–221. 

doi:10.1002/trtr.1291 

 

Gort, M. (2019). Developing Bilingualism and Biliteracy in Early and Middle Childhood. Language Arts, 

96(4), 229-243. Sótt af 

https://search.proquest.com/docview/2188903295/fulltextPDF/CEF993315B8544ACPQ/1?accountid=3

2710 

 

Groccia, J. E. og Buskist, W. (2011). Need for evidence-based teaching. New Directions for Teaching & 

Learning, 2011(128), 5-11. doi:10.1002/tl.463 

 

Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson (2013). „Miðlarar menntunar, 

siðferðilegir vegvísar og fyrirmyndir“: Viðtal við Trausta Þorsteinsson. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímansson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi (bls. 19–33). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Guðrún Eva Mínervudóttir. (2001). Valur: heimspekilegar smásögur. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 

Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson. (2013). Einliðasnið: Öfluð leið til samhæfingar hagnýtrar vinnu og 

rannsókna. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók um aðferðafræði rannsókna (bls 421–452). 

Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

 

Hafþór Guðjónsson. (2011). Kennarinn sem rannsakandi. Ráðstefnurit Netlu. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf 

 

Hafþór Guðjónsson. (2017). SAMræður í skólastarfi. Skólaþræðir: Tímarit samtaka áhugafólks um 

skólaþróun. Sótt af http://skolathraedir.is/2017/03/23/samraedur-i-skolastarfi/ 

 

Hagstofa Íslands (e.d). Mannfjöldi eftir bakgrunni, kyni og aldri 1996-2018. Sótt af 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Uppruni/MAN43000.px

/table/tableViewLayout1/?rxid=480c9c3a-140d-4fc1-bdd6-c65b4f7f8e06 

  

Hanna Ragnarsdóttir. (2004). Íslenskir skólar og erlend börn! Skólaþróun í fjölmenningarlegu samfélagi. 

Tímarit Um Menntarannsóknir, 1(1), 145–153. Sótt af http://fum.is/wp-

content/uploads/2010/09/11_hanna1.pdf 

 

Hanna Ragnarsdóttir. (2007). Börn og fjölskyldur í fjölmenningarlegu samfélagi og skólum. Í Hanna 

Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (ritstjórar), Fjölmenning á 

Íslandi (bls. 249–270). Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og Háskólaútgáfan. 

  

Hanna Ragnarsdóttir, Fríða Bjarney Jónsdóttir og Hildur Blöndal Sveinsdóttir. (2016). Fjölmenningarlegt 

leikskólastarf: Þátttaka, samskipti og umhyggja í þremur íslenskum leikskólum. Netla – Veftímarit um 

uppeldi og menntun: Sérrit 2016 – Námsrými félagslegs réttlætis og menntunar án aðgreiningar. Sótt 

af 

http://netla.hi.is/serrit/2016/namsrymi_felagslegs_rettlaetis_og_menntunar_an_adgreiningar_learning_s

paces_for_inclusion_and_social_justice/006.pdf 

 

Hargreaves, A. og Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. New York: 

Routledge. 

 



44 

Helgi Viborg, Hákon Sigursteinsson, Hrund Logadóttir og Elísabet Helga Pálmadóttir. (2016). Talþjálfun 

barna í leik- og grunnskólum: Ábyrgð Reykjavíkurborgar. Sótt af 

https://reykjavik.is/sites/default/files/skyrsla_talthjalfun_barna_i_leik-_og_grunnskolum_0.pdf 

 

Henning, John E. (2008). The Art of Discussin – Based Teaching. Opening Up Conversation in the Classroom. 

New York: Routledge. 

 

Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie Barillé og Markus Meckl (2017) Nemendur af erlendum uppruna: Reynsla 

foreldra og kennara af námi og kennslu. Tímarit um uppeldi og menntun, 26(1–2), 21–41. 

doi.org/10.24270/tuuom.2017.26.2 

  

Hien, T. T. T. (2009). Why is action research suitable for education? VNU Journal of Science: Foreign studies, 

25(2), 97–106. 

 

Hord, S. M. (2009). Professional learning communities: Educators work together toward a shared purpose – 

improved student learning. Journal of staff development, 30(1), 40-43. Sótt af http://www.ecap-

videos.ca/ecap/resources/Hord2009.pdf 

 

Horner, R.H., Carr, E.G., Halle, J., McGee, G., Odom, S. og Wolery, M. (2005). The Use of Single-Subject 

Research to Identify Evidence-Based Practice in Special Education. Council for Exeptional Children 

71(2) bls. 165-179. 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir. (2012). 

Skýrsla um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/ritogskyrslur/skyrsl_stodu_barna_ungm_malthroskarosk_2012.pdf 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2015). Málþroski leikskólabarna: Þróun orðaforða, málfræði og hlustunarskilnings 

milli fjögra og fimm ára aldurs. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af: 

http://netla.hi.is/greinar/2015/ryn/007.pdf 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2018). Orðaforði íslenskra barna frá 4 til 8 ára aldurs: Langtímarannsókn á 

vaxtarhraða og stöðugleika. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 

https://doi.org/10.24270/netla.2018.15 

 

Hreinn Pálsson. (1992). Heimspeki með börnum og unglingum. Hugur, 5(1), 44–55. 

 

Hulda Karen Daníelsdóttir og Hulda Skogland. (2018). Staða grunnskólanemenda með íslensku sem annað 

tungumál: Greining á stöðu og tillögur um aðgerðir. Sótt af https://mms.is/sites/mms.is/files/isat-

nemendur-greining_feb_2018_1.pdf 

 

I CAN. (2018). Bercow: Ten Years On. An independent review of provision for children and young people 

with speech, language and communication needs in England. Sótt af 

http://www.bercow10yearson.com/wp-content/uploads/2018/03/337644-ICAN-Bercow-Report-

WEB.pdf 

 

Jacobs, L. C., Sorensen, C. og Ary, D. (2010). Introduction to research in education (8. útgáfa). Belmont: 

Wadsworth. 

 

Jaramillo, J. A. (1996). Vygotsky's sociocultural theory and contributions to the development of constructivist 

curricula. Education, 117(1), 133–140. 

 

Kempe, V. og Brooks, P. (2012). Language development. West Sussex: Wiley-Blackwell. 

  

Korthagen, F. (2017). Inconvenient truths about teacher learning: Towards professional development 3.0. 

Teachers and Teaching, 23(4), 387-405. doi:10.1080/13540602.2016.1211523 

 

Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson. (2013). Starfenda- og þátttökurannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir 

(ritstjóri), Handbók um aðferðafræði rannsókna (bls 421–452). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/skyrsl_stodu_barna_ungm_malthroskarosk_2012.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/skyrsl_stodu_barna_ungm_malthroskarosk_2012.pdf
http://www.bercow10yearson.com/wp-content/uploads/2018/03/337644-ICAN-Bercow-Report-WEB.pdf
http://www.bercow10yearson.com/wp-content/uploads/2018/03/337644-ICAN-Bercow-Report-WEB.pdf


45 

 

Kristján Kristjánsson. (1992). Heimspeki og móðurmálskennsla. Hugur, 5(1), 72–78. 

 

Li, Y. Y. (2017). Processes and dynamics behind whole-school reform. American Educational Research 

Journal, 54(2), 279-324. doi:10.3102/0002831216689591 

 

Littleton, K. og Mercer, N. (2013). Interthinking: Putting talk to work. Abingdon: Routledge. 

 

Luttenberg, J., Meijer, P. og Oolbekkink-Marchand, H. (2015). Understanding the complexity of teacher 

reflection in action research. Educational Action Research, 25(1), 88–102. 

doi:10.1080/09650792.2015.1136230 

 

Magee, B. (1998). Saga heimspekinnar. Reykjavík: Mál og menning. 

 

María Steingrímsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Sigríður Margrét Sigurðardóttir og Rúnar Sigþórsson. (2017). 

Starfsþróun í Byrjendalæsi. Í Rúnar Sigþórsson og Grétar L. Marinósson (ritstjórar), Byrjendalæsi: 

Rannsókn á innleiðingu og aðferð (bls. 275–303). Reykjavík: Háskólaútgáfan.   

 

Marzano, R. J. (2004). Building background knowledge for academic achievement: Research on what works in 

schools. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

 

Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson. (2000). Hugsi – um röklist og lífsleikni. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

 

McIntyre, E., Kyle, D. og Moore, G. (2006). A primary-grade teacher´s guidance toward small-group dialogue. 

Reading Research Quarterly, 41(1), 36-66. doi:10.1598/RRQ.41.1.2 

 

McMillan, J. H. (2004). Educational research: Fundamentals for the consumer. Boston: Pearson. 

 

Mercer, N. (2000). Words and minds: How we use language to think together. London: Routledge. 

 

Mercer, N. og Dawes, L. (2014). The study of talk between teachers and students, from the 1970s until the 

2010s. Oxford Review of Education, 40(4), 430-445. doi:10.1080/03054985.2014.934087 

 

Mercer, N. og Mannion J. (2018). Oracy across the welsh curriculum. A research-based review: Key 

principles and recommendations for teachers. Sótt af https://oracycambridge.org/wp-

content/uploads/2018/07/Oracy-across-the-Welsh-curriculum-July-2018.pdf 

 

Michaels, S., O´Connor, M. C., Hall, M. W. og Resnick L. B. (2010). Accountable Talk Sourcebook: For 

Classroom Converstaion That Works. Pittsburgh: University of Pittsburgh. Sótt af 

http://iflpartner.pitt.edu/index.php/educator_resources/accountable_talk 

  

Mills, G. E. (2018). Action research: A guide for the teacher researcher (6. útgáfa) New York: Pearson. 

 

Nichols, M. (2006). Comprehension Through Converstaion: The Power of Purposeful Talk in the Reading 

Workshop. Portsmouth: Heinemann.  

 

Neaum, S. (2012). Language and literacy for the early years. London: SAGE/Learning Matters. 

 

Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson. (2011). Ungir innflytjendur og aðrir einstaklingar með erlendan 

bakgrunn í íslensku samfélagi og íslenskum skólum 1996-2011. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 

2011. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2011/020.pdf 

 

Ramrathan, L., le Grange, L. og Shawa, L. B. (2017). Ehtics in educational research. Í L. Ramrathan, L. le 

Grange og P. Higgs (ritstjórar), Education Studies for Initial Teacher Education (bls. 432–443). Sótt af 

https://www.researchgate.net/publication/312069857_Ethics_in_educational_research 

 

Reed, C. og Hilditch, J. (e.d.). Talkingpartners@primary. Skipton: EducationWorks. 

 

http://iflpartner.pitt.edu/index.php/educator_resources/accountable_talk


46 

Renfrew, C. (1997). The Renfrew Language Scales: Action Picture Test Instructions. London: Speechmark. 

 

Rósa Eggertsdóttir. (2007). Byrjendalæsi. Skíma, 30(2), 17–21. 

 

Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir. (2010). Byrjendalæsi: Lestur eða læsi. 

Skíma: Málgagn móðurmálskennara, 33(2), 26–29. Sótt af http://modurmal.is/pdf/skima2010-2.pdf 

 

Rósa Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir, Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir, Rannveig Oddsdóttir og Þóra Rósa 

Geirsdóttir. (2018). Byrjendalæsi: Handraðinn. Akureyri: MSHA. 

 

Rúnar Sigþórsson. (2004). Hún er löng, leiðin til stjarnanna: Þarfir nemenda, starfsþróun og skólaþróun. Netla 

– Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2004/008/index.htm 

 

Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir. (2017). Byrjendalæsi. Í Rúnar Sigþórsson og Grétar L. 

Marinósson (ritstjórar), Byrjendalæsi: Rannsókn á innleiðingu og aðferð (bls. 29-61). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

 

Rúnar Sigþórsson, Sigríður Margrét Sigurðardóttir, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson. (2017). Í Rúnar 

Sigþórsson og Gretar L. Marinósson (ritstjórar), Byrjendalæsi: Rannsókn á innleiðingu og aðferð (bls. 

249-274). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Sattes, B. D. og Walsh, J. A. (2015). Questioning for classroom discussion: Purposeful speaking, engaged 

listening, deep thinking. Alexandria, VA: ASCD. 

 

Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (2010). Íslenskur orðaforði íslenskra grunnskólanema sem 

eiga annað móðurmál en íslensku. Ráðstefnurit Netlu – menntakvika 2010. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/023.pdf 

 

Sigríður Ólafsdóttir. (2015). The development of vocabulary and reading comprehension among Icelandic 

second language learners (Ph.D.Dissertation). University of Iceland: Reykjavík. 

 

Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason. (2016). 

Orðaforði og lesskilningur hjá börnum með íslensku sem annað mál. Netla – Veftímarit um uppeldi og 

menntun. Sótt af http://netla.hi.is/serrit/2016/um_laesi/03_16_laesi.pdf 

 

Sigurður Björnsson. (2010). Hugrún: Sögur og samræðuæfingar – Heimspeki með börnum. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun. 

 

Sigurður Konráðsson. (2007). Íslenska: Móðurmál og annað mál. Í Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður 

Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson (ritstjórar). Fjölmenning á Íslandi (bls. 131–148). 

Reykjavík: Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum KHÍ og Háskólaútgáfan. 

 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók 

um aðferðafræði rannsókna (bls 421-452). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

 

TalkingPartners@Primary (2015). Data Report 2015. Sótt af http://www.educationworks.org.uk/what-we-

do/speaking-and-listening/talkingpartnersprimary 

 

The Communication Trust. (e.d). Speech, language and communication: Information for managers and school 

staff. Sótt af 

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/13565/managers_pack_final_final_8th_may.pdf 

 

University of Cambridge. (e.d.). The Faculty of Education: Neil Mercer. Sótt af 

https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/mercer/ 

 

Valgerður Ólafsdóttir. (2011). Íslenskt orðskilningspróf fyrir fjögurra til átta ára börn: Þýðing og staðfærsla 

PPVT-4 (Lokaverkefni til cand. psych.-gráðu). Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/7447/1/LOKAEINTAK.pdf 

 

http://modurmal.is/pdf/skima2010-2.pdf
http://netla.hi.is/greinar/2004/008/index.htm
http://netla.hi.is/serrit/2016/um_laesi/03_16_laesi.pdf
https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/mercer/


47 

Vygotskíj, L. S. (1986). Í Kozulin A. (ritstjóri), Thought and language. Cambridge, MA; London. 

 

Þingskjal nr. 880 – 382. mál/2016-2017. Svar mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn Nichole 

Leigh Mosty um brottfall nemenda af erlendum uppruna úr framhaldsskóla. Sótt af 

https://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0880.pdf 

 

Þóroddur Bjarnson. (2011). Framtíðarbúseta unglinga af erlendum uppruna. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 

2011. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2011/032.pdf 

 

 

 

https://www.althingi.is/altext/pdf/146/s/0880.pdf




49 

Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 Renfrew action picture test (þýðing og stigagjöf) ..................... 50 

Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina................................................. 62 

Fylgiskjal 3 Prófniðurstöður (dæmi um skráningu og fyrirgjöf) .................. 63 

Fylgiskjal 4 Stigagjöf fyrir Renfrew (útreikningur á aldri) ........................... 64 

Fylgiskjal 5 Stigagjöf og viðmið um árangur í Ísl-PPVT .............................. 65 

Fylgiskjal 6 Matsblöð kennara ...................................................................... 66 
  



50 

Fylgiskjal 1 Renfrew action picture test (þýðing og stigagjöf) 

 

 

 

 

 

  

1. Hvað er stelpan að gera? 

(What is the girl doing?) 

 

2. Hvað ætlar mamman að 

gera? (What is the mother 

going to do?) 

 

  

3. Hvað var gert við hundinn? 

(What HAS been done to 

the dog?) 

 

 

4. Segðu mér allt sem þú getur 

um það hvað maðurinn er 

að gera. (Tell me all about 

what the man is doing). 

 

  

5. Hvað gerði kötturinn? 

(What hast he cat just 

done?) 

 

 

6. Hvað kom fyrir stelpuna? 

(What has happened to the 

girl?) 
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7. Hvað gerði stóra stelpan? 

(What has the BIG girl 

done?) 

 

 

8. Segðu mér hvað maðurinn 

er að gera. (Tell me what 

the man is doing.) 

 

 

 

9. Hvað er strákurinn að gera? 

(What is the boy doing?) 

 

10. Horfðu á myndina. Þú hefur 

nógan tíma. Segðu mér 

hvað er að gerast. (Now, 

look at this picture (take 

your time). Tell me what´s 

happening.) 

? 
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Renfrew próf 

 

Nafn 

Skóli 

Heimili 

Kennitala Aldur 

Dags. prófs Prófandi 

Athugasemdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stigagjöf fyrir upplýsingar 

 

Mynd 1 stig ½ stig 0 stig 

1 faðma, knúsa, halda á, 

leika með 

klappa, 

kyssa 

á, hefur 

með bangsa, björn, 

bangsi 

dúkka, barn hann, hún, 

það 

Möguleg stig 2 
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2 Klæða í, taka/toga af, 

fara úr, setja í 

halda á, hefur 

stelpa, dóttir,  strákur hennar, hans 

Stígvél skór Það 

Möguleg stig 3 

 

3 bundinn, fastur, 

hlekkjaður, fjötraður (með 

eða án “við”) 

  

við, á, í   

staur, prik, stöng, súla, girðing, 

spíta, tré 

 

Möguleg stig 3 

 

4 á hestbaki keppa, í 

keppni 

Með 

Hestur asni, 

smáhestur 

 

hoppa, stökkva (yfir), 

fara yfir 

  

girðing, hlið, limgerði á, yfir 

(ekkert so.) 

 

Möguleg stig 4 
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5 veiða, grípa, stíga á, ná í, 

hrifsa, setja loppur á, leika 

við, stökkva á, fanga 

ná, elta, 

drepa, taka,  

éta, finna 

Mús rotta, nagdýr  

Möguleg stig 2 

 

 

6 detta, falla, rúlla, renna   

niður, í af, úr  

tröppur, stigi, þrep Gólf  

brjóta, mölva, eyðileggja detta úr  

Gleraugu   

Möguleg stig 5 

 

7 lyfta, halda á, taka upp halda, bera, 

hjálpa láta 

er með 

barn, bróðir, strákur  hann 

póstleggja, setja (bréf ) í 

póstkassa 

setja í  

bréf, kort   
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Möguleg stig 4 

 

8 klifra (upp, í) fara upp/til, 

reyna að fara upp 

á, upp  

Stigi þrep  

ná í, sækja, bjarga, hjálpa ná, í  

köttur, kisa hund, dót  

á, af, niður,    

af þaki, uppi á húsi hús Strompur 

Möguleg stig 6 

 

9 gráta, öskra, hrópa, væla geispa  

hundur, hvolpur   

taka, hefur, er með, bíta, 

stela, naga, vill ekki láta, 

taka frá/af ná, éta, leika með 

  

skór, inniskór   

Möguleg stig 4 
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10 kona, mamma, móðir  hún 

epli, tómatar, appelsínur Bolti  

missa, detta, falla (með 

eða án, „úr, út úr, niður”) 

úr..  

gat, sprakk, rifnaði   

Poki Karfa  

strákur, maður   

taka upp, tína upp, ná í, 

taka, stela 

finna, grípa  

Möguleg stig 7 
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Stigagjöf – málfræði 

Skáletrað. Þá er gefið eitt eða tvö stig (eftir því hvort barnið notar) 

 

Mynd Málfr. Dæmi Stig 

1 So. nh. eða  

er að faðma / 

knúsa 

faðmar, knúsar 

1 

Möguleg stig 1 

    

2 

framt. 

ætlar að 

toga/taka, 

klæða, setja 

1 

eignarforn. kvk 

eignarforn. eða 

forsetning með no. 

Á hana, á 

stelpuna, 

stúlkunnar, 

hennar 

1 

Möguleg stig 2 

    

3 

nefnifall. 

fornafn í et. eða no,. 

hann, hún, það, 

hundurinn, 

einhver, 

eigandinn, ólin, 

taumurinn hans 

1 

Hjálparsögn hefur, er/var 1 

Þolmynd er bundinn 1 eða 

í samræmi við 

spurningu 

var bundinn 

/hefur verið 

bundinn 

2 
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þt. eða lh.þt 
bundinn, 

bundið, batt,  
1 

Möguleg stig 5 

4 nt. (so. í nh) 

stekkur, 

hoppar, fer, 

ætlar (yfir) situr 

á hesti, að 

stökkva /hoppa 

 

1 

    

5 

Veik beyging so. 

í þt. (rétt eða röng) 

grípti, 

drepti, grípaði 
1 eða 

Veik. beyg. /rétt 
veiddi, 

greip, drap 
2 

Ft. no (algeng ) 
músir, 

hamstrar, rottur 
1 eða 

ft. no (með 

hljóðbreytingu) 
Mýs 2 

Möguleg stig 4 

 

6 

kvk. fn. et. eða 

no.  
hún, stelpan 1 

þt. so. veik 

rennaði, 

dettaði, hrundi 

niður... 

1 eða 

rétt. beyging. þt. 

so. sterk 

rann, datt, 

féll 
2 

röng þt. notkun 
hefur dettað, 

dett,  
1 
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Samtenging og.. 1 

þt. so. veik 

brjótaði, 

mölvaði 

(gleraugun 

brotnuðu) 

1 eða 

þt. so. rétt notk. 

veik. EÐA 

í samhengi við 

so. að ofan 

(datt ) og 

braut 
2 

vantar rétt 

samhengi milli 

sagnorða 

hefur dottið 

og braut 

datt og 

brotnaði 

1 

Möguleg stig 6 

    

7 so. þt. 

lyfti, 

hjálpaði, reyndi 

að hjálpa /lyfta 

1 

 
samtenging 

(aukatenging) 

til að , svo 

að, vegna þess 

að 

2 eða 

 Samtenging Og 1 

Möguleg stig 3 

 

 
   

8 nt. framtíð 

klifrar , er 

að/ ætlar að 

klifra /sækja 

1 

 
samtenging 

(auka) 

til að, vegna 

þess að 
2 eða 



60 

 Samtenging Og 1 

Möguleg stig 3 

    

9 Nt 
grætur (er að 

gráta) 
1 

 
Samtenging 

(auka) 

vegna þess 

að / af því að 
2 eða 

 Samtenging Og 1 

 nt.so 

borðar, 

hefur, er að 

borða 

1 eða 

 þt. so. veik. 
bítti, stelaði, 

nagaði, takti 
1 eða 

 þt. so.. sterk 

beit, tók, 

hefur tekið, stal, 

hefur stolið 

2 

Möguleg stig 5 

    

10 aðalsetning (no.) 

Kona, það er 

kona, strákur, 

epli, hola, gat, 

taska 

1 

 aðalsetning (so) 

hefur, detta, 

missa /missti , 

taka /tína upp 

1 

 
samtenging 

(auka) 

til þess að, 

vegna þess að  
2 eða 

 samt.  Og  
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 tilvísunarfornafn sem 2 

 
so. í aukasetn. 

(nt. eða þt.) 

tína, ætlar að 

týna, kom, 

tekur, stelur 

1 

 
fn. sem vísar í 

no. sem notað er 
þau, það,  1 

Möguleg stig 8 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Kynnisbréf til foreldra þátttakenda 

 

Ég undirrituð Rannveig Sigurðardóttir er í meistaranámi í menntunarfræði 

til M.A. prófs við Háskólann á Akureyri. Ég er að fara að vinna að 

meistararitgerð þar sem ætlunin er að skoða árangur af kennsluaðferðinni 

TalkingPartners@Primary sem ætlað er að auka orðaforða og efla 

samskiptafærni barna. 

Þetta kennsluefni nýtist öllum börnum en ekki síst þeim sem þurfa að auka 

orðaforða sinn eða færni í tjáningu eða hlustun. Óskað er eftir því að barnið 

þitt verði hluti af hóp sem tekur þátt í þessari rannsókn.  

Við upphaf og lok íhlutunar verða lögð fyrir próf sem meta stöðu barnsins. 

Kennslan tekur 10 vikur, kennt er þrisvar í viku í 30-40 mínútur í senn. 

Einhverjar kennslustundir verða teknar upp á myndband sem vistað verður á 

lausu drifi á meðan rannsókn stendur og eytt að rannsókn lokinni.  

Við úrvinnslu verður hvorki talað um nákvæman aldur barna né kyn til að 

gæta betur nafnleyndar. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Með virðingu og vinsemd 

Rannveig Sigurðardóttir 

rannveig@oddeyrarskoli.is 

 

Tölvupóstur með upplýsingum á ensku sem fór til þáttakenda 

 

I am currently working on my Masters degree and want to do some research in 

my teaching. I am asking you if I can include your child in my research. I am 

trying to find out if my method of teaching will give good results for 

vocabulary, understanding and communication. I will have to record some of 

my sessions to look at and evaluate - but I will then discard those recordings. 

I will not include names, gender or age in my writings. I have a letter in 

icelandic explaining this, I include it here. Please let me know if you agree.  

Thank you, Rannveig 
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Fylgiskjal 3 Prófniðurstöður (dæmi um skráningu og fyrirgjöf) 

 

Renfrew próf – Ágúst (stig fyrir upplýsingar eru blá, stig fyrir málfræði 

eru rauð) 

 

September  

1. Ég veit það ekki… hún er að knúsa bangsann sinn (2) / er að knúsa (1) 

2. Setja stígvél á strákinn sinn (2,5) 

3. Það er búið að binda honum (1) / er búið (1) / að binda (1) 

4. Hann er á hesti (1) 

5. Hann er búinn að… kötturinn er að elta tvær mýs (1,5) / mýs (2) 

6. Hún datt niður tröppurnar og gleraugun hennar brotnaði (5) / hún (1) / 

datt (2) /og (1) / gleraugun brotnaði (1) 

7. Hún er að halda á krakkinn sinn.. hvað er krakkinn að gera?.. ég veit 

ekki hvað.. (1) 

8. Hann er kannski að fara að setja köttinn í fangelsi, kannski, það gæti 

verið (1) 

9. Hann er að gráta af því að hundurinn er búinn að taka einn skó (4) / er 

að gráta (1) / af því að (2) / er búinn að (1) 

10. Það er kona sem er að labba með tösku og það voru epli inn í og svo 

kom gat á taskan og eplið datt og það var maður og hann tók eitt epli 

(6) / það er kona (1) / eplið datt (1) / og (1) / tók (1)  

Samt. U – 25 

Samt. M - 18 
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Fylgiskjal 4 Stigagjöf fyrir Renfrew (útreikningur á aldri) 
 

Upplýsingar 

Stig Aldur -  ár og mánuðir Aldur - mánuðir 

>23 3 ár 3 mán 39 mán 

23/24/25 3 ár 9 mán 45 mán 

26/27/27,5 4 ár 3 mán 51 mán 

28/29 4 ár 9 mán 57 mán 

29,5/30 5 ár 3 mán 63 mán 

30,5/31 5 ár 9 mán 69 mán 

32/33 6 ár 3 mán 75 mán 

33,5/34 6 ár 9 mán 81 mán 

34,5/35 7 ár 3 mán 87 mán 

35,5/36/36,5 7 ár 9 mán 93 mán 

37-40 8 ár 3 mán 99 mán 

 

Málfræði 

Stig Aldur -  ár og mánuðir Aldur – mánuðir 

>12 3 ár 3 mán 39 mán 

13/14/15/16/17 3 ár 9 mán 45 mán 

18/19/20 4 ár 3 mán 51 mán 

21 4 ár 9 mán 57 mán 

22/23 5 ár 3 mán 63 mán 

24 5 ár 9 mán 69 mán 

25/26 6 ár 3 mán 75 mán 

27/28 6 ár 9 mán 81 mán 

29 7 ár 3 mán 87 mán 

30 7 ár 9 mán 93 mán 

31-35 8 ár 3 mán 99 mán 

 
Breiðletraðar tölur er stigafjöldi sem gefinn er upp sem sá fjöldi stiga sem samsvarar 

aldri í töflu þegar Renfrew er staðlað. 
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Fylgiskjal 5 Stigagjöf og viðmið um árangur í Ísl-PPVT 
 

Íslenska PPVT prófið hefur ekki verið staðlað og því hafa ekki verið gefin út viðmið 

fyrir frammistöðu barna á hverjum aldri. Prófið var hins vegar notað í stórri rannsókn 

á þroska leik- og grunnskólabarna sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2018) stýrði þar 

sem það var lagt fyrir rúmlega hundrað barna úrtak í tveimur aldurshópum, þrjú ár í 

röð. Út frá niðurstöðum þeirrar rannsóknar fást upplýsingar um meðaltöl og dreifingu 

sem hér hafa verið nýttar til að draga fram hvað telst vera ásættanlegur árangur á 

hverjum aldri. Í töflu 1 má sjá upplýsingar um dreifingu í frammistöðu barnanna á 

hverju ári. 

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði 

Aldur Fjöldi Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Meðaltöl Staðal- 

frávik 

4 ára 108 35 126 87,4 19,6 

5 ára 108 51 132 103,8 15,1 

6 ára 212 66 159 121,2 14,9 

7 ára 123 93 156 130,5 13,6 

8 ára 95 83 165 137,6 12,4 

 

Meðaltal hvers aldurshóps og staðalfrávik var notað til að finna það bil sem telst vera 

meðalframmmistaða barna á hverjum aldri, það er það bil sem spannar frammistöðu 

sem er frá því að vera einu staðalfráviki frá meðaltalinu upp í það að vera einu 

staðalfráviki yfir meðaltalinu. Þau börn sem eru undir þessum mörkum teljast vera með 

slakan orðaforða miðað við aldur og þau sem eru yfir þessum mörkum teljast vera með 

sterkan orðaforða.  

 

Tafla 2. Viðmið um stöðu í orðaforða 

 

Aldur Slök Miðlungs Sterk 

4 ára 66 stig eða minna 67-107 stig 108 stig eða meira 

5 ára (lok leiksk.) 88 stig eða minna 89-119 stig 120 stig eða meira 

6 ára (vor 1. bekk) 104 stig eða minna 105-137 stig 138 stig eða meira 

7 ára (vor 2. bekk) 115 stig eða minna 116-144 stig 145 stig eða meira 

8 ára (vor 3. bekk) 125 stig eða minna 126-150 stig 151 stig eða meira 
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Fylgiskjal 6 Matsblöð kennara 
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