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Formáli 

Þetta lokaverkefni er 30 einingar til fullnaðar M.Ed. gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði. Verkefnið byggir á 

starfendarannsókn sem fór fram frá janúar til maí 2019. Kveikjan að 

rannsókninni varð til í framhaldsnámi mínu haustið 2018. Ég hef starfað sem 

grunnskólakennari frá árinu 2005 og hef kennt nemendum frá 1.-10. bekk. 

Reynslan hefur kennt mér að stundum gefst okkur kennurum ekki nægilegur 

tími til að einblína á þá nemendur sem þurfa markvissa kennslu og sérstakan 

stuðning í íslensku. Ég sá því tækifæri í því að gera starfendarannsókn þar 

sem ég myndi vinna markvisst með nemendahóp sem ég taldi þurfa öflugan 

stuðning og einstaklingsmiðað nám. Staða tvítyngdra barna á Íslandi er mikið 

áhyggjuefni hjá mörgum kennurum og þar á meðal mér. Við sem kennum 

tvítyngdum börnum þurfum að leita allra leiða til að gera betur. Í þessari 

starfendarannsókn var lögð áhersla á kennslu með aðstoð tækninnar en sú 

leið var valin til að kanna hvort hún myndi skila af sér jákvæðari nemendum 

sem sýndu meiri námsárangur. Leiðbeinandi minn var Steinunn Torfadóttir, 

lektor við Háskóla Íslands, henni vil ég færa sérstakar þakkir fyrir góðan 

stuðning og gagnlegar og skemmtilegar samræður um viðfangsefnið mitt. 

Sérfræðingur verkefnisins var Helga Sigurmundsdóttir, aðjunkt við Háskóla 

Íslands, henni þakka ég góðar athugasemdir og ábendingar.  

Fjölskyldu minni, Davíð, Birgittu og Emilíu vil ég þakka hvatningu og 

þolinmæði til að ljúka þessu námi. Jafnframt þakka ég foreldrum mínum sem 

hafa alla tíð hvatt mig til dáða og verið mér innan handar.  

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

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í 

rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga sem og túlkun 

niðurstaðna. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum 

hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð fjalla ég um starfendarannsókn sem fór fram á tímabilinu frá 

janúar til maí 2019. Þátttakendur ásamt mér sjálfri voru þrír tvítyngdir 

nemendur á unglingastigi. Þeir fengu einstaklingsmiðaðar námsáætlanir í 

íslensku sem tóku mið af fimm grunnþáttum í læsi; ritun, málfræði, hlustun, 

félagalestur og sjálfstæður lestur. Þessir fimm þættir eru kallaðir Daglega 

fimman (e. The daily five). Læsisverkefnin voru sett upp í tölvutæku formi í 

Google Classroom þar sem nemendurnir notuðu smáforritin Kami og Read 

Aloud.  

Tilgangur starfendarannsóknarinnar var að skoða eigin starfshætti með 

það að markmiði að efla tvítyngda nemendur í máli og læsi í snjöllu 

námsumhverfi. Von mín var að öðlast kennslufræðilega færni í notkun 

Fimmunnar við þjálfun lestrar og ritunar. Markmiðið var að kanna hvaða 

möguleika snjallt  námsumhverfi gæfi tvítyngdum nemendum sem þurfa 

stuðning í íslensku, hvaða áhrif samábyrgð teymis og gott skipulag í 

einstaklingsmiðuðu lestrarnámi hefði á námsframvindu og finna leiðir til að 

efla félagslega þátttöku þeirra. Mig langaði að nemendur mínir öðluðust 

sjálfstæði, sýndu metnað, legðu sig fram í íslensku og tækju framförum í lestri 

og ritun.  

Gagnaöflun var í formi rannsóknardagbókar og verkefna þátttakenda, 

sem ég hafði aðgang að í Google Drive geymsluskrám þeirra. Í 

rannsóknardagbók skráði ég upplifun mína og vangaveltur ásamt óskum 

nemenda minna og námsframvindu þeirra.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ég lærði að tileinka mér 

nýja kennsluhætti með því að setja upp snjallt námsumhverfi með 

samþættingu við Fimmuna. Aðferðirnar nýtast mér áfram í starfi. 

Þátttakendur öðluðust færni í Kami og Read Aloud sem þeir notuðu samhliða 

Google Classroom. Í ljós kom að samábyrgð teymis skiptir sköpum þegar 

unnið er með nemendur sem þurfa sérstakan stuðning í íslensku. Sömuleiðis 

reyndist það bæði mér og nemendunum farsælt að hafa markvisst skipulag. 

Efla má félagslega þátttöku tvítyngdra með því að leggja meira upp úr 

samvinnu í verkefnum.  
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Abstract 

Development of language and literacy of bilingual teenagers. 

Icelandic studies in a smart learning environment 

In this thesis, I discuss about an action research that I carried out from 

January to May 2019. Participants along with myself were three bilingual 

students at the lower secondary level. They received individualized 

education program in Icelandic, covering five basic elements of literacy; read 

to self, read to someone, listen to reading, word work and writing. These five 

elements are part of the Daily Five curriculum. The reading assignments were 

set up in a computerized format in Google Classroom where the students 

used Kami app and Read Aloud extensions. 

The purpose of the action research was to examine my own practice with 

the aim of promoting bilingual students in language and literacy in a smart 

learning environment. My hope was to acquire the teaching skills of the Daily 

Five in reading and writing. The aim was to explore the possibilities of a smart 

learning environment for bilingual students who need support in Icelandic, 

the impact of team co-responsibility and good organization in individualized 

education program and to find ways to enhance their social participation. I 

wanted my students to gain independence, show ambition, make progress in 

in reading and writing in Icelandic. 

Data collection was in the form of a research journal and participants' 

projects, which I had access to in their Google Drive files. In my research 

journal, I recorded my experience and reflection along with my students' 

wishes and their learning progress. 

The main results of the action research were that I learned to adopt new 

teaching methods by setting up a smart learning environment with 

integration with the Daily Five. The methods continue to benefit me in my 

work. Participants acquired skills in the extensions, Kami app and Read 

Aloud, which they used along with Google Classroom. It became clear that 

team co-responsibility is crucial when working with students who need 

special support in Icelandic. Likewise, good organization for both my students 

and myself proved successful. Bilingual social participation can be enhanced 

by contributing more to cooperation in projects. 
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1 Inngangur 

Hér verður fjallað um starfendarannsókn sem fór fram í grunnskóla á Vesturlandi 

frá janúar til maí 2019. Rannsóknin beindist að kennslu og þróun í máli og læsi og 

upphaflega átti að leggja hana fyrir fjóra nemendur í 8. bekk en vegna forfalla eins 

nemandans urðu þeir þrír. Þessir þrír nemendur sem tóku þátt í rannsókninni eiga 

það sameiginlegt að vera tvítyngdir. Þeir hafa ólíkan bakgrunn og mismikla 

þekkingu á íslensku máli. Forsendur þátttöku þeirra í rannsókninni eru 

margvíslegar en þeir eiga það sameiginlegt að þurfa markvisst einstaklingsmiðað 

nám í íslensku sem höfðar til þeirra. Rannsóknin tók mið af bakgrunnsþekkingu 

þeirra og náms- og félagslegri stöðu.  

Efla þarf íslenskukunnáttu barna af erlendum uppruna svo að þau standi 

jafnöldrum sínum jafnfætis og séu virkir þátttakendur í samfélagi jafnréttis og 

lýðræðis og hafi jafna möguleika til að stunda nám í íslenskum skólum. Auk 

mikilvægis þess að búa yfir góðri málkunnáttu í íslensku er ekki síður mikilvægt að 

tvítyngd börn þrói með sér góða félags- og samskiptafærni. Þegar nám tvítyngdra 

barna er skipulagt þarf að hafa í huga reynslu, þekkingu, áhugamál og ekki síst 

menningarlegan bakgrunn þeirra. Taka þarf mið af aldri þeirra, stöðu í námi, 

þroska og þörfum. Þá er mikilvægt að nemendur með annað móðurmál en 

íslensku þrói með sér góða færni í læsi, lesfimi og nái góðu valdi á ritun, eins og 

lagt er til um aðra nemendur. Brýnt er að þeir fylgi samnemendum sínum í námi í 

öðrum námsgreinum skólans og fái til þess nauðsynlegan stuðning. Íslenskunámið 

á að vera samtvinnað öllu námi innan skólans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Þátttakendur starfendarannsóknarinnar fengu einstaklingsmiðaðar 

námsáætlanir í íslensku sem tóku mið af fimm grunnþáttum í læsi. Þessir fimm 

þættir falla undir kennsluskipulag Daglegu fimmunnar (e. the daily five) eða 

Fimmunnar eins ég kýs að nefna hana í  rannsókninni og er hún lögð til grundvallar. 

Fimman er hugmyndasmíði lestrarkennaranna og systranna Gail Boushey og Joan 

Moser. Hún byggir á læsiskennslu og hvata til að leita svara við tilteknum 

spurningum í kennslustofunni (Boushey og Moser, 2006). Í rannsókn minni er 

Fimman lögð fyrir með breyttu sniði. Læsisverkefnin eru sett upp í tölvutæku 

formi í Google Classroom. Þar notuðu nemendurnir smáforritin og viðbæturnar 

Kami og Read Aloud sem þjóna mismunandi tilgangi, en nánar verður fjallað um 

þau í fræðilega kaflanum. 
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Með þessari starfendarannsókn var ég sem grunnskólakennari til 14 ára að 

leitast við að fara nýjar leiðir í kennslu og tileinka mér nýjar aðferðir. Málefni 

tvítyngdra barna eru mér hugleikin, þarna sá ég tækifæri til að prófa fjölbreytta 

kennsluhætti í takt við nýja tíma og ekki síst koma til móts við nemendur mína 

sem hafa alist upp við mikla tækniþróun. Ungt fólk í dag hefur mikla þekkingu á 

tækni og áhugasvið þess liggur oftar en ekki þar.  

Þrátt fyrir að hugmyndin að starfendarannsókninni hafi beinst að því að nýta 

tæknina í kennslu er ekki síður mikilvægt að nemendur okkar búi yfir góðri 

félagsfærni. Þess vegna lagði ég einnig ríka áherslu á félagsleg samskipti 

nemendanna þriggja með spilum og fjölbreyttum verkefnum sem voru unnin í 

samstarfi við samnemendur, svo sem með upptökum og myndbandagerð. 

Tungumál er lifandi fyrirbæri og þess vegna skiptir máli að kennsla í tungumálum 

sé skemmtileg og tengist daglegu lífi nemenda.  

 

1.1 Bakgrunnur minn 

Ég er fædd og uppalin í Hafnarfirði og var alla tíð í sama grunnskóla þar í bæ. Fyrst 

hóf ég framhaldsnám við Flensborgarskóla en þegar ég var 17 ára fór ég í 

skiptinám til Bandaríkjanna. Þar upplifði ég hvernig það var að vera nemandi af 

erlendum uppruna, með annan menningarlegan bakgrunn, þar sem ég lagði mig 

fram við aðlagast nýju tungumáli, nýjum gildum, hefðum og venjum. Þetta var fyrir 

tíma Netsins og samfélagsmiðla. Þrátt fyrir mikla persónulega áreynslu þar sem ég 

var stöðugt fyrir utan þægindahringinn minn var reynslan jákvæð, uppbyggileg og 

þroskandi. Það kom sér vel að hafa góðan grunn í ensku en hins vegar gekk ekki 

þrautalaust að yfirstíga óttann við að tjá sig á öðru tungumáli en íslensku. Að loknu 

skiptinámi hélt ég framhaldsnámi áfram og lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla 

Garðabæjar. Foreldrar mínir ráku fiskverkun um 16 ára skeið í Hafnarfirði og að 

loknu stúdentsprófi vann ég um tíma hjá þeim. Ég hóf að vinna við framköllun árið 

1997 og uppgötvaði að mig langaði að verða ljósmyndari, en sá draumur fjaraði 

svolítið út með tímanum. Haustið 1999 hélt ég í þrjá mánuði til Spánar til að leggja 

stund á spænsku. En ég hafði alltaf átt þann draum að búa á Spáni. Í janúar 2000 

stóð ég á tímamótum og ákvað að söðla um og prófa að búa á Seyðisfirði. Ég var 

þar í sex mánuði. Til að byrja með starfaði ég við leikskólann, en um sumarið vann 

ég í bókhaldi hjá Sýslumanninum. Á fimmtudögum þegar Norræna sigldi að landi 

setti ég á mig tollvarðarhattinn og tók á móti ferðamönnum. Á Seyðisfirði fann ég 

mína hillu á vinnumarkaðinum. Mig langaði að kenna. Haustið 2000 flutti ég í 

Reykholt í Biskupstungum og fékk vinnu í leikskólanum. Þegar leikskólinn í 

Reykholti fór í sumarfrí 2001 hélt ég aftur til Spánar og vann um sumarið á 

skrifstofu sem leigði út íbúðir til Íra og Breta. Haustið 2001 var komið að því að 
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setjast á skólabekk á ný og þá hóf ég fjarnám við KHÍ. Haustið 2002 flutti ég aftur 

heim í Hafnarfjörð, frumburðurinn minn fæddist og þá tók ég mér hlé frá námi. 

Ári seinna færði ég mig yfir í staðnám. Ég lauk B.Ed. gráðu í júní 2005 þá 29 ára. 

Núna í vor hef ég kennt samfleytt í 14 ár. Þar af kenndi ég við Hraunvallaskóla í 

Hafnarfirði frá stofnun hans 2005-2015 og hef kennt við Grunnskóla 

Snæfellsbæjar frá 2015 til dagsins í dag.  Síðastliðna tvo vetur hef ég stundað 

meistaranám samhliða kennslu sem hefur gagnast mér í starfi og aukið við 

þekkingu mína í skóla margbreytileikans.  

Starf kennarans er oft og tíðum mikil áskorun og ærið verkefni. Hver dagur er 

ólíkur öðrum og verkefnin eru fjölbreytt. Nemendur eru lifandi verur með 

allskonar tilfinningar og ólíkar þarfir. Kennarar eru mannlegir en þurfa að búa yfir 

þeim kostum að vera ávallt til staðar, sýna umburðarlyndi og ekki síst veita 

nemendum sínum bestu menntun sem völ er á að hverju sinni miðað við þeirra 

námsgetu og þroska.  

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Hugmyndin að starfendarannsókn minni varð til þegar ég sótti tvö námskeið á 

haustönn 2018 í HÍ en námskeiðin heita Börn sem þurfa sérstakan stuðning í námi 

og Mál og lestrarerfiðleikar. Skólaárið 2018-2019 tilheyrði ég þriggja kennara 

teymi í íslensku í 8. bekk og fékk tækifæri til að velja vissa nemendur í hóp sem 

myndu fá einstaklingsmiðaða kennslu í máli og læsi. Samhliða því langaði mig að 

vinna að starfendarannsókn þar sem mér gæfist tækifæri til að rýna í eigin störf 

og tileinka mér nýja starfshætti með fjölbreyttari kennsluháttum. Mér varð að ósk 

minni og hér fjalla ég um rannsóknina.  

Markmiðið var að kanna hvaða möguleika snjallt  námsumhverfi gæti gefið 

tvítyngdum nemendum sem þurfa sérstakan stuðning í íslensku og  hvaða áhrif 

samábyrgð teymis og gott skipulag í einstaklingsmiðuðu námi hefði á 

námsframvindu nemendanna, sömuleiðis að finna hvaða leiðir væri hægt að fara 

til að efla félagslega þátttöku nemenda í skólastarfi. Mig langaði að nemendur 

mínir öðluðust sjálfstæði, sýndu metnað og legðu sig fram í íslensku. Ég vonaði að 

þeir tækju framförum í lestri og ritun. En þar sem rannsóknin snýr fyrst og fremst 

að sjálfri mér var von mín að ég öðlist kennslufræðilega færni í notkun Fimmunnar 

við þjálfun lestrar og ritunar. 

Starfendarannsóknin var framkvæmd í kennslustundum í íslensku. Kennt var 

fjóra daga vikunnar, samtals sex kennslustundir.  

Ég tel að með þessari rannsóknaraðferð sé hægt að fá upplýsingar um hvað 

það er sem gerir íslenskunámið innihaldsríkara og farsælla. Ég gerði mér von um 

að nemendurnir mínir myndu fá aukinn áhuga á bókmenntum og leitast eftir því 
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að lesa sér til ánægju. Einnig bar ég þá von þegar ég lagði af stað í þetta 

rannsóknarferðalag að þessi aðferð myndi nýtast mér áfram í starfi  og vonandi 

fleirum sem starfa með börnum af erlendum uppruna, til að setja upp sams konar 

vinnufyrirkomulag í móttöku nýrra nemenda. Þessi starfendarannsókn er mér 

hugleikin þar sem mig langar að efla og bæta færni mína í kennslu tvítyngdra 

nemenda. Í þessari rannsókn var leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

 

Hvaða möguleika gefur snjallt námsumhverfi tvítyngdum nemendum sem þurfa 

sérstakan stuðning í íslensku? 

 

Hvaða áhrif hefur samábyrgð teymis og gott skipulag í einstaklingsmiðuðu námi 

á námsframvindu nemenda?  

 

Hvaða leiðir er hægt að fara til að efla félagslega þátttöku tvítyngdra nemenda í 

skólastarfi? 

 

1.3 Uppbygging verkefnis   

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggist á fjórum meginþáttum. Fyrsti 

þátturinn er tvítyngi, þar er fjallað um máltileinkun annars máls, náms- og 

félagslegar nálganir í kennslu tvítyngdra, félagslega aðlögun og sjálfstraust (e. self-

efficacy), tvítyngi og læsi, áhrif tvítyngis á læsi og málþroska barna og samstarf 

milli heimilis og skóla. Í öðrum þætti er fjallað um kennsluskipulagið Fimmuna      

(e. The daily five) þar sem er nánar sagt frá því hvað felst í hlustun, ritun, 

félagalestri, sjálfstæðum lestri og málfræði, svo að lokum sagt frá CAFE (e. 

comprehension, accuracy, fluency, expand vocabulary). Í þriðja þætti er fjallað um 

teymiskennslu, kosti hennar og mikilvægi þess að njóta stuðnings stjórnenda, 

verkaskiptingu og mismunandi hlutverk í teymum. Í fjórða þætti er fjallað um 

námsumhverfi og skipulag kennslu, þá er gerð grein fyrir einstaklingsmiðuðu námi 

og kennslu, læsi í snjöllu námsumhverfi og sagt nánar frá námsumsjónarkerfinu 

og þeim viðbótum sem voru notaðar í rannsókninni.  

Í aðferðafræði kaflanum er sagt frá rannsóknaraðferðinni, framkvæmd 

rannsóknar, þátttakendum, gagnaöflun, gagnagreiningu og að lokum 

siðferðilegum atriðum.  

Í niðurstöðum er sagt frá hugmyndinni á bak við rannsóknina. Efni 

rannsóknarinnar voru flokkuð og sjö mismunandi þemu greind. Þau eru: 

Málumhverfi hér á landi; félagsleg aðlögun og þátttaka nemenda; að meta 

tvítyngda nemendur í lestri lesskilningi og ritun; Fimman í snjöllu námsumhverfi; 
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styrkleikarnir sem felast í teymiskennslu; fjórða iðnbyltingin snjallt nám og 

skipulag; og sjöunda og síðasta þemað er einstaklingsmiðað lestrarnám og 

notalegt námsrými. Að lokum er efnið dregið saman og skrifuð samantekt.  

Í umræðum var rannsóknarspurningum skipt upp í þrjá kafla þar sem þeim er 

svarað með niðurstöður rannsóknarinnar í huga. Þær eru rökstuddar með tilvísun 

í verkefni nemenda, dagbók og fræðileg skrif mín.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

2.1 Tvítyngi  

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að mikilvægt sé að hafa í huga að nemendur 

með annað móðurmál en íslensku viðhaldi og rækti eigið móðurmál, en 

samkvæmt grunnskólalögum er stefnt að virku tvítyngi þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Virkt tvítyngi merkir að brýnt sé að börn 

með annað móðurmál en íslensku þrói móðurmál sitt samhliða íslenskunámi 

öll grunnskólaárin. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að almennt hefur það 

markmið ekki náðst í íslensku (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2015). 

Hvað er tvítyngi? Fræðimönnum hefur ekki alltaf borið saman um 

skilgreiningu á því. Í grein Þórdísar Gísladóttur Hvað er tvítyngi? hefur hún 

tekið saman algengustu skilgreiningar á tvítyngi og flokkað í fernt eftir því 

hvaða sjónarhorn fræðimenn hafa notað.  

1. Upprunaviðmið: Sá sem kallast skal tvítyngdur verður að hafa lært tvö 

tungumál jöfnum höndum í uppvexti.  

2. Kunnáttuviðmið: Tvítyngið er mælt í eins konar kvarða. Tvítyngdur 

einstaklingur getur verið allt frá því að vera nýbyrjaður að tala mál og upp 

í að vera „fullnuma“. Einstaklingurinn er einfaldlega staddur á einhverjum 

ákveðnum stað á kvarðanum á hverjum tíma.  

3. Notkunarviðmið: Skoðað er hvaða tungumál viðkomandi er fær um að 

nota við ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins.  

4. Viðhorfsviðmið: Gengið er út frá viðhorfi einstaklingsins og sjálfsmynd 

hans, eða viðhorfi annarra til viðkomandi. Ýmist er það svo að manneskjan 

skilgreinir sjálfa sig sem tvítyngda eða hún er skilgreind þannig af öðrum 

(Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146).   

Tvítyngi hefur lengi verið til rannsóknar en elsta ritið á prenti er frá árinu 

1933. Þar er fjallað um upprunaviðmiðið í riti sem Leonard Bloomfield (1877-

1949) birti. Skilgreining hans hljóðar á þann veg að sá sem telst tvítyngdur 

hafi sömu hæfni í tveimur tungumálum til jafns við innfædda (Bloomfield, 

1933). Í dag hafna hins vegar sérfræðingar í tvítyngi þessari skilgreiningu og 

telja að ekki sé nauðsynlegt að hafa vald á tveimur tungumálum á sama hátt 

og innfæddir til að teljast tvítyngdur og því síður að hafa lært tungumál frá 

barnæsku (Lightbown og Spada, 2006). Kunnáttuviðmiðið eins og nafnið 
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gefur til kynna er skilgreint á þann veg að hinn tvítyngdi sé stöðugt að bæta 

við sig þekkingu í tungumálunum sem hann talar. Þekkingin getur bæði aukist 

og minnkað ef tungumálinu er ekki viðhaldið. Þórdís Gísladóttir (2004) 

aðhyllist þetta viðmið á þeim forsendum að málfar og málnotkun sé 

síbreytilegt ferli og  stöðugt í þróun. Það á bæði við í lífi hins eintyngda og 

hins tvítyngda. Tungumálanámi lýkur í raun aldrei því að fólk er stöðugt að 

bæta við sig þekkingu og þróa með sér ný orð og hugtök. Samkvæmt 

skilgreiningu notkunarviðmiðsins telst einstaklingur tvítyngdur ef hann býr 

yfir hæfni til að nota tvö tungumál jöfnum höndum og eftir þörfum í daglega 

lífinu. Hér er þó tekið fram að einstaklingurinn býr yfir meiri hæfni í öðru 

málinu sem hann talar og telst það því fyrsta mál hans. Þeir fræðimenn sem 

aðhyllast viðhorfsviðmiðið, líta svo á að það sé undir hinum tvítyngda hvernig 

hann skilgreini sig, þá hvort hann tilheyri hópi tvítyngdra eða hvort aðrir telji 

hann tvítyngdan (Þórdís Gísladóttir, 2004).  

Í Kuder (2018) segir að tvítyngi sé hæfni til að skilja og nota tvö tungumál. 

Í skilgreiningunni á tvítyngi er ekkert lögmál um hæfni hvers og eins. Hæfnin 

getur verið allt frá því að vera lágmarksþekking í það að vera mjög góð 

þekking á fleiri en einu tungumáli. Montrul (2013) greinir á milli nokkurra 

tegunda af tvítyngi. Tvítyngi þeirra sem læra tvö tungumál samtímis fyrstu 12 

ár ævinnar kallast snemmbúið tvítyngi (e. early bilinguals). Tvítyngi þeirra 

sem læra annað mál á unglingsárum eða síðar, kallast seint tvítyngi (e. late 

bilinguals). Montrul greinir svo enn ítarlegra tvítyngi þeirra sem hafa 

snemmbúið tvítyngi. Þar nefnir hún tvo hópa tvítyngdra, þeir sem hafa 

samtímis tvítyngi (e. simultaneous bilinguals) og þeir sem hafa raðtvítyngi (e. 

sequential bilinguals eða e. subsequential bilinguals).  Samtímis tvítyngi á við 

um einstaklinga sem læra tvö tungumál samtímis. Þetta eru oftast börn sem 

alast upp í fjölskyldum þar sem foreldrarnir tala sitt hvort tungumálið. 

Raðtvítyngi á við um þá sem læra eitt tungumál frá fæðingu og læra svo 

annað mál snemma á lífsleiðinni. Þetta á við um börn sem flytjast ung að aldri 

á milli landa og nýja málið er ekki móðurmál fjölskyldunnar.  

 

2.1.1 Máltileinkun annars máls 

Samkvæmt doktorsritgerð Sigríðar Ólafsdóttur (2015), The development of 

vocabulary and reading comprehension among Icelandic second language 

learners hefur markviss kennsla nemenda með íslensku sem annað 

tungumál, ekki náð almennilegri fótfestu í skólum hér á landi. Í 

doktorsritgerðinni kemur einnig fram að í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013) sé ekki minnst sérstaklega á hvernig 
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kennslu þessa hóps skuli háttað né lögð áhersla á mikilvægi 

orðaforðaþjálfunar í tengslum við lestur og lesskilning. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna það að ekki er komin nægilega góð nálgun í kennslu og 

þaðan af síður árangursríkar, raunprófaðar námsaðferðir fyrir nemendur 

með íslensku sem annað mál. Í greininni segir ennfremur að allir kennarar séu 

ábyrgir fyrir þróun íslenskufærni tvítyngdra nemenda sinna og þess vegna sé 

nauðsynlegt að allir kennarar öðlist þekkingu á því hvernig hægt sé að veita 

þeim stuðning og kennslu sem stuðlar að reglulegum framförum í íslenskum 

orðaforða og lesskilningi (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2015). 

Athyglisverðar niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur og 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) um orðaforða nemenda með íslensku sem 

annað tungumál, sýna að fjöldi kennslustunda á viku hefur ekki bein áhrif til 

að auka orðaforða barna. Þess vegna má velta fyrir sér hvort kennslan þurfi 

ekki að vera markvissari og einstaklingsmiðaðri til þess að verða 

árangursríkari.  

Í tungumálanámi skiptir máli að læra orð og setningar. Skilja tungumálið 

og geta gert sig skiljanlegan. Tungumál lærist í samskiptum við aðra þar sem 

lestur, hlustun, ritun og talað mál fléttast saman. Í töluðu máli skipta 

áherslur, hreimur og svipur máli. Þegar nemandi öðlast skilning og orðin fá 

merkingu tekur hann framförum í tungumálanáminu (Gersten og Hudelson, 

2005). Tungumálanám er eins og nokkurs konar púsluspil þar sem orðum er 

raðað saman þar til þau mynda eina heild. Málfræðilegur skilningur þarf ekki 

að vera til staðar til að taka framförum í tungumálanámi. Eðlilegt er að gera 

mistök í námsferlinu en þau leiða til meiri þekkingar (Carrasquillo og 

Rodriguez, 2002).  

Krashen og Terrell (1983) útbjuggu feril um máltileinkun og skiptu honum 

í fimm kunnáttustig. Samhliða útskýringum á einkennum hvers tímabils settu 

þeir fram dæmi um hvernig hægt væri að vinna með nemendur á hverju 

kunnáttustigi. Þeir lögðu áherslu á að nemandinn færi á sínum forsendum á 

milli stiga og að það sé einstaklingsbundið hversu lengi hver og einn dvelur á 

hverju stigi. Fyrsta stigið nefndu þeir „þögla tímabilið“ (e. preproduction). Á 

þessu stigi einbeitir nemandi sér að því að skilja talmálið og læra lesa orð. 

Hann getur lítið notað markmálið til að tjá sig en sýnir skilning með því að 

kinka kolli eða benda. Lagt er til að kennari noti einfaldar setningar og kenni 

grunnorðaforða. Næsta kunnáttustig nefnist „fyrstu skref“ (e. early 

production). Á þessu stigi skilur nemandi meira og svarar spurningum með 

einu til tveimur orðum. Hann getur notað einföld orðasambönd. Á þessu stigi 

er lagt til að kennari leiðbeini með því að endurorða svör nemenda og sýna 
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rétta notkun á orðasamböndum og spyrja einfaldra spurninga. Þriðja 

kunnáttustigið nefnist „grundvallarfærni“ (e. speech emergence). Á þessu 

stigi skilur nemandi margt og myndar stuttar setningar, hann getur svarað 

„hvernig“ og „af hverju“ spurningum. Lagt er til að kennari aðstoði nemendur 

við að mynda setningar með því að bæta inn lýsingarorðum. Fjórða 

kunnáttustigið nefnist „meðalfærni“ (e. intermediate fluency). Á því stigi 

skilur nemandi flest og gerir fáar málvillur. Hann getur bæði munnlega og 

skriflega lýst og sagt frá í samfelldu máli. Hann getur svarað spurningum eins 

og „hvað gerist ef...?“ Lagt er til að kennari haldi áfram að kynna ný og 

flóknari orð og hugtök fyrir nemendum og sýni hvernig þau eru notuð. 

Fimmta kunnáttustigið nefnist „ágætis færni“ (e. advanced fluency). Á því 

stigi talar nemandi nær reiprennandi og skilur vel. Hann getur beitt flóknum 

hugtökum og orðatiltækjum (Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010). 

 

2.1.2 Náms- og félagslegar nálganir í kennslu 

Þegar verið er að kenna annað mál er nauðsynlegt að nemendum gefist 

tækifæri til að hlusta á markmálið og þeir geti þreifað sig áfram með að nota 

það í samskiptum við aðra. Þeir þurfa svigrúm til að tjá sig þegar þeir eru 

reiðubúnir til þess (Krashen og Terrell, 1983). Mikilvægt er að nemendur sjái 

tilganginn með því að læra og nýta það fyrir greinabundið nám til að vera 

færir um að fylgja jafnöldrum í náminu (Herrell og Jordan, 2008).  

Á mið- og unglingastigi ættu viðfangsefni að beinast markvisst að því að 

efla lesfimi, orðaforða, lesskilning og ritun. Gagnlegt er að skrá áherslur í 

viðmiðunartöflu til að átta sig á þeim í kennslu. Þegar nemendur fá kennslu 

sem tekur mið af þörfum þeirra eru meiri líkur á að lestrarfærni þeirra eflist 

og styrkist og námsárangur verði meiri (Miðstig og unglingastig, e.d). Með 

lestri eykst orðaforði nemenda og þekking þeirra sömuleiðis og þeir taka 

stöðugum framförum með stigþyngjandi lesefni. Nemendum sem glíma við 

lestrarerfiðleika hættir til að gefast upp, verða neikvæðir gagnvart náminu og 

forðast lestur (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). 

Fram kemur á Lesvefnum (https://lesvefurinn.hi.is/) þar sem fjallað er um 

tvítyngi og læsi, að markvissar náms- og kennsluaðferðir geti aukið orðaforða 

tvítyngdra nemenda sem síðan hefur jákvæð áhrif á lesskilning og námsgengi 

almennt. Þar er upptalning á því hvaða þættir það eru sem stuðla að bættri 

frammistöðu í námi en þættirnir eru;  

 Gefa skal tvítyngdum nemendum tækifæri til að glíma við texta sem 

inniheldur hæfilegt magn orða sem eru þeim framandi. 
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 Sá texti sem tvítyngdir nemendur takast á við þarf að innihalda þau 

orð sem mikilvægust eru hvert sinn. 

 Tvítyngdir nemendur þurfa að lesa margvíslegan texta þar sem 

viðkomandi orð koma fyrir; best er að þeir rekist á orðin margsinnis 

og þá bæði í ræðu og riti. Þeir verða jafnframt að vinna með orðin í 

fjölbreytilegum verkefnum til að þau festist í minni. 

 Brýnt er að nemendur þjálfi námstækni til að geta sér til um merkingu 

óþekktra orða. 

 Nemendur þurfa að hafa aðgang að orðabókum á móðurmálum 

þeirra (Sigríður Ólafsdóttir og Freyja Birgisdóttir, e.d.).  

Helga Hauksdóttir hjá Fræðslusviði Akureyrar hefur haldið úti vefsíðu sem 

ber heitið Nemendur með íslensku sem annað mál. Slóð vefsíðunnar er 

https://erlendir.akmennt.is/ en þar er að finna fjölbreytt efni sem nýtist vel í 

kennslu fyrir nemendur með íslensku sem annað mál. Þar er að finna aðlagað 

námsefni, ýmis gögn sem lúta að samskiptum heimilis og skóla, orðalista, 

námsefni fyrir byrjendur sem og lengra komna, upplýsingar um aðferðir og 

kennslufræði, einstaklingsnámskrár og ýmislegt fleira. Þar er einnig handbók 

fyrir kennara sem hefur að geyma góðar leiðbeiningar um hvernig best sé að 

haga móttöku nýrra nemenda af erlendum uppruna, ásamt fjölbreyttum 

verkefnum og leiðbeiningum að kennsluaðferðum sem nýtast vel til kennslu. 

Handbókin inniheldur auk þessa, tíu leiðir sem gott er að leggja áherslu á 

þegar kenna á nýtt tungumál. Meðal annars er lögð áhersla á að leggja inn 

einstök orð og vinna ítarlega með þau í stað þess að vinna með orðalista.  

Kópavogsbær heldur einnig úti vefsíðu sem nefnist Fjölmenning og 

íslenska sem annað mál – fjölmenningarvefur Kópavogs. Slóðin inn á vefinn 

er http://fjolmenning.kopavogur.is/ og þar er að finna heimatilbúið námsefni 

og aðrar upplýsingar sem nýtast þeim sem vinna með börnum og unglingum 

með annað móðurmál en íslensku. Umsjónarkonur vefsins eru þær Hekla 

Hannibalsdóttir, verkefnastjóri í grunndeild menntasviðs Kópavogs og 

Donata H. Bukowska, kennsluráðgjafi í málefnum nemenda með annað 

móðurmál en íslensku í grunnskólum Kópavogs. Þær hafa útbúið mikið af því 

efni sem er að finna á síðunni, jafnframt hafa þær fengið leyfi frá Helgu 

Hauksdóttur hjá Fræðslusviði Akureyrar til að birta efni frá henni. Auðvelt er 

fyrir aðra skóla á landinu að nýta sér efnið af þessum vefsíðum og laga það 

að sínum nemendum.  

Orðaforðaþjálfun er rauði þráðurinn í kennslu tvítyngdra, sömuleiðis 

markviss og vel skipulögð kennsla. Árangursrík kennsla byggir á góðu 

skipulagi (Browne, 2009). Mismunandi mál- og félagsþroski hefur mikil áhrif 

á val á viðfangsefni og hafa þarf það þetta tvennt í huga við skipulag á 

https://erlendir.akmennt.is/
http://fjolmenning.kopavogur.is/
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kennslu. Kennarar þurfa að gæta þess að finna hentugustu nálgunina fyrir 

hvern og einn. Námsumhverfi þarf að vera uppbyggilegt, jákvætt og öruggt 

fyrir nemendur. Huga þarf vel að bakgrunnsþekkingu, menningu og hvernig 

staðan þeirra er í tungumálum. Ein aðferð virkar ekki endilega fyrir alla 

nemendur (Kuder, 2018).   

Sharon Walpole og Michael C. McKenna (2007) gefa góðar leiðbeiningar 

um hvernig best sé að skipuleggja kennslu tvítyngdra, bæði fyrir hópa og 

einstaklinga. Lögð er áhersla á að fyrsta skrefið sé ávallt að meta stöðu 

nemandans svo að hægt sé að undirbúa viðeigandi kennslu fyrir hann. Slíkt 

mat á tvítyngdum nemendum getur reynst kennurum erfitt verk og þrautinni 

þyngra ef matið á að vera sanngjarnt og taka mið af bakgrunni og þekkingu 

nemandans (Kuder, 2018).  

Þegar mati á tvítyngdum nemendum er lokið hefst vinnan við að setja upp 

viðeigandi áætlun um kennslu. Ef um marga nemendur er að ræða er að hægt 

að mynda nokkra hópa sem vinna út frá mismunandi markmiðum sem þeir 

þurfa að leggja sérstaka áherslu á (Walpole og McKenna, 2007). Þannig er 

kjörið að vinna með orðaforða, ritun, lestur, mál, hljóð og félagsleg samskipti 

þar sem útbúin er einstaklingsmiðuð námskrá sem tekur mið af stöðu 

nemendanna. 

Það getur gefið góða raun að vinna með tvítyngda nemendur í litlum 

hópum en einnig er mikilvægt að blanda ein- og tvítyngdum nemendum 

saman í hópavinnu. Þá gefst tvítyngdum nemendum tækifæri til að vinna 

með öðrum sem tala það tungumál sem er í málumhverfinu og eignast þar 

með fyrirmyndir sem aðstoða þá við að bæta málskilning og eykur um leið 

félagsþroskann. Börn vilja vera í samskiptum við hvert annað og vinna í 

hópum. Félagsleg samskipti þurfa að eiga sér stað í skólastarfinu til þess að 

efla málskilning og tjáningu. Nám í gegnum leikinn er ein aðferð sem 

óneitanlega þroskar tvítyngda nemendur bæði náms- og félagslega. Leikir 

sem gera kröfur um samskipti og munnleg fyrirmæli eins og hlutverkaleikir, 

stuttmyndagerð, söngur, rím, sögugerð, spil og fleira eru afar gagnlegir 

(Browne, 2009).  

Vissulega eru flestar kennsluaðferðir sem eru notaðar í kennslu 

eintyngdra barna ákjósanlegar og hentugar í kennslu tvítyngdra barna en þær 

geta krafist meiri undirbúnings og þekkingar kennarans sem vinnur með 

tvítyngd börn. Sigríður Ólafsdóttir (2015) bendir á að aðgerðir allra kennara í 

leik- og grunnskóla verði að vera samstilltar og enginn eigi að vera í vafa um 

hvernig skal vinna með tvítyngdum börnum. Hún bendir ennfremur á að auka 

þurfi gæði kennaramenntunar í málefnum barna með íslensku sem annað 

mál.  
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Þegar einstaklingsmiðuð lestrarkennsla er annars vegar byggir hún á 

kennsluháttum sem taka mið af því að gera kennurum kleift að sinna öllum 

nemendahópnum. Þá er markmiðið að meta stöðu hvers og eins nemanda og 

fylgjast vel með námsframvindu þeirra (Steinunn Torfadóttir, 2011a). Þegar 

snemmtæk íhlutun í lestrarkennslu er undirbúin er mikilvægt að byggt sé á 

kerfisbundnu mati á stöðu barns í læsiþáttunum. Þannig má kortleggja bæði 

styrk- og veikleika barnsins. Í kjölfarið er svo hönnuð kennsluáætlun og bætt 

við inngrip sem eru talin koma best til móts við stöðu þess (Walpole og 

McKenna, 2009). 

Þegar spurt er hvað er einstaklingsmiðuð lestrarkennsla segja Walpole og 

McKenna (2007) að ekki sé til einhlítt svar við þeirri spurningu. Svarið ræðst 

af því hver á í hlut. Þau setja hugmyndir sínar um einstaklingsmiðaða 

lestrarkennslu fram með eftirfarandi áherslum: 

 Öll börn eiga rétt á bekkjarmiðaðri lestrarkennslu sem gerir þeim 

kleift að ná tökum á verkefnum sem eru krefjandi en aldrei of erfið  

 Kennsla sem miðast við hóp barna sem hefur sérstakar 

(tímabundnar) þarfir sem bregðast þarf við strax og sem stýrt er og 

stjórnað miðað við mat á þessum þörfum  

 Kennsla sem byggir á þekkingu á þróun ákveðinnar færni, sem aftur 

gerir ráð fyrir að nemendur geti haft sérstakar kennsluþarfir í 

eftirfarandi þáttum: Umskráningu, (hljóðkerfisvitund), lesfimi, 

orðaforða og lesskilningi  

 En umfram allt er átt við kennslu sem er viðbót við vandaða, 

aldursmiðaða kennslu í bekk (Steinunn Torfadóttir, 2011a). 

Vel upplýstir og reyndir lestrarkennarar sem vinna með tvítyngda 

nemendur þekkja árangursríkar aðferðir til að vinna með þeim.  

Í alþjóðlegum skóla í Evrópu var gerð rannsókn á notkun Ipada í 

tungumálakennslu hjá tvítyngdum nemendum í 4. bekk. Markmiðið var að 

kanna hvort Ipadarnir kæmu að notum í kennslu. Niðurstöður sýndu að hægt 

væri að nota Ipadana á jákvæðan hátt og var árangurinn skoðaður út frá 

þremur kostum. Fyrsti kosturinn var að Ipadar bjóða upp á tæknimöguleika 

sem gera kennsluna skilvirkari, þá höfðu nemendur greiðan aðgang að texta 

sem var verið að vinna með í rafrænu formi, hægt var að nota þýðingarforrit 

og breyta tungumáli á lyklaborði eftir hentugleika. Annar kosturinn var sá að 

allir voru virkir þátttakendur, bæði nemendur og kennarar, þá skapaðist 

gagnkvæmt traust og nemendur sýndu meira sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Þriðji kosturinn var sá að talið er að notkun Ipada í kennslu styðji við þróun 

tungumálakennslu en sá árangur var meðal annars metinn út frá könnunum 

kennara. Þá kom jafnframt fram í rannsókninni að kennarar mættu 
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áskorunum vel, en þeir telji árangursríkara að samþætta aðrar námsgreinar 

með snjalltækjum í kennslu (Prince, 2018). 

 

2.1.3 Félagsleg aðlögun og sjálfstraust (e. self-efficacy) 

Félagsleg staða tvítyngdra barna er viðkvæm. Eldri börn geta átt í meiri 

erfiðleikum með að tengjast hópum í nýju landi, algengt er að þau tengist 

frekar börnum með sams konar lífsreynslu eða bakgrunn. Oft er starfsfólk 

leik- og grunnskólanna helstu tengiliðir við foreldra barna af erlendum 

uppruna við nýja samfélagið. Þess vegna er brýnt að starfsfólk sé vel upplýst 

og meðvitað um menningarheim þeirra (Kuder, 2018). 

Samkvæmt rannsóknum hafa börn þá tilhneigingu að velja vini sem tala 

sama tungumál og deila sömu menningu og uppruna (Tatum, 1999; Delpit, 

2012). Í fjölmenningarlegu skólastarfi skiptir miklu máli að vinna með 

félagslegt umhverfi barna, styðja við myndun vinskapar og stuðla að góðum 

samskiptum (Sigurveig H. Kristjánsdóttir, 2010; Nína V. Magnúsdóttir, 2010). 

Sum börn eru fljót að aðlagast nýju samfélagi og fagna þeim tækifærum sem 

felast í því að samsama sig nýjum vinahópum. Önnur börn leita í jafnaldra af 

sama uppruna, eignast þar nýja vini, halda áfram að tala sitt móðurmál og 

halda í sína siði og menningu. Það geta því komið upp vandamál við aðlögun 

tvítyngdra barna sem hefur þau áhrif að þau upplifi sig utan hópsins (Brea-

Spahn, 2014).   

Í eigindlegri rannsókn þeirra Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur, Brynju Elísabethar 

Halldórsdóttur og Esterar Helgu Líneyjardóttur (2014) rannsökuðu þær 

samþættingu skóla- og frístundastarfs í Fellaskóla veturinn 2012–2013. Ein af 

þremur meginniðurstöðum rannsóknarinnar sýnir að meiri áhersla á 

frístundastarf og félagslega þátttöku barna styður við aðlögun og 

samþættingu í anda fjölmenningarstefnu. Í M.Ed. verkefni Nínu V. 

Magnúsdóttur (2010) gerði hún eigindlega rannsókn á hverjar væru helstu 

hindranir á vegi erlendra grunn- og framhaldsskólanemenda í íslensku 

skólakerfi. Hún tók viðtöl við nemendur af erlendum uppruna þar sem þeir 

lýstu upplifun sinni og aðstæðum í íslensku skólakerfi. Niðurstöður 

rannsóknar hennar benda til þess að um náms- og félagslega mismunun 

gagnvart erlendum nemendum sé að ræða í íslenskum grunn- og 

framhaldsskólum. Rauði þráðurinn í svörum viðmælenda er útilokun erlendra 

unglinga frá íslenskum skólafélögum. Betri íslenskukunnátta nægir þeim ekki 

sem aðgangur að klúbbnum.  

Rannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt fram á verri líðan barna af 

erlendum uppruna. Félagstengsl þeirra eru lakari og þeir verða oftar fyrir 
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einelti en íslenskir jafnaldrar þeirra. Þá hafa verið vísbendingar um að þau 

taki síður þátt í skipulögðum tómstundum. Í mörgum tilvikum eru þessi börn 

jaðarsett, félagslega einangruð og njóta minni virðingar en önnur börn 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2016). 

Mikilvægt er að í skólum séu starfrækt teymi sem stuðla að gagnkvæmri 

félagslegri aðlögun. Með því er átt við að öllum nemendum og starfsfólki 

skóla sé gefinn kostur á að laga sig að breyttum samfélagsaðstæðum, en ekki 

eingöngu nemendum sem flytja til landsins (Hulda Karen Daníelsdóttir, Ari 

Klængur Jónsson og Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, 2010). 

Algengt er að innflytjendur taki lítinn þátt í menningar- og félagsstarfi og 

eru þess vegna taldir vera slakur þrýstihópur. Mörg börn geta verið næm á 

umhverfi sitt og geta orðið fyrir áhrifum af skoðunum og viðhorfum þeirra 

sem eru í kringum þau, þá ekki síst skólafélögum og starfsfólki skóla. Ef þau 

finna að móðurmál þeirra og menning standi ekki jafnfætis tungumáli og 

menningu þess lands sem þau búa í geta þau upplifað það sem höfnun á 

móðurmálið og menningu og telja að þetta tvennt njóti ekki sömu virðingar 

og tungumál og menning hinna. Slík upplifun getur leitt til þess að áhugi 

þeirra og virðing fyrir eigin móðurmáli getur þorrið (Elín Þórðardóttir, 2011).  

Í ljósi aukinnar fjölmenningar og breyttra samfélagsaðstæðna hér á landi 

hafa mörg sveitarfélög og skólar markað sér stefnu um fjölmenningarlega 

kennslu og er skólum skylt samkvæmt lögum að hafa móttökuáætlun fyrir 

nemendur með annað móðurmál en íslensku (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Aðalnámskrá grunnskóla tekur mið af fjölgun erlendra nemenda 

og í almenna hlutanum er sérkafli um börn sem hafa íslensku sem annað 

tungumál (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Samþætting menningarheima er sennilega sú leið sem er farsælust og  

heppilegust til þess að efla félagslega þætti og aðlögun innflytjenda í nýju 

samfélagi. Hún felur í sér að innflytjendur og minnihlutahópar haldi sinni 

menningu og tungumáli en tileinki sér jafnframt menningu meirihlutans. Slík 

samþætting krefst aðlögunar beggja hópa og er líklegast að báðir hópar njóti 

góðs af. Með þessu móti verður minnihlutinn fyrr hluti af samfélaginu og 

meirihlutinn fær tækifæri til að stækka heimsmynd sína með því að kynnast 

öðrum siðum og menningarheimum. Tvítyngi í samfélagi er tvímælalaust 

verðmæti og veitir fólki fleiri tækifæri en takmarkanir. Á það þarf að leggja 

meiri áherslu í öllu skólastarfi (Kuder, 2018). 

Stór hluti menningar byggist á tungumálinu og tækifærum til að tjá sig á 

því. Þess vegna getur það haft djúpstæðar tilfinningalegar afleiðingar þegar 

börn flytja á milli landa og verða af því að geta tjáð sig á eigin máli. Slíkar 

afleiðingar geta haft áhrif á sjálfsmynd og menningararf barna. Talið er að 
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þau börn sem eru bæði fær í að tjá sig á móðurmáli sínu sem og nýja 

tungumálinu séu líklegri til að mynda betri félagsleg tengsl og aðlagast 

menningu beggja landa heldur en börn sem búa ekki yfir sömu færni (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007).  

Tungumál og menning hefur djúpstæða merkingu í lífi fólks. Menning 

stýrir því að mestu hvernig fólk hagar lífi sínu, stýrir hegðun, hefur mótandi 

áhrif á viðhorf og hugsun, endurspeglar siði, venjur og gildi í lífi fólks. 

Trúarbrögð og lífshættir hafa að mestu leyti mótandi áhrif á líf fólks, þá í 

hvernig menningu það ólst upp í. Þegar börn flytja í nýtt samfélag með aðra 

menningu, ólík gildi og viðhorf eru þau misfljót að aðlagast. Ný menning og 

nýtt samfélag getur haft þau áhrif að börn af erlendum uppruna upplifa sig 

öðruvísi en önnur börn og það getur hægt á aðlögunarferlinu. Þar er 

tungumálið veigamikill þáttur, sem tæki sem gerir börnum kleift að tjá sig og 

hafa samskipti við aðra í nýju samfélagi. Þegar barnið hefur náð færni í nýju 

máli nær það að skipuleggja og tjá hugsanir sínar, miðla reynslu sinni, tjá 

þarfir sínar og langanir. Til þess að þau hafi kost á þessu er mikilvægt að þau 

búi yfir góðri grunnfærni í móðurmáli sínu. Tungumálið er það tæki sem gerir 

fólki kleift að kynnast menningu nýs lands og þess vegna er brýnt að börn af 

erlendum uppruna nái góðum tökum á nýja málinu en leggi samhliða því rækt 

við móðurmálið sitt (York, 2003).  

Börn sem flytja á milli landa í fylgd foreldra sinna hafa mismunandi 

upplifun af því. Sumum börnum gengur vel að aðlagast nýju landi, líður 

almennt vel og þau hafa jákvæðar tilfinningar gagnvart flutningnum. Að sama 

skapi eiga önnur börn síður auðvelt með það og eiga í erfiðleikum með að 

aðlagast. Mismunandi þættir hafa áhrif á aðlögunarferlið, þar má nefna 

samfélagslega, persónulega og félagslega þætti. Til eru ýmsar leiðir til að 

auðvelda aðlögunina. Þar skiptir máli að hafa jákvætt viðhorf til nýja 

samfélagsins, hafa góðan félagslegan stuðning, góða tungumálakunnáttu, 

jákvæða sjálfsmynd og stuðning frá samfélaginu. Í rannsóknum hefur komið 

fram að börn af erlendum uppruna eru oftar jaðarsett og er það mikið 

áhyggjuefni (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a; Nieto, 2010). Í stefnu 

ríkisstjórnarinnar (2007) um aðlögun innflytjenda segir að það sé 

samfélagsleg ábyrgð og verkefni allra í samfélaginu að stuðla að jákvæðri 

aðlögun innflytjenda og sýna þeim stuðning svo að aðlögunin verði sem 

farsælust. Það er hagur samfélagsins að innflytjendum líði sem best í nýju 

landi og þeir aðlagist samfélaginu á jákvæðan hátt (Félagsmálaráðuneytið, 

2007).  

Jákvæð sjálfsmynd og trú á eigin getu (e. self-efficacy) er stór þáttur í 

farsælli aðlögun barna af erlendum uppruna. Albert Bandura (1997) setti 
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fram kenninguna um trú á eigin getu, stundum nefnt faglegt sjálfstraust. 

Hann lýsir kenningunni sem eins konar sjálfstrú sem hefur áhrif á daglegt líf 

fólks. Þá á hann við hvort viðkomandi hafi næga sjálfstrú til þess að sýna vissa 

hegðun sem umhverfið væntir af honum. Hugtakið er skylt sjálfsmati en er 

afmarkaðra. Sjálfsmat vísar til allsherjar mats sem viðkomandi leggur á 

sjálfan sig. Trú á eigin getu vísar til hins vegar til þeirrar trúar sem viðkomandi 

hefur á sjálfum sér til að leysa tiltekin verkefni og þar hefur áhrif hvernig 

honum hefur gengið áður með sams konar verkefni. Það að búa yfir góðri trú 

á eigin getu hefur óneitanlega áhrif á líðan fólks, hvernig það hugsar, hvetur 

sig áfram, og hagar sér í daglegu lífi. Þeim mun meiri trú sem viðkomandi 

hefur á sjálfum sér því erfiðari viðfangsefni velur hans sér og sýnir meiri 

þrautseigju (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Að búa yfir góðri trú á eigin getu 

gerir okkur kleift að framkvæma vissa hluti sem til er ætlast af okkur 

(Hutchins, Dorlet og Ogletree, 2010). Auk þess hefur trú á eigin getu áhrif á 

hversu mikilli áreynslu er beitt við athafnir og hversu mikla þrautseigju 

viðkomandi sýnir (Wong, Lau og Lee, 2012). Samkvæmt kenningu Bandura 

eru um fjórar mismunandi upplifanir að ræða þegar fólk hefur trú á eigin 

getu. Í fyrsta lagi hefur trú á eigin getu áhrif á líðan, í öðru lagi hugsun, í þriðja 

lagi örvun til framkvæmda og í fjórða lagi hvernig fólk telur að frammistaða 

þess verði. Að hafa trú á eigin getu hefur áhrif á hvernig fólk skipuleggur sig 

og hvernig það upplifir umhverfi sitt, sem aftur hefur svo áhrif á líf þeirra 

(Bandura, 1997). Til að hafa jákvæð áhrif á trú barna á eigin getu er mikilvægt 

að vera meðvituð um hvernig hugarfari þeirra er háttað (Strahan, 2008). Það 

að búa yfir góðri trú á eigin getu er ekki síst mikilvægur eiginleiki þegar tekist 

er á við þær breytingar sem fylgja því að setjast að í nýju samfélagi með nýju 

tungumáli og menningu. Þetta á ekki síst við um eldri börn á viðkvæmu 

aldursskeiði. 

 

2.1.4 Tvítyngi og læsi  

Tungumálið er undirstaða lesturs og alls náms. Þegar börn hefja lestrarnám 

er mikilvægt að þau búi yfir hljóðkerfisvitund, merkingafræðivitund, 

málfræðivitund og málnotkun. En þessir fjórir þættir eru undirstaða þess að 

læra tungumál. Hljóðkerfisvitund er vitundin um hvernig málhljóð talmálsins 

raðast saman í merkingarbærar einingar og mynda orð. Merkingafræðivitund 

er þegar barnið býr yfir málskilning, orðaforða og skilur merkingu texta. 

Málfræðivitund samanstendur af setningafræðivitund og orðhlutavitund en 

það er sú vitund hvernig orðum og orðhlutum tungumálsins er raðað saman 

eftir ákveðnu regluverki til að búa til orð og setningar. Málnotkun varðar 
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beitingu tungumálsins, það er til dæmis hvernig tungumálið er notað á ólíkan 

hátt við mismunandi aðstæður (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og 

Snowling 2011). 

Skólinn gegnir því mikilvæga hlutverki að koma til móts við þarfir 

tvítyngdra barna. Þar gegna markvissar og skilvirkar náms- og 

kennsluaðferðir lykilhlutverki. Margir telja að lesskilningur sé aðalmarkmið 

lestrar, þá er átt við að ná þeirri færni til að skilja það sem lesið er og jafnframt 

að túlka og skilja innihald textans í heild sinni (Clarke, Truelove, Hulme og 

Snowling, 2014). Það er þó ekki fyrr en þegar umskráningin er orðin 

fyrirhafnarlaus og lesturinn sjálfvirkur að lesandinn getur farið að einbeita sér 

að lesskilningnum af fullri alvöru. Samkvæmt Kamhi og Catts (2014) byggir 

lesskilningur á því að lesandinn skilji innihald textans, nái tökum á merkingu 

ritmálsins, afli sér upplýsinga, eigi samskipti við aðra, fræðist um nýja hluti og 

lesi sér til yndis og ánægju. Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010) talar um að 

lesskilningur sé mikilvægur hluti lestrarferilsins sem feli í sér flókið ferli 

hugrænnar úrvinnslu. 

Les- og málskilningur byggir á sömu undirstöðuþáttum en þróast þó á 

mismunandi hátt. Lesskilningur þróast í gegnum ritmál og málskilningur í 

gegnum talmál. Að hafa góðan málskilning er undirstaða góðs lesskilnings, í 

tungumáli fær einstaklingur grunn að hugtakaskilning sem er nauðsynlegur 

til að ná merkingu texta (Chain og Oakhill, 2007). Að búa yfir góðri þekkingu 

á merkingu orða er lykilatriði til að ná góðum tökum á lesskilningi. Sú þekking 

er fengin úr ólíkum áttum, bæði í tengslum við skilning á texta og einnig með 

skilning á töluðu máli (Perfetti, Landi, og Oakhill, 2005). Lestur felur í sér 

þekkingu á tungumálinu og einnig góða málfærni, einstaklingar þurfa að vera 

færir um að skilja merkingu orða, samhengi í textum til að geta dregið 

ályktanir. Sá sem býr ekki yfir slíkri málfærni er í meiri hættu með að lenda í 

erfiðleikum með lesskilning (Steinunn Torfadóttir, e.d.-b). Í tungumáli spila 

menningarlegir og líffræðilegir þættir saman og mynda flókið kerfi. Kerfi 

hugsana, tákna og hljóða sem hafa merkingu og gerir mönnum kleift að miðla 

þekkingu sín á milli (Badets og Osiurak, 2017). 

Fræðimenn (Nation, 2005; Cain og Oakhill, 2007) eru sammála um að 

lesskilningur byggi á færni lesandans í þeim þáttum tungumálsins sem 

tengjast málskilningi, hér er átt við málfræðivitund, setningafræðivitund og 

orðaforða. Góður skilningur á tungumálinu og hvernig því er beitt við ólíkar 

aðstæður er forsenda þess að börn geti dregið ályktanir um þær aðstæður 

sem lýst er í texta og sett sig inn í hugarheim sögupersóna. Mestu erfiðleikar 

barna sem glíma við sértæka lesskilningserfiðleika tengjast slakri 

ályktunarhæfni þeirra ásamt veikleikum í málþáttum. Þá er sérstaklega átt 
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við þá þætti sem varða færni og þekkingu í setningafræðivitund, 

málfræðivitund og orðaforða. Vandinn felst í slakri færni og þekkingu í 

meðferð upplýsinga til að skilja efnið (Nation, 2005; Cain og Oakhill, 2007; 

Catts, Adlof og Weismer, 2006; Snowling og Hulme, 2012).  

Lesskilningserfiðleikar eru taldir vera afleiðing af erfiðleikum í málskilningi 

(e. language comprehension) (Catts, Adlof og Weismer, 2006). Slakur 

orðaforði hefur mest áhrif á lesskilning en slakur orðaforði er einn besti 

forspárþátturinn fyrir síðari árangur í lesskilningi (Nation, 2005; Cain og 

Oakhill, 2007). Margar og ólíkar ástæður eru fyrir því að einstaklingar lenda í 

erfiðleikum með lesskilning. Niðurstöður rannsókna (Catts, Adlof og 

Weismer, 2006) sýna að 5% til 10% grunnskólanema eiga í erfiðleikum með 

að skilja texta þrátt fyrir að vera með góða færni í umskráningu. Þessir 

nemendur teljast vera með sértækan lesskilningsvanda (e. poor 

comprehenders). Helstu einkenni sértækra lesskilningserfiðleika eru 

erfiðleikar með lesskilning þrátt fyrir góðan sjónrænan orðaforða og 

meðalfærni í umskráningu. Þeir sem eru með þennan vanda sýna oftar en 

ekki veikleika í þáttum málskilnings, þ.e.a.s. málfræði og skilningi á 

uppbyggingu setninga auk slaks orðaforða, en velgengni í þessum þáttum er 

meðal annars undirstaða góðs lesskilnings (Chain og Oakhill, 2007). Einnig eru 

dæmi um að einstaklingar geti haft vægan málskilningsvanda sem ekki telst 

þó nægilega mikill til að ná greiningarviðmiðum og fá þjónustu 

talmeinafræðinga (Spear-Swerling, 2015). Lestrarvenjur þeirra eru oft 

takmarkaðar, þeir lesa ekki nægilega mikið og lítið fjölbreyttan texta, sem 

skýrir meðal annars slakan lesskilning. Þetta leiðir til þess að orðaforði er 

slakur og bakgrunnsþekking lítil, sem aftur hefur áhrif á lesskilning. Í því 

samhengi má vísa til Mattheusar áhrifa (e. Matthew effects) þar sem þessir 

einstaklingar iðka ekki lestur og missa þar af leiðandi af þekkingu, orðaforða, 

sjálfvirkni í lestri og góðrar lesfimi. Með tímanum verða þeir ríku ríkari af 

orðaforða og þeir fátæku fátækari af orðaforða (Stanovich, 1986).  

Þegar byggja á upp færni í lesskilningi þarf að hafa í huga að textinn sem 

miðar að því að kenna umskráningu sé einfaldur og síður ætlaður til kennslu 

í lesskilningi. Þess vegna er mikilvægt að kenna lesskilning í gegnum 

hlustunarskilning fyrstu misseri grunnskólans með því að lesa fyrir börnin 

texta sem hæfir vitsmunalegri getu þeirra (Steinunn Torfadóttir, 2011b). 

Þegar börn ganga í gegnum fyrstu stig lestrarnámsins mótast lesskilningur 

mikið af umskráningarfærni þeirra. Á meðan börn fara í gegnum þetta ferli 

fer mikil orka í það að stauta sig í gegnum texta sem gerir það að verkum að 

þau hafa lítið svigrúm til að einbeita sér að innhaldi hans. Athyglin beinist að 

mestu að því að bera orðin rétt fram. Almennt virðast tvítyngd börn ná tökum 

á umskráningu og standa eintyngdum börnum jafnfætis (Verhoeven, 2000). 
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Annað gildir um lesskilning hjá tvítyngdum börnum. Þar sem þau hafa 

þekkingu á tveimur eða fleirum tungumálum er orðaforði þeirra oftar minni 

í þeim tungumálum en hjá börnum sem eru eintyngd og byggja upp 

orðaforða í einu tungumáli. Lesskilningur tvítyngdra barna er lengur að 

þróast en lesskilningur eintyngdra jafnaldra þeirra (Mancilla-Martinez, 

Kieffer, Biancarosa, Christodoulou, og Snow, 2011; Roessingh, 2008).  

Samanlagður orðaforði tvítyngdra barna er hins vegar mun meiri en 

eintyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, Rothenberg, Rivard og Naves, 2006). 

Það að hafa takmarkaðan orðaforða veldur því að tvítyngd börn eiga oftar í 

erfiðleikum að skilja fyrirmæli verkefna sem fyrir þau eru lögð. Samkvæmt 

rannsóknum er sagt að börn þurfi að þekkja 98% þeirra orða sem þau lesa í 

textum námsbóka til þess að geta skilið innihaldið án þess að fá aðstoð. Ef 

hlutfall skilnings er hins vegar 95% þurfa þau aðstoð frá kennara eða 

samnemendum. Einnig gætu þau þurft að hafa orðabækur við hendina 

(Laufer & Ravenhorst-Kalovski, 2010). Tvítyngd börn taka alla jafna lengri 

tíma í að þróa lesskilning sinn en jafnaldrar þeirra sem tala eitt tungumál 

(Mancilla-Martinez o.fl., 2011; Roessingh, 2008). 

 

2.1.5 Áhrif tvítyngis á læsi og málþroska  

Tvítyngi hefur ekki neikvæð áhrif á upphaf lestrarnáms ef barn hefur góða 

hljóðkerfisvitund, skilning á uppbyggingu lesturs í móðurmáli sínu og er auk 

þess talandi á seinna tungumáli sínu. Þvert á móti getur tvítyngi aukið getu 

barnsins til að þróa læsi vegna þeirrar færni sem það býr yfir. Það getur 

yfirfært fyrri þekkingu sína á hljóðum bókstafa í móðurmáli sínu yfir á 

hljóðkerfi nýja málsins. Ef barn á hins vegar í erfiðleikum með hljóðræna 

úrvinnslu getur verið erfitt fyrir það að yfirfæra fyrri þekkingu yfir á nýtt mál 

(Battle, 2009). Almennt eru börn fljót að tileinka sér talmál í leik og starfi. 

Skólamálið vefst hins vegar meira fyrir þeim enda er orðaforði og 

setningagerð önnur en þekkist á leikvelllinum. Þess vegna þarf að kenna 

skólamálið sérstaklega. Talið er að það taki tvítyngd börn að meðaltali fimm 

til sjö ár að læra skólamál en yfirleitt tvö ár eða skemur að læra talmál 

(Cummins, 1992).  

Það ræðst af ritkerfi tungumála hvernig börnum gengur að læra að lesa. 

Ritkerfi geta stýrt því hvernig ein- og tvítyngdum börnum gengur að ná valdi 

á umskráningu, það á við um bæði einföld og flókin ritkerfi. Færni tvítyngdra 

í umskráningu virðist þróast í hvoru máli fyrir sig í samræmi við ritkerfi 

málanna (Bialystok, 2007). 
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Elín Þöll Þórðardóttir (2007) hefur bent á að rannsóknir sem fjalla um 

orðaforða tvítyngdra barna sýni að þau bæti við sig nýjum orðum á hvoru 

máli um sig mun hægar en eintyngd börn. Eins og fram hefur komið er hins 

vegar töluverður munur á samanlögðum orðaforða tvítyngdra barna og 

eintyngdra barna, en orðaforði tvítyngdra er oft meiri en eintyngdra. 

Heildarmálkunnátta þeirra er meiri vegna þess hún dreifist á tvö tungumál. 

Þegar lagt er heildarmat á málkunnáttu þeirra ber að leggja fyrir próf sem 

nær til beggja tungumála til að fá réttmæta niðurstöðu (Aneta Figlarska, 

Rannveig Oddsdóttir, Samúel Lefever og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2017). 

Áður fyrr var algengt að talmeinafræðingar, læknar og kennarar legðu próf 

fyrir tvítyngd börn á sínu móðurmáli með þeim afleiðingum að niðurstaðan 

benti til málþroskaraskana þar sem kunnátta þeirra var mun lakari en 

jafnaldra  (Gutierrez-Clellen, 1996; Restrepo, 1998). Þess konar mat lítur 

alfarið framhjá málkunnáttu tvítyngdra barna. Tvítyngd börn eru yfirleitt á 

eftir eintyngdum börnum í tjáningu, skilningi, orðaforða og 

setningafræðivitund í öðru máli sínu. Þess vegna verður að taka mið af 

báðum tungumálum til að fá réttmæt mat á þekkingu þeirra (Elín Þöll 

Þórðardóttir o.fl., 2006).  

Í rannsókn sem var gerð í tengslum við þróun málkönnunarprófsins Milli 

mála kom í ljós að máltaka í íslensku sem annars máls er tímafrekt ferli. Börn 

þurfa að verja að minnsta kosti 50% af vökutíma sínum í íslensku málumhverfi 

til þess að þau taki framförum í málinu og geti nýtt sér það til gagns (Elín Þöll 

Þórðardóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir, 2012). 

 

2.1.6 Samstarf heimilis og skóla  

Það skiptir máli að nemendur af erlendum uppruna upplifi það að menning 

þeirra sé metin að verðleikum. Þegar fjallað er um menningu í kennslu styrkir 

það sjálfsmynd þeirra nemenda sem eiga í hlut og ýtir um leið undir virðingu 

fyrir ólíkum siðum og venjum í nemendahópnum. Vellíðan nemenda eykst í 

skólanum en hlutverk kennara er meðal annars að skapa öruggt umhverfi til 

að hindra það að nemendur verði fyrir aðkasti og séu lítillækkaðir. Gott 

samstarf á milli heimilis og skóla ýtir undir vellíðan nemenda í skólanum og 

eykur sömuleiðis líkurnar á að þeir nái árangri í markmálinu sem og í almennu 

námi (Carrasquillo og Rodriguez, 2002; Cummins, 1994; Peregoy og Boyle, 

2001).  

Þegar foreldrar eru virkir og vel upplýstir um skólastarf er það um leið 

mikilvæg forvörn í málefnum barna þeirra. Fjölmargir fræðimenn hafa talað 

um að gott samstarf skóla og foreldra af erlendum uppruna hafi jákvæð áhrif 
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á nám barna (Hilmar Sigurjónsson og Börkur Hansen, 2010). 

Fjölmenningarleg menntun hefur verið mikið til rannsóknar, flestar 

niðurstöður þessara rannsókna sýna að bæta þurfi samskipti á milli skóla og 

heimila barna af erlendum uppruna. Virkja þarf foreldra tvítyngdra barna til 

þátttöku í skólastarfinu. Ýmsir þættir skólastarfsins hafa verið til rannsóknar 

með tilliti til stöðu þeirra. Þessir þættir eru skólaþróun, tengsl heimila og 

skóla, námskrár og stjórnunarhættir, en rannsóknir sýna að margt megi betur 

fara þegar horft er til þekkingar og skipulags skólastarfsins (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007a).   

Hanna Ragnarsdóttir (2007a) hefur bent á að samskiptum heimila og skóla 

sé víða ábótavant, auk þess sem gagnkvæmur skilningur sé af skornum 

skammti. Að mati Hönnu er þörf á að beina rannsóknum að reynslu 

einstaklinga af erlendum uppruna, fjölskyldum þeirra og umhverfi, til þess að 

hægt sé að kortleggja helstu hindranir fyrir þátttöku þeirra í skólum og 

samfélagi hér á landi og bæta aðstæður þeirra. 

Í greininni Foreldrasamstarf og fjölmenning (2013) er fjallað um rannsókn 

sem gerð var á samskiptum deildarstjóra á leikskóla og foreldra með annað 

móðurmál en íslensku. Niðurstöður hennar sýndu hversu mikilvæg 

gagnkvæm og innihaldsrík samskipti við foreldra eru. Til þess að stuðla að 

góðum samskiptum þar sem tungumálakunnátta getur verið vandamál þarf 

mikinn skilning og góðan stuðning við foreldra. Samskiptin geta ekki gengið 

vel nema foreldrar viti til hvers er ætlast af þeim. Því reynir gjarnan á 

samskiptahæfni kennara og skólastjórnenda. Einnig er mikilvægt að skólinn 

hafi frumkvæði að því að koma á góðum tengslum við foreldra (Anna Lilja 

Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013). 

Það er skylda hvers skóla að mæta foreldrum og börnum á þeirra 

forsendum, sama hver bakgrunnur þeirra, atgervi, uppruni eða menning er. 

Foreldrahópur hvers skóla er fjölbreyttur með misjafnan bakgrunn. Í flestum 

tilvikum er upprunamenning barna af erlendum uppruna ekki svo frábrugðin 

íslenskri menningu að aðlögunin getur talist viðráðanlegri en ella. Í þeim 

tilvikum þar sem menningin er mjög frábrugðin þeirri íslensku þarf að hafa 

margt hugfast til að gera skólagöngu barnsins farsæla. Foreldrar þurfa að 

hafa nægar upplýsingar um starf skólans, skólamenningu og væntingar til 

nemenda og foreldra þeirra. Gagnkvæmur skilningur á menningu þarf að vera 

til staðar og því er brýnt að kennarar leggi sig fram við að afla sér upplýsinga 

um menningu fjölskyldunnar (Nanna Kristín Christiansen, 2010). Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að nemendur af erlendum uppruna lenda oftar í vandræðum 

þegar kemur að stuðningi við heimanám. Foreldra þeirra skortir oft kunnáttu 

og tungumálaþekkingu til að aðstoða börnin sín sem leiðir stundum þess að 
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nemendur gefast upp og eiga í hættu með að flosna úr námi síðar meir. 

Sömuleiðis eiga þessir sömu nemendur oft erfitt með samskipti við jafnaldra 

sem annars gætu mögulega stutt við færni þeirra í notkun málsins sem nýtist 

þeim svo aftur í námi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b). Góð og uppbyggileg 

samskipti á milli skóla og heimila barna af erlendum uppruna skila sér beint 

til nemenda og þaðan út í skólasamfélagið í heild sinni (Hilmar Sigurjónsson 

og Börkur Hansen, 2010). 
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2.2 Fimman  

Fimman er einstaklingsmiðað kennsluskipulag sem bandarísku systurnar Gail 

Boushey og Joan Moser hafa þróað og prófað í eigin kennslustofu frá árinu 

1996. Skipulagið er sveigjanlegt og auðvelt í framkvæmd og hefur þann kost 

að það gerir kennurum kleift að taka ákvarðanir um það með hvaða hætti 

þeir beita því. Það getur skapað góðar aðstæður í skólastofunni og eykur 

einnig líkur á að þörfum nemenda sé mætt (Boushey og Moser, 2012). Þær 

systur hafa sjálfar gert tilraunir í skólastofu sinni um langt skeið og hafa 

sömuleiðis breitt fagnaðarerindið út til annarra kennara víðs vegar um 

heiminn. Þær hófu að þróa þessa hugmynd í kringum árið 1996. Fimman er 

röð læsisverkefna sem nemendur vinna við og ljúka daglega. Á meðan sú 

vinna fer fram gefst kennurum tækifæri til að sinna betur fámennari hópum 

og einstaklingum í verkefnavinnu (Boushey og Moser, 2006).  

Fimman er sett upp með það að markmiði að nemendur vinni sjálfstætt í 

litlum hópum, það auðveldar kennaranum að aðstoða þá hópa sem vinna að 

meira krefjandi verkefnum. Hópunum er yfirleitt skipt upp eftir svæðum í 

kennslustofunni. Þá eru settar upp stöðvar þar sem nemendahópurinn glímir 

við fimm mismunandi læsisverkefni. Kennarar sem hafa unnið með þessa 

aðferð hafa sagt að nemendur sýni yfirleitt góðar framfarir í lestri og ritun. 

Þeir verði sjálfstæðari en ella, axli meiri ábyrgð á náminu og verði yfirleitt 

afkastameiri en áður. Fimmukennarar telja sig fá meiri tíma í kennslu til að 

sinna þeim sem þurfa aðstoð. Áður var tíma þeirra meira varið í 

bekkjarstjórnun (Boushey og Moser, 2009).  

Duty (2016) lagði eigindlega rannsókn fyrir nemendur sína í 4. bekk sem 

glímdu við lestrar- og lesskilningserfiðleika. Með kennsluskipulagi 

Fimmunnar og CAFE  rannsakaði hún jákvæð áhrif þess á lesskilning, 

lestrarnákvæmni, lesfimi og orðaforða þeirra. Nemendur hennar fengu góða 

umgjörð í kringum nám sitt í læsi þar sem þeir leystu daglega læsisverkefni 

bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu 

fram á jákvæðan árangur í lesskilningi nemendanna, auk þess sem þeir urðu 

virkari þátttakendur í náminu og höfðu betra viðhorf gagnvart því. Ennfremur 

sýndu niðurstöður að Fimman og CAFE gæfu bæði nemendum og kennurum 

von um að bæta árangur þeirra sem glíma við erfiðleika í lestri og lesskilningi.  

Fimman er hugsuð sem verkfæri í læsiskennslu í bekkjum. Hún hentar 

öllum nemendum, á yngri stigum grunnskólans sem og eldri. Í þessari 

rannsókn er henni beitt í fámennum hópi nemenda sem fá 

einstaklingsmiðaðar námsáætlanir til að vinna eftir. Fimman er mun stærra 

verkfæri en námsáætlun eða kerfi til að stýra námi nemenda. Hún er ekki 

síður verkfæri til að skapa nemendum aðstæður til að þróa nýjar námsvenjur 
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í lestri, ritun og vinnusemi sem mun nýtast þeim í áframhaldandi námi í 

bókmenntum. Kennsluskipulagið umhverfis Fimmuna gerir kennaranum 

kleift að útbúa námsáætlun fyrir hvern og einn nemanda eða hóp út frá 

þekkingu og reynslu viðkomandi (Boushey og Moser, 2006).   

Kennsluskipulagið sem Fimman byggir á, leiðir bæði nemendur og 

kennara í gegnum það ferli að skapa hefðir og venjur í skólastofunni. Við það 

verða til sjálfstæðir og virkir lesendur og skrifendur. Þegar Fimman er annars 

vegar er ekki spurt: Hvað er kennt? Heldur er spurt: Hvernig er kennt? Í 

Fimmunni verður til kennslurammi umhverfis nemendur sem stuðlar að 

eflingu þátttöku þeirra og virkni. Á sama tíma getur kennarinn sinnt minni 

nemendahópum og einstaklingum. Með tilskilinni innleiðingu á aðferðinni 

öðlast nemendur smám saman tök á viðunandi hegðun sem leiðir til betri 

námsárangurs. Til þess að nemendur verði færir í læsi þurfa þeir að efla hjá 

sér þol og úthald í vinnu við ritun og lestur og verja góðum tíma í þær iðkanir. 

Nemendur eiga að hafa frjálsar hendur varðandi bókaval og og textagerð í 

Fimmunni sem eflir þá í sjálfstæðri hugsun og eykur gleði þeirra í náminu 

(Michell, 2015). 

Aðferðin samanstendur af fimm þáttum en þeir eru: Hlustun; ritun; 

félagalestur- stundum nefndur vinalestur; sjálfstæður lestur eða hljóðalestur 

og málfræði sem er stundum nefnd orðavinna/stafsetning. Í þessu verkefni 

vel ég að nota fyrrnefndu hugtökin. Hér á eftir verður fjallað um þættina 

fimm.  

 

2.2.1 Hlustun 

Þegar hlustun er undirbúin þarf að vera búið að ákveða fyrir fram hversu 

margir hafa greiðan aðgang að tækjum til hlustunar. Velja þarf  

hlustunarefnið með aldur og getu nemenda í huga. Ef þetta tvennt er vel 

undirbúið á hlustunin að geta gengið greiðlega fyrir sig, sem leiðir til betri 

hlustunarskilnings og  sjálfstæðis í vinnubrögðum. En sjálfstæði og 

frumkvæði eru markmið sem Fimman byggir á. Nemendur með 

lesblindugreiningu geta sótt um aðgang að Hljóðbókasafni Íslands og við 

undirbúning hlustunar að hafa skráð hjá sér aðgangsorð nemenda að 

www.hbs.is. Sömuleiðis getur verið gott að hlaða niður smáforriti 

Hljóðbókasafnsins í snjalltæki. Nemendur geta notað eigin síma eða 

snjalltæki á vegum skólans við hlustunina. Aðrir nemendur þurfa að hafa 

aðgang að geislaspilara og geisladiskum með hljóðbókum. Skólavefurinn.is 

býður jafnframt upp á hlustunarverkefni sem nýtast nokkuð vel. Aðgangur 
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kennara að hljóðbókum á Netinu er frekar takmarkaður og oft getur reynst 

flókið að verða sér út um fjölbreytt hljóðefni.  

Nemendur sem eru almennt virkir í hlustun og hlustunarverkefnum öðlast 

smám saman meiri hlustunarskilning, meira úthald og þol til hlustunar. Eins 

og fram hefur komið stuðlar Fimman að sjálfstæðari vinnubrögðum og þar er 

hlustunin ekki undanskilin. Hlustun 

eykur orðaforða og málskilning. 

Þegar nemendur hlusta á góðan 

lestur með blæbrigðum og 

réttum áherslum eflir það þá í að 

verða betri lesendur (Boushey og 

Moser, 2006). Ennfremur er 

gagnlegt er fyrir tvítyngda 

nemendur að hlusta á framburð 

tungumálsins. 

Ég útbjó eyðublað (sjá mynd 

1) með fyrirmælum fyrir hvern 

þátt Fimmunnar. Ég hafði þau í 

tölvutæku formi í Google 

Classroom svæði nemenda 

minna. Eyðublöðin voru útbúin 

eftir fyrirmynd sem ég sá í 

skólaheimsókn í Kelduskóla-Korpu í Reykjavík þar sem ég fékk kynningu á 

Fimmunni. Eyðublaðið í Kelduskóla er þýðing á töflu sem þær systur Boushey 

og Moser útbjuggu og hægt er að nálgast á vefsíðu þeirra, 

www.TheDailyCafe.com.  

Þegar nemendur mínir unnu í hlustun lagði ég ríka áherslu á að þeir létu 

fara vel um sig og hefðu val um hvort þeir sætu í stól, sófa eða lægju á 

grjónapúða. Notalegt námsumhverfi sem býður upp á nokkrar útfærslur af 

sófum, púðum, teppum og fleira, eykur vellíðan nemenda og stuðlar frekar 

að því að þeir leggi sig fram í náminu. Jafnframt er mikilvægt að þeir hafi val 

um sæti en það hefur jákvæð áhrif á líðan þeirra í skólastofunni.  Niðurstöður 

rannsóknar þeirra Maxwell og Chmielewski (2008) renna stoðum undir þetta. 

Þær sýndu að ef nemendur fá tækifæri til að koma persónulegum óskum 

sínum á framfæri um námsumhverfið hafi það jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og félagsfærni.  

 

Mynd 1. Hlustun (Boushey og Moser, 2019a).   
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2.2.2 Ritun 

Í ritun (sjá mynd 2) þurfa nemendur að 

hafa aðgang að stílabók eða tölvu. Við 

undirbúning ritunar þarf að vera búið að 

leggja eins konar drög að efnisþætti sem 

á að skrifa um. Brýnt er að leggja 

sérstaka áherslu á orð og orðasambönd 

sem nemendur eru í vandræðum með 

að stafa rétt. Mikilvægt er að þeir öðlist 

sjálfstæði í ritun hvort sem þeir skrifa í 

stílabók eða í tölvu. Þá þurfa þeir góðar 

og ítarlegar leiðbeiningar sem leiðir þá í 

gegnum ritunarferlið. Það hefur sýnt sig 

að þeir nemendur sem taka þátt í 

Fimmunni og vinna markvisst í ritun 

sýna umtalsverðar framfarir í að skapa 

og búa til sögur og texta. Nemendum 

hættir til að eiga erfitt með ritun ef þeir 

hafa ekki nægilega skýr fyrirmæli um það 

sem á að skrifa. Einnig getur það komið þeim í koll ef þeir eru að skrifa orð 

sem þeir kunna ekki að stafa. Það er því brýnt að þeir séu leiddir áfram í 

ritunarferlinu til að þeir viti hvert leiðin liggur og til hvers er ætlast af þeim. 

Með kerfisbundinni og nákvæmri kennslu geta allir nemendur þróað með sér 

sjálfstæði og byggt upp úthald og orðið góðir pennar. Mikilvægt er að textinn 

sem nemendur eiga að skrifa þjóni einhverjum tilgangi. Þegar Fimman er lögð 

fyrir í bekkjum gefst nemendum tækifæri til að lesa upp texta sína fyrir 

samnemendur (Boushey og Moser, 2006). Kosturinn við Fimmuna er að 

kennurum tekst að sinna smærri hópum af kostgæfni á meðan aðrir vinna 

sjálfstætt. Þá er hægt að einbeita sér að hópum sem þurfa sérstaka þjálfun í 

lestri, sem og hópum sem þurfa aðstoð við ritun eða sögugerð (Boushey og 

Moser, 2009). 

 

Mynd 2. Ritun (Boushey og Moser, 2019a). 
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2.2.3 Félagalestur  

Í félagalestri Fimmunnar (sjá 

mynd 3) lesa tveir og tveir 

nemendur til skiptis í pörum. 

Félagalestur er stundum 

nefndur paralestur eða 

vinalestur. Í honum þjálfast 

nemendur í lesfimi (leshraða), 

lesskilningi, endursögn og 

framburði. Lesfimi 

samanstendur af þremur 

meginþáttum sem eru 

nákvæmni, sjálfvirkni og 

hrynrænir þættir tungumáls 

(Helga Sigurmundsdóttir, 

2011). Þegar félagalestur er 

undirbúinn þarf að para 

saman nemendur sem eru 

með svipaða lestrargetu. 

Sömuleiðis þarf að liggja fyrir 

hversu mikinn lesskilning þeir 

hafa, þá með undirbúning á efnisvali í huga. Í fyrstu þarf að velja saman 

lesfélaga, finna notalegan stað í skólastofunni til að lesa á, nemendur koma 

sér vel fyrir, sitja ýmist hlið við hlið eða hvor á móti öðrum. Ýmist er valin ein 

bók eða tvær til aflestrar. Í upphafi er mikilvægt að ræða við allan hópinn um 

raddstyrk og tímatöku lesturs áður en hann hefst. Með góðum undirbúningi 

fyrir félagalestur aukast líkur á að allt gangi snurðulaust fyrir sig. Ef farið er 

vel yfir hvers er krafist af nemendum ýtir það undir ánægjulegri og betri 

samvinnu. Nemendur þurfa að vita með hvaða hætti þeir styðja við lestur 

hvor annars. Með félagalestri efla þeir lesskilning og hlustun sem og 

samskiptahæfni (Boushey og Moser, 2006).  

 

Mynd 3. Félagalestur (Boushey og Moser, 2019a). 
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2.2.4 Sjálfstæður lestur  

Sjálfstæður lestur (sjá mynd 4) 

eins og hugtakið gefur til kynna á 

sér stað þegar nemandi les einn 

með sjálfum sér ýmist í hljóði eða 

upphátt. Þegar hefja á sjálfstæðan 

lestur með aðferð Fimmunnar eru 

þrjú meginatriði höfð að leiðarljósi 

við lestur bókmennta. Þau eru að 

koma sér upp nýjum venjum, hafa 

væntingar til lestrarins og temja 

sér góða hegðun. Þetta eru 

meginforsendur alls náms og 

meðal annars þau atriði sem 

Fimman leggur áherslu á. Í 

sjálfstæðum lestri er mikilvægt að 

nemandinn fái að velja sér lesefni 

sjálfur. Þær systur Boushey og Moser 

hafa sett upp gátlista fyrir nemendur til að fara eftir þegar þeir velja sér 

bækur. Enska heitið fyrir gátlistann er I PICK eða ÉG VEL. I  eða ég, stendur 

fyrir lesandans sjálfan þar sem hann velur sér bók. P stendur fyrir tilgang (e. 

purpose). Þá spyr lesandinn sig, hvers vegna vil ég lesa þessa bók? I stendur 

fyrir áhuga (e. interest) þá er spurt, hef ég áhuga á bókinni? C stendur fyrir 

lesskilning (e. compehension) lesandinn spyr sig, skil ég það sem ég les? K 

stendur fyrir þekkingu (e. know). Þá er spurt, þekki ég orðin í bókinni? Þegar 

farið er eftir þessum gátlista þá leiðir það til þess að nemendur verði 

sjálfstæðir lesendur. Til þess að það takist skiptir máli að geta lesið textann 

af 93-95% nákvæmni (Boushey og Moser, 2006). Með Fimmunni byggja 

nemendur markvisst upp lestrarfærni sína og samhliða lestri þróa þeir færni 

í ritun. Þeir kennarar sem hafa unnið með Fimmuna hafa talað um að 

nemendur þrói með sér sjálfstæð vinnubrögð, auki úthald og ábyrgðarkennd. 

Auk þess öðlast þeir færni í því að vinna með jafnöldrum. Kennarar segjast 

þurfa nota minni tíma en áður í bekkjarstjórnun og þannig nýtist tími þeirra í 

beina kennslu. Þeir telja ennfremur að nemendur skili meiri námsárangri í 

þeim þáttum sem unnið er með (Boushey og Moser, 2012).  

 

Mynd 4. Sjálfstæður lestur (Boushey og Moser, 
2019a). 
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2.2.5 Málfræði  

Málfræði hluti Fimmunnar (sjá mynd 5) sem er stundum nefnd 

orðavinna/stafsetning gengur út að vinna með orð, setningar og 

stafsetningu. Til að efla áhuga 

nemenda á málfræði og orðavinnu 

er mikilvægt að leggja fyrir verkefni 

sem eru fjölbreytt, áhugaverð og 

skemmtileg. Hæfni í réttritun gefur 

af sér betra flæði við ritun texta og 

eykur að sama skapi skriftarhraða 

ásamt því að auðveldara verður að 

koma hugsunum frá sér á blað. 

Nemandinn þarf að njóta þess að 

upplifa nýja þekkingu, ný orð, ný 

mynstur og læra að stafsetja rétt 

(Boushey og Moser, 2006).  

Þegar málfræði er undirbúin er 

byrjað á því að koma sér upp 

gögnum sem hæfa getu og færni 

nemandans. Nemandi þarf að upplifa 

að hann fáist við verkefni sem eru 

nægilega krefjandi (Boushey og Moser, 2012).  

 

2.2.6 CAFE  

CAFE er skammstöfun á kerfi sem systurnar Gail Boushey og Joan Moser 

hönnuðu til að koma kennurum til aðstoðar við skipulag á kennslu í anda 

Fimmunnar. C stendur fyrir comprehension eða lesskilning, A fyrir accuracy 

eða lestrarnákvæmni, F fyrir fluency eða lesfimi og E fyrir expand vocabulary 

eða aukinn orðaforða. Hugtökin lesskilningur, lestrarnákvæmni, lesfimi og 

orðaforði eru valin út frá fimm stoðum sem lestrarkennsla er byggð á.  

National Reading Panel (2000) hefur gert eina stærstu úttekt á 

kennsluaðferðum sem hægt er að beita hjá nemendum með lestrarvanda. 

Niðurstöður úttektarinnar sýndu að vinna þarf með eftirfarandi fimm þætti í 

lestrarkennslu: Hljóðkerfisvitund, umskráningu, lesfimi, orðaforða og 

lesskilning.  

CAFE kerfið nýtist nemendum til að þróa færni sína áfram í lestri. Þær 

systur, eins og margir kennarar, höfðu lent í vandræðum með að halda utan 

um skráningu og skipulag fyrir alla nemendur þegar unnið var með Fimmuna. 

Mynd 5. Málfræði (Boushey og Moser, 2019a). 
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Það var þeim hvatning að setja upp CAFE kerfið, sem er talið vera markvisst 

og árangursríkt (Boushey og Moser, 2012). Á síðu þeirra systra á Netinu má 

finna CAFE töflu (e. the CAFE menu) þar sem búið er að útlista með hvaða 

hætti hægt sé að vinna með hvern þátt fyrir sig (Boushey, G. og Moser, J., 

2019b).  

CAFE byggist upp á þremur meginatriðum, sem eru:  

1. Skipulagning og skráning kennara (e. record-keeping tool organization) 

2. Námsmat og samráð við nemendur (e. assessments to inform instruction 

and document next steps) 

3. Námskrá og markmið (e. curricular coherence)  

Í stuttu máli eru meginatriðin hér að ofan þessi: Kennari og nemandi vinna 

saman og skrá niður markmið í sameiningu, kennari metur færni nemendans 

og heldur skrá yfir framfarir og í hverju nemandinn þarfnast frekari þjálfunar.  

Nám og ekki síst lestrarnám byggir að mestum hluta á færni kennara og 

gæðum kennslunnar (Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, Schatschneider og 

Sweeney, 2008; Torgesen, 2001). Rannsakendur eru í auknum mæli 

meðvitaðri um hvernig koma megi í veg fyrir að nemendur lendi í námsvanda 

með því að taka tillit til þarfa þeirra allra (Denton og Mathes, 2003; Lyon, 

Fletcher, Fuchs og Chhabra, 2006). Eitt þekktasta kennsluskipulagið er 

Response to Intervention (RTI). Hægt er að þýða það sem viðbrögð við 

kennslu eða svörun við inngripi. Hugmyndafræðin á bak við það byggir á 

stigskiptu kennsluskipulagi sem upphaflega var aðferðafræði til að finna börn 

sem þyrftu meiri stuðning í lestri (Fuchs og Fuchs, 2006a; 2006b; Walpole og 

McKenna, 2007; Buffum, Mattos og Weber, 2009). Segja má að atriðin þrjú 

sem CAFE byggir á séu meginstefið í allri raunprófaðri kennslu, samanber 

Walpole og McKenna og marga fleiri. CAFE kerfið höfðar vel til kennara þar 

sem það er einfalt og þægilegt og gerir ekki kröfur um flókna þjálfun eða 

miklar breytingar í lestrarkennslu (Boushey og Moser, 2009).  
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2.3 Teymiskennsla  

Ýmist er talað um teymiskennslu og teymisvinnu kennara en áríðandi er að 

gera greinarmun á þessu tvennu. Teymisvinna kennara er algeng í skólum hér 

á landi og kennarar starfa mikið saman (Almar M. Halldórsson og Kristján K. 

Stefánsson, 2014). Þegar skólar taka hins vegar ákvörðun um að innleiða 

teymiskennslu eru þeir að ganga lengra. Í teymiskennslu eru tveir eða fleiri 

kennarar gerðir sameiginlega ábyrgir fyrir tilteknum nemendahópi og kenna 

saman, að minnsta kosti einhverjar námsgreinar.  

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2017) skrifuðu greinina Er 

samvinna lykill að skólaþróun? Samanburður á bekkjarkennsluskólum og 

teymiskennsluskólum. Þar fjalla þau um rannsókn sem var lögð fyrir frá árinu 

2009 til ársins 2014 um starfshætti í 20 grunnskólum á Íslandi (Gerður 

Óskarsdóttir, 2014). Rannsóknin hefur einnig verið nefnd 

Starfsháttarrannsóknin. Fjölmargir tóku þátt í undirbúningi og framkvæmd 

rannsóknarinnar, þar á meðal Ingvar Sigurgeirsson.  Þegar farið var yfir gögn 

sem aflað var úr skólunum kom í ljós að mikill munur var meðal annars á 

starfs- og kennsluháttum. Í níu af þeim 20 skólum sem voru til rannsóknar var 

skólastarfið að mestu byggt á teymiskennslu. Kennsluhættir voru mun 

fjölbreyttari í þeim skólum og sömu sögu var að segja um námsmat (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014). Auk þess leiddi rannsóknin í ljós talsverðan mun á ýmsum 

þáttum sem lutu að stjórnun skólanna (Börkur Hansen og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2014). 

Í teymiskennslu þurfa kennarar að setja sér skýr og skilmerkileg markmið 

sem taka mið af þörfum nemenda. Þeir fá fleiri tækifæri til að njóta stuðnings 

hver annars og hjálpast að við skipulag kennslu. Með þessu móti er unnið að 

sameiginlegum markmiðum þar sem kennarar bera sameiginlega ábyrgð á 

námi nemenda sinna (Krøll-Schwartz, 2004). Kennurum gefst tækifæri til að 

vinna í sameiningu að verkefnum sem er ein leið til að ná meiri árangri í 

kennslu. Teymiskennsla skilar meiri hugmyndaauðgi. Í faglegum teymum 

gefst kennurum tækifæri til að þróa sig frekar áfram í starfi, til verða nýjar 

bjargir og umræður til að skapa betra námsumhverfi. Hægt er að nota sömu 

aðferðir og notaðar eru í starfendarannsóknum til að skila betri árangri í námi 

og kennslu. Fagleg teymi nálgast kennslufyrirkomulagið með nýjum hætti þar 

sem kafað er dýpra í kennsluaðferðirnar og nám nemenda metið út frá 

þörfum þeirra (Jolly, 2007; Main og Bryer, 2005). Þess má geta að niðurstöður 

TALIS rannsóknarinnar frá árinu 2013 (The teaching and learning 

international survey) leiddi í ljós að þeir kennarar sem unnu mikið saman 

voru öruggari og ánægðari í starfi (European Commission, 2013). 
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2.3.1 Kostir teymiskennslu og stuðningur stjórnenda  

Hlutverk stjórnenda er að móta skýra stefnu um teymiskennslu, setja upp 

skipulag og búa til bjargir. Þeir þurfa að vera í forsvari fyrir umræðum meðal 

kennara þar sem unnið er að því að finna leiðir til að teymiskennsla geti orðið 

árangursrík og ánægjuleg. Umræðurnar geta snúist um hver ávinningur af 

slíku starfi geti orðið fyrir skólastarfið í heild sinni. Ýmsir fræðimenn hafa 

jafnframt bent á mikilvægi þess að hafa fjölbreytni í kennarateymum. Þá sé 

mikilvægt að fólk með ólíkan bakgrunn og þekkingu sé sett saman í teymi. 

Með því móti er líklegra að það náist að byggja upp gott samstarf sem góð 

teymi leggja til í skólastarfið (Roberts og Pruitt, 2003; Krøll-Schwartz, 2004; 

Masters, 2009). Hlutverk stjórnenda í teymiskennsluskólum er að styrkja og 

hvetja teymin og sýna þeim stuðning og styrk til að ná árangri í starfi. Það 

nefnist teymisleiðsögn og er forsenda þess að hugsunin á bak við 

teymiskennsluna nái að verða hluti af skólastarfinu. Í teymisleiðsögn 

skólastjórnenda er mikilvægt að þeir séu hvetjandi og hafi mótandi áhrif, 

hlusti vel og sýni umhyggju fyrir starfsemi teymisins. Þeir þurfa að tryggja góð 

náms- og kennsluskilyrði fyrir teymið, þora að gefa teyminu það vald sem þarf 

til og þora að sýna hreinskilni og taka ákvarðanir sem varða teymið og geta 

samþykkt mistök. Mikilvægt er að teymi fái að vera sjálfstæð og hafi frelsi og 

ráðrúm til að starfa í samræmi við grundvallarhugmyndafræði og stefnu 

skólans. Í teymum er mismunandi þekking, vitneskja, hæfileikar og 

persónuleikar. Þetta allt gerir það að verkum að ólíkir kraftar mynda heild 

sem síðan vinnur saman að sameiginlegum markmiðum og deilir með sér 

ábyrgð á nemendahópnum (Andersen og Peterson, 1998).   

Svanhildur María Ólafsdóttir (2009) fjallaði um rannsókn sína í 

meistaraverkefni sínu Ef teymiskennsla er svarið, hver er þá spurningin? sem 

hún vann skólaárin 2007-2009 um teymiskennslu í grunnskólum. Þar skoðaði 

hún megineinkenni teymiskennslu og hugmyndir skólafólks um hana. Hún 

reyndi jafnframt að meta hugsanleg tengsl við lærdómssamfélagið sem 

leggur grunn að faglegri skólaþróun. Niðurstöður rannsóknar Svanhildar 

Maríu leiddu meðal annars í ljós að viðhorf skólastjórnenda og kennara til 

teymiskennslu sé almennt jákvætt. Helstu kostir teymiskennslu að mati 

þátttakenda rannsóknarinnar eru sameiginleg ábyrgð kennara, stuðningur og 

vinnuhagræðing. Svanhildur María fjallaði einnig um að hlutverk stjórnanda í 

skipulagi og uppbyggingu teymiskennslu sé veigamikið og mikilvægt ef hún á 

að skila bættum árangri.  

Skólastjórnendur gegna lykilhlutverki við uppbyggingu lærdómssamfélags 

og í því að vinna að breyttri hugsun starfsfólks skólanna. Í lærdómssamfélagi 

þurfa skólastjórnendur að skapa starfsumhverfi þar sem lærdómur kennara 
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um nám nemenda sinna er í forgrunni. Umhverfið á að vera námsmiðað þar 

sem kennarar skuldbinda sig til sjálfsrýni og jafningjavinnu (Wiggins og 

McTighe, 2006). Hlutverk skólastjóra er ekki einungis að skapa sýn fyrir 

skólann, hann þarf jafnframt að tryggja að allir hafi þekkingu á sýn skólans og 

vinni markvisst að því að skapa hana (Hoerr, 2006). 

Mikilvægt er að skólastjórar og kennarar stefni að samvinnu, læri saman 

og styðji hverjir við aðra. Til þess að stuðla að því þarf að skapa tækifæri til 

samvinnu og gera teymiskennslu hluta af daglegu starfi kennara. Hvetja þarf 

kennara til ígrundaðra og faglegra samræðna um nám nemenda sinna sem 

skólastjórar skipuleggja. Þannig sinna þeir kennslufræðilegri forystu sinni 

með því að beina athyglinni að námi nemenda og byggja þannig upp 

lærdómssamfélag og þannig tekur skólastjóri að sér hlutverk leiðtoga (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2006).  

 

2.3.2 Verkaskipting og mismunandi hlutverk í teymum 

Kjarninn í teymiskennslu liggur í framlagi hvers og eins í teyminu. Gagnlegt er 

að teymiskennarar skipti með sér verkum þar sem hver og einn leggur sitt af 

mörkum gagnvart samvinnunni og þeirri heildarvinnu sem skapast innan 

teymisins. Verkaskiptingin er jafnframt mikilvægur hlekkur í þeirri faglegu 

þróun sem á sér stað í teymiskennslunni. Það er mikilvægt að teymiskennarar 

deili og miðli þekkingu sinni (Krøll-Schwartz, 2004).  

Þegar verkaskipting á sér stað þurfa teymisfélagar að styðja hver við 

annan og hjálpast að við viðfangsefnin. Mögulega þarf að skipta um hlutverk 

endrum og eins. Verkaskiptingin getur bæði varðað innra starf teymisins og 

framkvæmd í skólastofunni. Í teymiskennslu þurfa kennarar að vera 

meðvitaðir um að festast ekki í þeirri verkaskiptingu sem var ákveðin í 

upphafi, heldur hafa hugfast að þeir deila sameiginlegri ábyrgð. Mikilvægt er 

að gæta þess að skapa ekki of mikið álag og fela einhverjum hlutverk í 

teyminu sem viðkomandi ræður illa við (Krøll-Schwartz, 2004).  

Þegar kennarar deila með sér verkum í teymiskennslu léttist álagið og á 

sama tíma verður til rými til að sinna mikilvægum þáttum skólastarfsins, eins 

og að meta námslegar þarfir nemendahópsins. Samvinnan hefur einnig þann 

kost í för með sér að auðveldara er að leysa verkefni þar sem fleiri koma að 

þeim. Einnig má gera ráð fyrir því að verkefnin verði leyst betur en ella. Einn 

mikilvægur þáttur teymiskennslu er gott upplýsingaflæði. Þeir sem starfa í 

teymum þurfa að gæta þess að miðla upplýsingum sín á milli svo að allir séu 

upplýstir um gang mála. Miðlun upplýsinga skiptir máli til að hindra að upp 

komi aðstæður þar sem vissum verkefnum í umsjá einhvers í teyminu hafi 
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ekki verið sinnt og það verði til þess að valda teyminu raski og óþægindum 

(Wild, Mayeaux og Edmonds, 2008). Breytilegt er hversu margir tilheyra einu 

teymi. Þeim mun fleiri sem eru í teymi því meiri kröfur eru um gott skipulag 

og góð vinnubrögð. Í fjölmennari teymum fer meiri tími í undirbúning þar sem 

fleiri þurfa að koma sínum skoðunum á framfæri. Þegar starfað er í teymi 

skiptir sköpum að allir séu virkir, gangi í takt og vinni sem ein heild (Krøll-

Schwartz, 2004).  

Einstaklingar sem starfa saman í teymum búa yfir mismunandi hæfni og 

áhugasviði. Allir í teyminu gegna mikilvægu hlutverki og það skiptir máli að 

finna hlutverk fyrir hvern og einn út frá hæfileikum og styrkleikum. Enginn er 

góður í öllu en allir eru góðir í einhverju, þetta á ekki síður við um 

kennarahópinn. Með góðri verkaskiptingu í teymiskennslu ættu allir að geta 

notið hæfileika sinna í verkefnum sem þeir ná þá að sinna vel (Wild, Mayeaux 

og Edmonds, 2008). Með þessu móti vega þeir sem eru í teyminu hver annan 

upp. Ef einhvern í teyminu vantar tiltekna hæfni má búast við að einhver 

annar búi yfir henni, en það leiðir til faglegs og persónulegs styrks teymisins. 

Þegar slík hlutverkaskipti eiga sér stað í teymum gefur það góðan grundvöll 

fyrir frekari starfsþróun innan teymisins. Þannig getur skapast góður 

starfsandi í teymum sem styrkir ennfremur tilgátuna um styrkleikann sem 

felst í teymiskennslu, enda skapar sú vinna ekki síður áskoranir innan 

samstarfshópsins. Til þess að skipulag teyma sé gott og gagnsætt er 

mikilvægt að haldnir séu reglulega teymisfundir þar sem farið er yfir 

hlutverkaskipti. Þrátt fyrir mismunandi hlutverk þeirra sem starfa í teymi ber 

teymið ávallt sameiginlega ábyrgð á undirbúningi kennslu og námsframvindu 

nemendahópsins í heild sinni (Krøll-Schwartz, 2004). 
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2.4 Námsumhverfi og skipulag kennslu 

Í 13. grein laga um grunnskóla þar sem fjallað er um rétt nemenda segir 

orðrétt að grunnskóli sé vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla 

eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli 

skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og 

njóti hæfileika sinna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Nemendur eyða 

stórum hluta dagsins í skólastofunni og því er brýnt að búa þeim hvetjandi og 

öruggt námsumhverfi þar sem þeir finna til vellíðunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Að mörgu er að huga þegar kennsla er skipulögð. Nemendahópurinn er 

ólíkur, hefur mismunandi þarfir og lærir á ólíkan hátt. Kennari sem er 

upplýstur og meðvitaður um fjölbreytileika nemendahópsins er fær um að 

finna mismunandi leiðir og viðeigandi kennsluaðferðir að sama markmiði. 

Námsaðferðir (e. learning  strategies) vísa til þeirra hugrænnu aðferða sem 

nemendur beita við þrautalausnir. Jafnframt þurfa þeir að hafa tök á þeim til 

að leysa úr vandamálum og verkefnum sem þeir takast á við í náminu. Talið 

er að grunnurinn að námsaðferðum sé lagður tiltölulega snemma, barn um 

11 ára aldur hefur þegar mótað mikilvægan grunn. Heilarannsóknir hafa sýnt 

að það sé tiltölulega auðvelt að móta nýjar taugabrautir hjá börnum, með 

þær rannsóknir að leiðarljósi má gera ráð fyrir að hægt sé að virkja ný svæði 

til starfa með markvissum lestraraðferðum (Steinunn Torfadóttir, e.d.-a). 

Tomlinson (2014) telur að það sé í höndum kennara að haga skólastarfinu 

með þeim hætti að sérþörfum nemenda sé mætt, auk þess að skapa gott 

andrúmsloft í skólastofunni þar sem fjölbreytileiki nemendahópsins fái notið 

sín. Þá er mikilvægt að borin sé virðing fyrir öllum og allir hljóti þá 

viðurkenningu að vera þeir sjálfir, vegna þess að námsumhverfið hefur áhrif 

á vitsmunaþroska og virkni í námi. Þegar kennsla er skipulögð fyrir 

nemendahópa ríkir hefð fyrir því að bjóða upp á einsleitt nám fyrir allan 

hópinn. Flestir kennarar hafa lært að skipuleggja kennslu sína á þann hátt. Þá 

er gert ráð fyrir því að nemendahópurinn hafi líkar námsaðferðir og læri best 

saman í hópi. Einsleitni í nemendahópi (e. homogeneous grouping) getur 

hentað í sumum verkefnum sem lögð eru fyrir. Þó verður æ algengara meðal 

kennara að velja fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er tillit til þess að 

nemendahópurinn er með ólíkar þarfir og mismunandi námsaðferðir. 

Mikilvægt er að líta á fjölbreytileikann í nemendahópnum sem tækifæri til 

skapandi náms og kennslu, frekar en vandamál (Ferguson, Ralph, Meyer, 

Lester, Droege og Hafdís Guðjónsdóttir, 2012). 
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2.4.1 Einstaklingsmiðað nám og kennsla 

Á undanförnum árum hefur umræðan í æ ríkari mæli fjallað um hvernig 

nemendur læra og umræðan hefur haldist í hendur við nemendamiðaða 

kennslu í stað kennarastýrðrar. Hið síðarnefnda hefur verið gagnrýnd af þeim 

sem vilja efla þátttöku og ábyrgð nemenda í námi og draga úr því að 

nemendur vinni allir að sama verkefni á sama tíma og með sama hætti (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010).  

Hugtakið einstaklingsmiðað nám (e. individualized education) er nátengt 

hugmyndafræðinni um skóla fyrir alla, en það var í grunnskólalögum 1974 

sem hugtakið skóli fyrir alla var sett fram (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). 

Einstaklingsmiðað nám kom fyrst fram sem afgerandi stefna í starfsáætlun 

fræðslumála hjá Reykjavíkurborg (2002). Eftir það birtist það í stefnumörkun 

nokkurra skóla og sveitafélaga þrátt fyrir að hugtakið hafi ekki alltaf verið 

notað í textanum. Ekki lá þó ljóst fyrir hvaða enska hugtak var haft til 

fyrirmyndar hjá starfsmönnum fræðslumiðstöðvar þegar einstaklingsmiðað 

nám kom fyrst fram. Ýmis ensk hugtök standa að baki einstaklingsmiðuðu 

námi en í þessu verkefni er notað enska hugtakið individualized education 

sem á oftast við um kennslu barna með sérþarfir (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 

Á síðustu áratugum hafa verið gerðar viðamiklar rannsóknir á því hvernig 

koma má í veg fyrir að börn lendi í lestrarvanda. Það er gert með því að miða 

kennsluna við þarfir hvers barns með áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu 

(e. differentiated instruction) (Denton og Mathes, 2003; Lyon, Fletcher, 

Fuchs og Chhabra, 2006; Walpole og McKenna, 2007; 2009). 

Kennsluskipulagið Response to Intervention eða RTI sem áður hefur verið 

nefnt hér og hefur verið þýtt viðbrögð við kennslu eða svörun við inngripi 

beinist að því að fyrirbyggja námserfiðleika með því að huga markvisst að 

viðbrögðum nemenda við kennslunni (Fuchs og Fuchs, 2006a; 2006b; 

Buffum, Mattos og Weber, 2009; Walpole og McKenna, 2007; 2009). Með RTI 

kennsluskipulaginu þurfa kennarar að spyrja sig hvort nemendur þeirra séu 

að ná markmiðum sem hafa verið sett yfir visst tímabil. Ef svarið er nei, er 

strax brugðist við með því að endurskoða markmiðin og skipta bekknum í 

minni hópa til að ná að sinna betur þeim nemendum sem þurfa 

einstaklingsaðstoð. Þá eru lögð til viðeigandi inngrip og ný markmið fyrir þá 

nemendur sem ekki hafa náð viðunandi árangri (Vaughn, Bos og Schumm, 

2011). 

Í aðalnámskrá (2011) er kveðið á um að hvert barn skuli fá kennslu við 

hæfi. Þar kemur jafnframt fram að nám eigi að vera á forsendum hvers og 

eins nemanda og fara fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem hver og einn 

finnur til öryggis og fær notið hæfileika sinna. Það að framfylgja 
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einstaklingsmiðuðu námi er því svarið við þeirri stefnu (Birna María 

Svanbjörnsdóttir, Allyson Macdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2013). Hugmyndafræðin um einstaklingsmiðað nám tekur mið af því að nám 

hvers og eins er skipulagt út frá stöðu og þörfum viðkomandi. Í þannig 

skipulagi sé ekki verið að tala um hóp nemenda eða heilan bekk. Í 

einstaklingsmiðuðu námi eru nemendur með mismunandi verkefni sem þeir 

vinna hver á sínum hraða, þeir fást við ólík viðfangsefni með mismunandi 

þyngdarstigi. Lagt er upp úr að nemendur axli ábyrgð á námi sínu og fái að 

hafa áhrif á val á viðfangsefni. Námið byggir á einstaklingsáætlun sem kennari 

útbýr fyrir hvern og einn nemanda í samráði við hann og aðstandendur hans 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Í aðalnámskrá (2011) segir ennfremur 

að taka skuli tillit til aldurs, þroska og getu nemenda hverju sinni þegar 

kennarar velja kennsluaðferðir og hvaða vinnubrögðum skal beita en þetta 

tvennt á að þjóna hæfniviðmiðum sem er stefnt er að í náminu. Það er brýnt 

að kennarar hagi kennslu sinni með þeim hætti að hún gagnist nemendum 

með sérþarfir svo að þeir geti verið fullir þátttakendur í verkefnum með 

bekkjarfélögum (Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Eitt það mikilvægasta í skipulagi á einstaklingsmiðuðu námi er að útbúa 

einstaklingsáætlun (e. individualized education program). Þær eru gerðar í 

samvinnu nemenda, foreldra og kennara. Nemendur setja sér markmið og 

ígrunda hvaða leiðir eru bestar að þeim. Gert er ráð fyrir að 

einstaklingsáætlunin sé endurskoðuð reglulega. Þetta er gert út frá mati á 

árangri nemenda eftir hvert kennslutímabil. Þegar matið liggur fyrir er 

áætlunin endurskoðuð og gerð ný áætlun.  Þátttaka foreldra er veigamikill 

þáttur í gerð einstaklingsáætlana. Það er ekki nóg að beita tilteknum 

kennsluháttum og vinnulagi sem leiðir til einstaklingsmiðunar ef 

grundvallarþekkingu og skilningi á hugmyndinni um einstaklingsmiðað nám 

skortir. Þetta á við ef vísbendingar eru um að kennara skortir færni, þekkingu 

eða undirbúningstíma sem þarf til að uppfylla skilyrði til að mæta þörfum 

nemenda í námi (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010).  

 

2.4.2 Læsi í snjöllu námsumhverfi 

Læsi er einn af sex grunnþáttum menntunar. Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) þar sem fjallað er um læsi segir að það hafi lengi verið tengt við 

kunnáttu og færni sem fólk þurfi að hafa til að geta fært hugsanir sínar í letur, 

þ.e. ritað og geta lesið texta. Læsi snýst um samkomulag sem fólk hefur gert 

sín á millli varðandi málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi sem það býr 
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í og er því félagslegt í eðli sínu. Læsi gerir kröfur um skriffæri, efnis til að skrifa 

á og verkkunnáttu. Eins og fram hefur komið snýst læsi um kerfisbundin tákn 

og miðlunartækni, þá ber að undirstrika að það snýst fyrst og fremst um 

merkingarsköpun sem verður aldrei til í tómarúmi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í rannsókn sem var gerð í Nígeríu árið 2015 var fjallað um áhrif rafræns 

náms (e. e-learning) og stafrænnar fræðslu á nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum. Hér er dæmi um skilgreiningu á rafrænu námi (e. e-

learning). 

Rafrænt nám felst í yfirfærslu færni og þekkingar með hjálp tölva 

og tölvunets. Rafrænar námslausnir og ferli ná yfir vefstutt nám, 

tölvustutt nám, tækifæri til sýndarnáms og stafræna samvinnu. 

Efni er dreift yfir netið, innra net/ytra net, hljóð- og myndbönd, 

gervihnattasjónvarp og geisladiska. Það getur verið sjálfkeyrandi 

eða kennarastýrt og miðlað þáttum á borð við texta, mynd, 

hreyfimyndir, streymandi myndir og hljóð (Sólveig Jakobsdóttir, 

Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014, bls. 278). 

Í rannsókninni í Nígeríu var nemendum og kennurum úthlutað tölvum til 

eigin nota, snertitafla var sett upp í skólastofurnar og ýmsum tölvubúnaði 

úthlutað eins og heyrnartólum. Sett var upp námsumsjónarkerfi á Netinu 

sem gerði kennurum kleift að varpa mynd af sínum skjá til nemenda, fylgjast 

með skjáum allra í bekknum og stýra tölvunum þeirra með því að ræsa þær 

og slökkva á þeim. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir 

nemendurnir voru sammála um að rafrænt nám hjálpaði þeim að hafa 

aðgang að ótakmörkuðu upplýsingastreymi, efldi samþættingu námsgreina, 

stuðlaði að gagnrýninni hugsun hjá nemendum og væri hvatning til frekara 

náms. Rannsóknin sýndi ennfremur að meirihluti kennaranna var sammála 

um að rafrænt nám væri auðveldari og áhrifaríkari leið til kennslu, það hjálpi 

til við að þróa tölvufærni kennara og dragi fram það besta í nemendum. 

Rannsakendum þótti athyglisvert að tveir aðilar voru sammála um að rafrænt 

nám hjálpi bæði kennurum og nemendum að deila ábyrgð á námi og 

námsafrekum (Tunmibi, Aregbesola, Adejobi og Ibrahim, 2015).  

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla hafa ekki einungis 

rannsóknir á læsi breytt afstöðu fólks til þess, heldur hefur umhverfið breyst 

þar sem ritun og lestur eiga sér stað með stafrænni tækni. Tölvur og 

snjalltæki eru víða ómissandi þáttur í lífi fólks, bæði heima og í vinnu, og þykja 

ennfremur sjálfsögð í skólastarfinu. Tölvurnar eru ekki aðeins öflug 

ritvinnsluverkfæri heldur tól sem hægt er að nota til fjölþættrar 

merkingarsköpunar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  
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Mikil þróun hefur orðið á síðustu árum í fartækni (e. mobile technology) 

og samhliða þeirri þróun, miklar framfarir í farnámi (e. mobile learning) en í 

því námi eru notuð verkfæri eins og smærri fartölvur (e. laptop 

computers/netbook), snjallsímar (e. smartphones) og spjaldtölvur (e. tablet 

computers). Samfara þessari þróun hefur verið vaxandi áhersla á svokallaða 

1:1 kennslufræði (e. 1:1 pedagogy / 1:1 learning) en þá er gert ráð fyrir að 

hver nemandi hafi tölvu fyrir sig, það getur verið fartölva, spjaldtölva eða 

annað stafrænt samskiptatæki. Nemandinn hefur þá aðgang að tækinu hvar 

og hvenær sem er í skólanum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014; Islam og Grönlund, 2016). 1:1 

hugmyndafræðin eða 1:1 hefur notið vaxandi vinsælda á undanförnum árum. 

Tilgangur þessarar hugmyndafræði er að efla menntun nemenda og bæta þá 

hæfni sem er nauðsynlegt að búa yfir á 21. öldinni. Samkvæmt þeim Islam og 

Grönlund (2016) er sú hæfni fólgin í sköpun, gagnrýninni hugsun og 

samskiptahæfni. Það er lykilatriði að mati Islam og Grönlund að nemendur 

hafi greiðan aðgang að tækjabúnaði sem er auðvelt að ferðast með um 

skólann og hafi jafnframt aðgang að þráðlausri nettengingu. Sömuleiðis 

skiptir máli að geta gengið að sama tækjabúnaði þar sem nemandinn hefur 

sín forrit, sitt skipulag og sínar persónulegu stillingar.  

Við lifum á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar (e. the fourth industrial 

revolution) en hugtak þessarar byltingar komst fyrst í almenna notkun í 

upphafi árs 2016 þegar maður að nafni Klaus Schwab gaf út bók The Fourth 

Industrial Revolution. Upp frá því hefur þetta hugtak verið yfirheiti yfir 

tækniframfarir samtímans. Í bókinni segir Schwab frá því hvernig fjórða 

iðnbyltingin gengur mun hraðar fyrir sig en hinar þrjár á undan, hún er 

sömuleiðis dýpri og breiðari. Það helsta sem fellur undir þessa byltingu er 

snjalltækni, gervigreind og róbótatækni. Fjórða iðnbyltingin er að umbylta 

þeirri heimsmynd sem við höfum þekkt um áraraðir. Hún mun hafa áhrif á 

störf manna, störfum á eftir að fækka í ýmsum greinum og á þá tæknin eftir 

að taka yfir sum störf (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018).  

Um mitt árið 2018 skipaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra nefnd  

sem átti að fjalla um fjórðu iðnbyltinguna. Í febrúar 2019 var gefin út skýrsla 

sem ber nafnið Ísland og fjórða iðnbyltingin. Markmið með skipan 

nefndarinnar eins og segir orðrétt í skýrslunni er að „greina frá umræðu um 

fjórðu iðnbyltinguna á alþjóðavettvangi, afleiðingum hennar fyrir íslenskt 

samfélag og tækifæri Íslands í þessum breytingum“. Hugtakið „fjórða 

iðnbyltingin“ hlaut mikla athygli þegar það var kynnt á ársfundi 

Alþjóðaefnahagsstofnunarinnar (e. World Economic Forum) í Davos í Sviss 

árið 2016. Hugtakið er safnheiti yfir þær fjölmörgu tækninýjungar sem hafa 

komið fram á síðari árum, eða eru taldar vera skammt undan. Á ársfundinum 
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var meðal annars rætt um ýmsar hliðar fjórðu iðnbyltingarinnar, hvernig 

hægt sé að ná stjórn á henni og hvaða áhrif hún muni hafa, bæði góð og slæm. 

Í skýrslunni kemur fram í niðurstöðum nefndar um fjórðu iðnbyltinguna að 

menntakerfið og vísindastarf muni gegna lykilhlutverki í því að nýta tækni frá 

öðrum löndum og stuðla að öflugri færni í þróun á nýrri tækni. Margar 

erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að fólk búi yfir getu og 

færni til að leysa flókin vandamál, beiti gagnrýninni og skapandi hugsun og 

búi yfir samskiptahæfni (Stjórnarráð Íslands, 2019). 

 

2.4.3 Námsumsjónarkerfi og viðbætur  

Til eru ýmsar gerðir af námsumsjónarkerfum (e. LMS eða learning 

management system). Má þar nefna Moodle og Google Classroom. Það 

síðarnefnda var notað í þessari rannsókn er dæmi um pappírslaust 

námsumsjónarkerfi þar sem kennari leggur fyrir verkefni í tölvutæku formi og 

nemendur skila því til baka. Sömuleiðis býður kerfið upp á að kennarar skrái 

einkunnir og aðra endurgjöf fyrir verkefnavinnu og sendi nemendum rafrænt 

(Björn Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín Björk 

Gunnarsdóttir og Sigurður Haukur Gíslason, 2017). 

Google Classroom (sjá mynd 6) var gefið út í ágúst árið 2014 og tilheyrir 

GAFE, sem stendur fyrir Google Apps for Education. Síðan þá hefur 

notendum, bæði kennurum og nemendum fjölgað umtalsvert (Antoinette 

Siu, 2016). Þegar skólar setja upp Google Classroom fá nemendur aðgang að 

Google reikningi og tölvupóstfangi sem er í eigu skólans. Nemendur fá einnig 

aðgang að þeim forritum sem fylgja Google, svo sem Slides 

(glærukynningarforrit), Docs (ritvinnsluforrit) og Sheets (töflureiknir) svo 

einhver séu nefnd. Ítarlegar leiðbeiningar fyrir uppsetningu er að finna á 

vefnum hjá Google, slóðin er https://edu.google.com/.  

Mynd 6. Dæmi um útlit Google Classroom. 

https://edu.google.com/
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Viðbæturnar (e. extensions) sem voru notaðar í rannsókninni nefnast 

Kami og Read Aloud. Kami gerir nemendum kleift að vinna í námsbókum í 

tölvutæku formi. Námsbækurnar eru þá í PDF og með aðstoð Kami er hægt 

að skrifa í þær í tölvuna. Kami (sjá mynd 7) hefur auk þess þá kosti að 

nemendur geta lesið inn svör og forritið skrifar þá um leið inn í skjalið það 

sem þeir segja. Til þess að koma upp Kami í tölvuna er byrjað á því að sækja 

viðbótina með því að slá inn í leitarvélina Google „Kami app extension“. Þá 

kemur upp slóð efst þar sem stendur „Kami extension – PDF and Document 

Annotation“ og þar er smellt á hnapp þar sem stendur „add to chrome“. Ekki 

er nóg að hlaða niður viðbótinni í tölvuna, heldur þarf að kaupa sér 

skólaaðgang að forritinu. Þegar það hefur verið gert er næsta skref að sækja 

námsbækur á Netið sem eru í PDF skjölum. Á vef Menntamálastofnunar 

www.mms.is er að finna flestar námsbækur sem lagðar eru fyrir í 

grunnskólum hér á landi. Næsta skref er að hlaða niður bókum í tölvu sem er 

svo hlaðið yfir í Google Drive. Þaðan eru þær sóttar og færðar yfir í Google 

Classroom hjá hverjum nemanda fyrir sig. Hver nemandi fær þá námsbók sem 

tekur mið af hæfni hans. Þegar skólastofan var útbúin ákvað ég að hver 

nemandi skyldi fá sína einkastofu á Netinu þar sem eingöngu viðkomandi 

nemandi, ég og kennararnir í íslenskuteyminu höfðum aðgang að 

skólastofunni.  

Read Aloud eins og nafnið gefur til kynna er viðbót eða smáforrit sem 

hefur þann kost að lesa upphátt hvaða texta sem er í tölvutæku formi. 

Forritið er öllum aðgengilegt á Netinu. Til þess að sækja það er farið á 

leitarsíðu Google og 

slegið inn „Read Aloud 

extension“. Þar er valið 

„Read Aloud: A Text to 

Speech Voice Reader“ 

og þá opnast gluggi þar 

sem smellt er á hnapp 

sem á stendur „Add to 

chrome“. Við það 

hleðst viðbótin í 

tölvuna og verður 

sýnileg efst uppi í 

hægra horninu í 

Chrome vafranum. Þá 

er næsta skref að stilla 

forritið þannig að lesið verði 

á íslensku. Hægt er að velja um kven- og karlmannsrödd sem eru nefndar 

Mynd 7. Skjáskot af útliti Kami í tölvu. 
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Dóra og Karl. Þegar allt er tilbúið er hægt að draga músina yfir hvaða texta 

sem er og smella á Read Aloud hnappinn og hlusta á upplestur. Þetta forrit 

nýtist vel í kennslu tvítyngdra barna sem og barna með lesblindu.  
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3 Aðferðafræði 

3.1 Starfendarannsókn  

Starfendarannsókn er sú rannsóknaraðferð sem felur í sér að kennarinn sem 

rannsakandi skoði kennsluhætti sína og hvaða áhrif hann geti haft á 

námsárangur nemenda sinna. Anderson, Herr og Nihlen (1994) nota hugtakið 

practioner research yfir starfendarannsóknir. Þau skilgreina það sem 

rannsókn sem gerð er af kennurum á eigin starfsvettvangi. Þau leggja áherslu 

á að rannsóknarferlið sé vel ígrundað og skipulagt og jafnframt er þess krafist 

sé sýnt sé fram á það sem gerist í ferlinu á meðan því stendur. Þau leggja 

ennfremur áherslu á að rannsóknin sé framkvæmd í samstarfi við aðra, svo 

sem samkennara, starfsfólk, nemendur eða foreldra.  

 McNiff, Lomax og Whitehead (2003) nota hins vegar hugtakið action 

research. Að þeirra mati er um að ræða nám sem gerist þegar athafnir (e. 

action) og ígrundun (e. reflection) eiga sér stað. Þeir skilgreina 

starfendarannsóknir sem aðferð fyrir kennara til að skoða eigin starfshætti 

með það að markmiði að safna gögnum. Þannig færir kennarinn sönnur fyrir 

þeim aðgerðum sem hann skipuleggur í því skyni til að bæta eigið starf. Að 

því loknu leggur hann fram gögnin sem sýna hvort og hvernig starfið batnaði.  

Í grein Hafþórs Guðjónssonar (2011) heldur hann því fram að kennarar 

geti verið rannsakendur og nauðsynlegt sé að þeir séu það, því að það efli þá 

sem fagmenn og stuðli að betri skilningi þeirra á skólastarfi. Hann leggur 

ennfremur áherslu á að kennarar geti ekki nema að takmörkuðu leyti fylgt 

forskriftum akademískra rannsókna því að þeir sem stundi 

starfendarannsóknir geri það sem kennarar og þá fyrst og fremst til að þróa 

starfshætti sína, nemendum til góða. Þegar kennarar leggjast í 

starfendarannsóknir hafa þeir þörf fyrir að bæta og breyta starfsháttum 

sínum. Þeir hafa vilja til að rannsaka með hvaða hætti kennslan fer fram til 

þess að gera betur. Í upphafi starfendarannsókna er mikilvægt að kennarar 

ígrundi eigið gildismat og átti sig á starfsháttum sínum. Ef þeir telja sig vera 

að gera annað en þeir telja rétt þá er skoðað hvaða hindranir koma í veg fyrir 

það og hvernig þeir geta breytt starfsháttum sínum til betri vegar í átt að 

gildismati sínu (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Kennarar eiga að byrja smátt og 

einbeita sér að afmörkuðum þáttum starfsins. Best er að hugsa 

starfendarannsókn á þann hátt að ekki sé hægt að breyta heiminum en þó sé 

hægt að breyta hluta af honum (McNiff, Lomax og Whitehead, 2003). Í 
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starfendarannsóknum skoðar rannsakandinn sig í tengslum við aðra, hvað 

lærist í gegnum samskipti og hvaða áhrif sé hægt að hafa á nám þeirra sem 

koma að rannsókninni. Jafnframt er mikilvægt að vera meðvitaður um 

möguleg áhrif sem hann hefur á þátttakendur með nýbreytni sinni. 

Starfendarannsóknir eru menntandi ferli þar sem rannsakandinn heldur utan 

um hugmyndir sínar og starfsþróun sem gerir honum kleift að ná viðunandi 

árangri í starfi. Slíkar rannsóknir eru kjörnar til að bæta kennsluhætti og 

skólastarf (McNiff, 2010; Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Hingað til hafa ýmis líkön verið sett fram sem lýsa ferli 

starfendarannsókna (sjá mynd 8). Dæmi um líkan er á þennan veg; settar 

fram rannsóknarspurningar, starfshættir og gildismat ígrundað, metið, 

skipulagt, gögnum safnað, framkvæmt og endurskipulagt. Hér að neðan er 

eitt slíkt. Í starfendarannsóknum er ekki um línulegan feril að ræða, heldur er 

farið fram og til baka, skoðað, ígrundað og endurskipulagt (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). 

 

Mynd 8. Ferli starfendarannsókna. Byggt á líkani um ferli 
starfendarannsókna (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 
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3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram í kennslustundum í íslensku í 8. bekk. Kennslustundirnar 

voru samtals sex yfir vikuna. Ein á mánudögum, tvær á miðvikudögum, tvær 

á fimmtudögum og ein á föstudögum. Rannsóknin fór fram á bókasafni 

skólans þar sem kennslan fór fram. Bókasafnið er hjarta skólans, sem 

einkennist af tíðum heimsóknum nemenda úr öllum bekkjardeildum. Þrátt 

fyrir að það geti verið erill á safninu taldi ég það ákjósanlegan og 

skemmtilegan stað fyrir kennslu, sem það reyndist vera. Enda er það notalegt 

námsrými með ýmis konar tækjum og útfærslum á borðum, sófum, stólum 

og dýnum. 

Á meðan á rannsókninni stóð var ég í fullu starfi sem umsjónarkennari á 

unglingastigi. Ég kenndi íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði í 8. bekk, 

upplýsingatæknival í 8.-10. bekk og auk þess stærðfræði í 6. bekk. 

Nemendurnir þrír voru allir í umsjón hjá mér, þeir tilheyrðu 29 nemenda bekk 

með tvo umsjónarkennara og var ég annar þeirra. Ég þekkti tvo þessara 

nemenda mjög vel en var ennþá að kynnast þeim þriðja í rannsóknarferlinu. 

Hugmyndin að rannsókninni varð til á haustdögum 2018. Að loknu jólafríi 

var ég tilbúin að hefjast handa og hóf rannsóknina strax í ársbyrjun með það 

að markmiði að hún stæði fram í miðjan maí 2019. Ég framkvæmdi 

rannsóknina ein en bjó að því að vera í þriggja kennara íslenskuteymi þar sem 

ég ráðfærði mig við samkennara mína um daglegt starf í kennslunni. 

Sömuleiðis gat ég leitað til verkefnastjóra stoðþjónustu skólans.  

 

3.3 Þátttakendur 

Ég og þrír nemendur vorum þátttakendur í rannsókninni. Upphaflega voru 

þeir fjórir en einn nemandinn er langveikur og var mikið fjarverandi frá skóla. 

Ég notaði upphafsstafi þeirra þegar ég bjó til Google Classroom 

skólastofurnar fyrir hvern og einn þeirra, sömuleiðis þegar ég skrifaði í 

rannsóknardagbókina mína. Hér í lokaverkefninu nefni ég þá nemanda A, B 

og C og kalla þá það þegar ég vitna í dagbókina. Í upphafi rannsóknar var 

leitað eftir samþykki þeirra, sem og foreldra þeirra fyrir þátttöku. Hvern og 

einn þeirra fékk sérmerkta Chrome fartölvu til umráða á meðan rannsókn 

stóð og þeir munu fá að nota þessar tölvur áfram eftir að rannsókn lýkur. Ég 

naut stuðnings eins samnemenda míns við HÍ sem vann að lokaverkefni sínu 

samtímis og ég. Um er að ræða konu og veitti hún mér sitt álit, sjónarhorn og 

aðhald við vinnuna. Það var viss friðþæging að vita af henni hinum megin á 
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símalínunni þegar ég þurfti á henni að halda. Sömuleiðis var gott að geta sent 

leiðbeinanda mínum tölvupóst til að fá svör við spurningum hverju sinni. 

Nemandi A á erlenda foreldra og hefur búið helming af ævi sinni erlendis. 

Á heimili hans eru töluð þrjú tungumál, þar á meðal íslenska. Hann kýs fyrst 

og fremst að tjá sig á ensku og sér stundum lítinn tilgang í að læra íslensku. 

Hann telur að hann muni búa erlendis í framtíðinni. Vinir hans kjósa að tjá sig 

við hann á ensku fremur en á íslensku þrátt fyrir að vera fæddir og uppaldir 

hér á landi. Ég vildi hafa hann með í þessari rannsókn á þeim forsendum að 

mig langaði að hann myndi efla hjá sér íslenskan orðaforða, öðlast jákvæða 

upplifun af íslenskunámi og leiðrétta hjá honum sérhljóðin. Hann ruglar 

saman hljóðum íslenskunnar og þarfnast frekari þjálfunar í lestri. Hann hefur 

sömuleiðis mikinn áhuga á tölvum og tölvuleikjum. Ég sá því tækifæri í því að 

bjóða honum upp á snjallt námsumhverfi í íslensku þar sem Fimman yrði lögð 

til grundvallar. En hún nýtist afar vel í tungumálakennslu þar sem hún tekur 

á öllum mikilvægustu þáttum tungumálsins. Þessi nemandi er vinnusamur 

þegar hann leggur sig fram. Hann þarf mikla hvatningu og góða eftirfylgni í 

námi. Hann var farinn að temja sér að skrifa texta á ensku sem hann síðan 

afritaði yfir í Google Translate og lét forritið þýða þá fyrir sig á íslensku, svo 

skilaði hann verkefnum frá sér þannig. En hann gerði sér ekki grein fyrir að 

Google Translate er ekki gott þýðingarforrit fyrir íslenskt mál. Í rannsókninni 

var brýnt að kenna honum að skrifa texta út frá eigin máltilfinningu. Ef hann 

vantaði orð í íslensku þá lagði ég til við hann að skrifa þá frekar eitt og eitt 

orð á ensku í textann og þýða þau yfir á íslensku eftir að hann hafði lokið við 

textavinnuna. Þessi nemandi lærir á sjónrænan hátt að eigin sögn þess vegna 

tel ég brýnt að hann vinni með orð þannig að hann skrifi þau hjá sér og þýði 

þau. Þannig festast þau frekar í minni hjá honum.  

Nemandi B er íslenskur, hann bjó erlendis í sex ár, var í leikskóla erlendis í 

tvö ár og grunnskóla í fjögur ár. Hann flutti til Íslands í lok 4. bekkjar og var 

betur að sér í tungumálinu þar sem hann bjó áður. Hann kom heim fyrir 

fjórum árum og á það sameiginlegt með nemanda A að vilja frekar tjá sig á 

ensku en íslensku. Hann er með greiningu um lesblindu og þarfnast þjálfunar 

í lestri og ritun. Hann býr yfir mörgum góðum eiginleikum sem námsmaður 

og er samvinnuþýður og ljúfur í viðmóti. Hann á það einnig sameiginlegt með 

nemanda A að sjá lítinn tilgang í að læra íslensku. Nemandi B gekk í gegnum 

persónulega uppgjöf á námi fyrir rúmu ári síðan, sér í lagi íslenskunámi. 

Honum leiddist bæði að lesa og skrifa. Það var þá brugðið á það ráð að taka 

af honum heimavinnu og leggja meiri áherslu á að hann nýtti tímann sinn vel 

í skólanum. Hann varð fyrir vikið glaðari og sáttari. Um er að ræða ljúft og 

gott barn sem hefur átt erfitt uppdráttar félagslega og notar frítíma sinn 

mikið í tölvum heima fyrir. Honum finnst gott að vinna í tölvum og leiðist að 
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skrifa með blýanti enda skrifar hann fast og því fer mikil orka og tími í að skrifa 

texta á blað. Í rannsókninni þurfti ég að vera meðvituð um að ég væri að 

byggja námslegt úthald þessa nemanda frá grunni. Það var mikilvægt í hans 

tilviki að bjóða honum upp á notalegt, hlýlegt, persónulegt og snjallt 

námsumhverfi.  

Nemandi C er af erlendum uppruna. Hann flutti til Íslands í ársbyrjun 2019. 

Ég hafði þegar undirbúið rannsóknina en ákvað að bæta honum við hópinn 

þar sem mér fannst þetta kjörið tækifæri til að veita honum góða 

einstaklingskennslu í íslensku. Hann er öflugur námsmaður og talar 

sömuleiðis ensku eins og hinir tveir. Það gat því stundum verið nokkuð snúið 

í upphafi rannsóknarinnar að vera með tvo nemendur sem kjósa að tala 

ensku og nýjan nemanda sem átti eftir að læra íslensku frá grunni. Nemendur 

A og B sýndu honum þá kurteisi að útskýra fyrir honum á ensku og stundum 

þurfti að minna þá á að tala íslensku þar sem þeir áttu það til að gleyma sér í 

enskunni.  Nemandi C er einstaklega starfsamur, metnaðarfullur, duglegur og 

leggur sig fram í náminu. Hann er jákvæður gagnvart íslenskunáminu og sýnir 

námi almennt mikinn áhuga. Markmiðið með þá alla var að efla orðaforða og 

læsi. Tilhugsunin um að kenna barni tungumál frá grunni var afar spennandi 

og mikil áskorun.  

 

3.4 Gagnaöflun 

Í starfendarannsóknum þarf að afla gagna til að henda reiður á þeim 

breytingum sem eiga sér stað á meðan á rannsókninni stendur. Í upphafi 

rannsóknar þurfa að liggja fyrir gögn sem gefa upplýsingar um stöðu mála. 

Það gefur vísbendingar um þá framþróun sem getur átt sér stað á meðan 

rannsókn stendur (McNiff, 2010). Þá er mikilvægt að hafa 

rannsóknarspurninguna í huga í gegnum ferlið og vera stöðugt að leita svara 

við henni. Halda þarf vel utan um gögnin og safna þeim við hvert tækifæri.  

Ég hélt rannsóknardagbók um ferlið sem ég skráði í Google Docs skjal. Sú 

dagbók er á Netinu og ég gat því nálgast hana hvar og hvenær sem er, 

punktaði hjá mér þegar ég uppgötvaði eitthvað nýtt eða gerði breytingar á 

kennsluhögum. 

Á meðan rannsókn stóð var ég iðin við að afla mér greina og bóka sem 

fjölluðu um viðfangsefnið mitt. Ég upplifði það að rannsóknin var mjög 

ríkjandi í undirmeðvitund minni því að ég var sífellt með hugann við hana 

meðvitað og ómeðvitað. Ég grúskaði í gömlum verkefnum og námsbókum úr 

námi mínu sem studdu enn frekar við það sem ég var með hugann við. 

Sömuleiðis leitaði ég í reynslubankann minn sem spannar 14 ár í kennslu og 
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gat nýtt mér ýmsan fróðleik sem ég hef sankað að mér í gegnum tíðina. 

Verkefni nemenda minna eru meðal gagna sem ég hélt utan um og rýndi í,  

meðan á rannsókninni stóð. Þau veittu mér betri sýn á stöðu nemendanna í 

íslensku máli og hvort þeir sýndu framfarir. 

 

3.4.1 Rannsóknardagbók 

Ég hélt rannsóknardagbók, eins og áður segir, sem ég kaus að hafa í 

tölvutæku formi í Google Docs, rétt eins og námsumhverfi nemendanna. Það 

auðveldaði mér að nálgast hana hvar og hvenær sem var. Ég tamdi mér að 

skrifa í hana þegar mér fannst markverðar framfarir eiga sér stað eða þegar 

nemendurnir komu með séróskir um hvernig þeir vildu haga 

kennslustundinni sinni. Einnig skráði ég hvernig mér fannst nemendurnir 

vinna, hvernig þeir brugðust við verkefnum sem lögð voru fyrir þá.  Ég skráði 

einnig vangaveltur, upplifanir, hvað mér fannst ganga vel og hvað mér fannst 

ég geta gert betur. Í rannsókninni fannst mér  mikilvægt að bregðast við 

óskum nemendanna og mæta þeirra áhugasviði og getu. Mér fannst líka 

brýnt að meta hverju sinni hvar þeir voru staddir í ferlinu og gætti þess að 

bregðast við þörfum þeirra.  

 

3.4.2 Verkefni nemenda 

Ýmis konar gögn koma til greina sem veitt geta svör við 

rannsóknarspurningunni (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Verkefni nemenda 

eru meðal þeirra gagna, þau veita rannsakanda upplýsingar um námsstöðu 

nemenda og innsýn inn í hugarheim þeirra (Hubbard og Power, 1999). Þar 

sem flest verkefni nemenda minna voru í tölvutæku formi í Google Classroom 

hafði ég greiðan aðgang að þeim, meðan á rannsókn stóð. Ég skoðaði þau 

reglulega með það að markmiði að meta hvar nemendurnir voru staddir í 

ferlinu. Ritunarverkefnin gáfu mér sterkar vísbendingar um námslega stöðu 

þeirra í íslensku. Ég ræddi við nemendurna um verkefnin og spurði þá álits á 

þeim. Það auðveldaði mér allt skipulag varðandi verkefni í málfræði, 

málnotkun og ritun. Með þessu móti kynntist ég nemendunum nánar og fékk 

að heyra og sjá hvað það var sem þeir höfðu áhuga á að glíma við. Ég lagði 

fyrir lesfimipróf á rannsóknartímabilinu þar sem ég gat fylgst með framförum 

þeirra í lesfimi í íslensku. Sömuleiðis tóku nemendurnir lesskilningsprófið 

Orðarún tvisvar sinnum yfir skólaárið sem gaf mér vísbendingar um framfarir 

í lesskilningi. Ég var ekki með mælitæki til að meta lesfimina og lesskilninginn 

á móðurmáli þeirra, en ég tel að nemendur A og B séu hæglæsir en nemandi 
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C búi yfir góðri lesfimi og hafi sömuleiðis góðan lesskilning á sínu móðurmáli. 

En það mat byggi ég á bókavali þeirra í sínum móðurmálum. 

 

3.5 Gagnagreining 

Ég hóf að safna gögnum í desember 2018. Strax í upphafi rannsóknar byrjaði 

ég greiningarferlið. Ég kynnti mér verkfærin sem ég hafði ákveðið að nota í 

rannsókninni. Verkfærin eru Chrome tölvan, Google Classroom, Kami, Read 

Aloud og Fimman. Allt rannsóknartímabilið var ég að átta mig á nýjum 

möguleikum sem þau buðu upp á. Ég fór í skólaheimsókn í janúar til að sjá 

Fimmuna á vettvangi og tók myndir einungis fyrir sjálfa mig. Það gerði ég til 

að fá betri skilning á því hvernig er unnið með hana. Á meðan rannsókn stóð 

skoðaði ég gögnin sem lágu fyrir að loknum kennslustundum og skipulagði 

næstu kennslustundir út frá þeim. Ég var með kennarahandbók sem ég 

handskrifaði í allt rannsóknarferlið. Í hana punktaði ég hjá mér það sem var 

rætt á sameiginlegum teymisfundum og skipulagði næstu vinnuviku á eftir. 

Ég hélt rafræna rannsóknardagbók þar sem ég skráði og punktaði hjá mér í 

lok dags það sem mér fannst ganga vel og illa í kennslustundum. Einnig skráði 

ég hjá mér vangaveltur og hugrenningar varðandi ferlið. Ég brást við óskum 

og ábendingum nemendanna og breytti verkefnum og vinnubrögðum þegar 

þeir óskuðu eftir því. Nemendur fengu vikuáætlanir frá mér í hverri viku. Ég 

undirbjó þær á föstudögum svo að þær væru tilbúnar á mánudagsmorgnum. 

Í skipulaginu fór ég yfir vinnuvikuna á undan og undirbjó nýja viku út frá þeim 

gögnum sem ég var með í höndunum. Það komu dagar þar sem við brugðum 

útaf skipulagi vikuáætlunarinnar. Þá var ég að bregðast við aðstæðum, líðan 

og dagsformi nemenda. Ég ræddi við margt fólk um rannsóknina mína og fékk 

önnur sjónarmið á þau gögn sem ég var með í höndunum. Jafnframt fékk ég 

góðar ábendingar um þau verkfæri sem ég notaði í rannsókninni. Allt 

rannsóknartímabilið leitaði ég í minn eigin reynslubanka og bar hann saman 

við upplifun mína af rannsóknarferlinu. Ég las greinar meðan á 

rannsóknartímabilinu stóð og safnaði skjölum sem nýttust við skrif á 

fræðilega kaflanum.  

Á meðan rannsókn stóð fór ég í marga hringi, fram og aftur. Þegar ég  vann 

að niðurstöðukaflanum í verkefninu, las ég yfir gögnin aftur og aftur, prentaði 

þau út og raðaði þeim upp og skráði hjá mér. Það voru tiltekin hugtök sem 

komu fyrir aftur og aftur í gegnum ferlið. Ég flokkaði efnið og greindi gögnin 

í sjö þemu og skrifaði svo um hvert þema. Fyrsta þemað nefnist málumhverfi 

hér á landi, annað þemað er félagsleg aðlögun og þátttaka  nemenda, þriðja 

nefnist að meta tvítyngda nemendur í lestri, lesskilningi og ritun, fjórða 
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þemað er Fimman í snjöllu námsumhverfi, fimmta þemað er styrkleikarnir 

sem felast í teymiskennslu, það sjötta er fjórða iðnbyltingin, snjallt nám og 

skipulag og sjöunda og síðasta þemað er einstaklingsmiðað lestrarnám og 

notalegt námsrými. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Aflað var upplýsts samþykkis foreldra þátttakenda. Þeir voru beðnir um að 

skrifa undir samþykktarblað (sjá fylgiskjal 1) þess efnis að ég, rannsakandinn, 

mætti nota gögn sem varða vinnu að rannsókninni og niðurstöðum hennar. 

Fram kemur í lögum hér á landi að það falli í hlut foreldra að veita samþykki 

fyrir ólögráða einstaklinga. Á samþykktarblaðinu koma fram upplýsingar um 

rannsóknina, hver að henni stendur og hver tilgangur hennar sé. Auk þess 

kemur fram að algjörrar nafnleyndar verði gætt og dulnefni notuð. Ég 

upplýsti nemendur mína um rannsóknina og fékk munnlegt samþykki þeirra 

fyrir þátttöku. Þeir spurðu mig aldrei frekar út í hana. Sjálfræðireglan er höfð 

að leiðarljósi, í henni er lögð áhersla á að virða einstaklinginn og sjálfræði 

hans (Sigurður Kristinsson, 2003). Mér er umhugað um að nemendur mínir 

njóti leyndar í verkefninu og ekki kemur fram hvort um stúlkur eða drengi sé 

að ræða. Ég tók ákvörðun um að halda upplýsingum um móðurmál þeirra 

leyndum, annars væri auðveldara að bera kennsl á þá. Við úrvinnslu gagna 

gef ég þátttakendum dulnefni og kalla þá nemendur A, B og C. Lýsingar á 

þátttakendum varða einungis náms- og tungumálastöðu þeirra en athyglin í 

þessari rannsókn er á mig og kennsluhætti mína. Um er að ræða 

starfendarannsókn þar sem markmiðið er að bæta skólastarfið með 

gagnrýninni sjálfskoðun, umræðum og vangaveltum um starfshætti mína.   
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4 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður starfendarannsóknarinnar minnar. Í 

fyrstu geri ég grein fyrir því hvernig hugmyndin að rannsókninni fæddist og 

með hvaða hætti ég tengdi saman viðfangsefni hennar. Hér í niðurstöðum 

tek ég saman sjö þemu. En þau eru:  Málumhverfi hér á landi; félagsleg 

aðlögun og þátttaka  nemenda; að meta tvítyngda nemendur í lestri, 

lesskilningi og ritun; Fimman í snjöllu námsumhverfi; styrkleikarnir sem felast 

í teymiskennslu; fjórða iðnbyltingin, snjallt nám og skipulag; 

einstaklingsmiðað lestrarnám og notalegt námsrými. Þemun eru kaflaskipt og 

fjallað verður um hvert og eitt þeirra þar sem vitnað verður í dagbókarskrifin 

sem fóru fram á meðan rannsókn stóð. Að lokum verður efnið dregið saman 

þar sem ég greini frá niðurstöðum í lið sem nefnist samantekt. Leitast verður 

við að svara rannsóknarspurningunum í hverju þema fyrir sig. 

 

4.1 Hugmyndin á bak við rannsóknina  

Eftir að ég hóf nám í sérkennslufræði og skóla margbreytileikans við Háskóla 

Íslands jókst áhugi minn á læsiskennslu og málefnum 

fjölmenningarsamfélagsins. Val á efnisþáttum þessarar rannsóknar ræðst af 

þeirri reynslu sem ég hef öðlast síðastliðin 14 ár í kennslu. Ég bý ennfremur 

að því að hafa tekið meðal annars upplýsingatækni í grunnnámi mínu við 

Kennaraháskóla Íslands.  

En hvers vegna ákvað ég að fara þessa leið? Þegar ég stóð frammi fyrir vali 

á rannsóknarviðfangsefni þá minnist ég þess að hafa hugsað að lokaverkefnið 

yrði að fjalla um viðfangsefni sem ég brynni fyrir. En fyrir hvað brenn ég? Jú, 

mér er annt um tungumálið okkar, íslenskuna og ég hef haft áhyggjur af stöðu 

þess, sérstaklega meðal yngstu kynslóðarinnar. Sömuleiðis hefur mig skort 

leiðir til að taka á móti börnum af erlendum uppruna beint inn í 

umsjónarhópinn minn.  

Eitt helsta áhyggjuefni mitt varðandi íslenska tungu er upplifun mín af 

sífellt fleiri nemendum sem sækja í að tala ensku. Er ég gamaldags? Nei, það 

held ég ekki. Því að ég er upplýst og áhugasöm um upplýsingatækni í 

skólastarfi og hef lagt mitt af mörkum til að taka þátt í þeim nýjungum sem 

blasa við okkur, alls staðar.   
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Ég vann í þriggja kennara íslenskuteymi á meðan rannsókn stóð og sá 

tækifæri sem fólst í því að skipta með okkur verkum. Mig hafði alltaf langað 

til að gera betur í læsiskennslu meðal unglinga. Valdir voru þeir nemendur 

sem við töldum þurfa einstaklingsmiðað nám í lestri og ritun. Umræddur 

nemendahópur sem var valinn í fyrstu hefur mikinn áhuga á tölvum svo ég 

hugleiddi með hvaða hætti ég gæti blandað tæknimálum saman við 

kennsluna. Næst setti ég mig í samband við verkefnastjóra upplýsingatækni 

og verkefnastjóra stoðþjónustu í skólanum mínum. Eftir gott samtal við þær 

tvær, ákvað ég að kynna mér betur Fimmuna. Ég komst að þeirri niðurstöðu 

að Fimman yrði fyrir valinu. Ásamt því að nemendur ynnu verkefnin sín í 

Chrome fartölvum þar sem námsefnin yrðu sett upp í Google Classroom og 

þeir hefðu aðgang að Kami og Read Aloud. Ég þekkti Google Classroom en 

hafði ekki unnið með Fimmuna áður né viðbæturnar tvær.   

 

4.2 Málumhverfi hér á landi  

Sökum tæknilegra framfara eru börn á Íslandi  töluvert meira í enskumælandi 

málumhverfi en áður tíðkaðist. Ég hef upplifað miklar breytingar hvað þetta 

varðar í kennslu undanfarin ár. Ég minnist þess þegar ég hóf að kenna haustið 

2005 hvað ég var upptekin af því að efla nemendur mína í því að þora að tjá 

sig á ensku. Í dag hins vegar stend ég frammi fyrir þeirri áskorun eins og 

margir aðrir sem starfa með börnum að hvetja þau til að tala meira íslensku. 

Ég hef notað ýmsar leiðir til að vekja athygli á íslenskunni og sérstöðu hennar 

á heimsvísu. Nemandi A er er enskumælandi og margir af samnemendum 

hans kjósa að tala við hann á ensku, þrátt fyrir að hann sé búinn að ná nokkuð 

góðum tökum á íslensku. Ég tel að þetta sé orðið býsna algengt í 

hnattvæðingu nútímans þegar fólk reynir að leggja stund á tungumál í öðrum 

löndum.   

Ég hef ekki tölu á því hversu oft ég hef beðið drengina í bekknum 

að tala íslensku sín á milli og sérstaklega við þá nemendur sem 

eru að læra íslensku. Þeir sýna því lítinn áhuga og mér finnst 

þetta mikið áhyggjuefni. Ég hef sagt þeim að það sé góð regla að 

tala íslensku á skólatíma. Ég  ákvað í gær að ræða um það hversu 

fáir í heiminum töluðu íslensku miðað við fjölda jarðarbúa, ég 

benti þeim á hversu gott það væri að tala íslensku því fáir skilja 

tungumálið okkar. Íslenskan er nokkurs konar „leynimál“ sagði 

ég. Þeim þótti það ekkert merkilegt sem ég var að segja af 

svipnum að dæma. Það er greinilega alls ekkert í tísku að tala 

íslensku. Foreldrar nemanda A eru búnir að biðja mig að ræða 
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við strákana í bekknum (vinahóp hans), segja þeim að hann langi 

til að læra íslensku og finnist sjálfum óþægilegt að biðja þá að 

hætta að tala við sig á ensku. Hann talar ensku við þá og sýnir 

því frekar lítinn áhuga að læra íslensku, að mínu mati. Ég ræddi 

við strákana um þetta og þeir segja að þeim finnist enskan 

þægilegra tungumál en íslenskan, það sé auðveldara að tala 

hana en íslensku. Þetta eru drengir sem eru fæddir og uppaldir 

hér á landi. Nokkrir þeirra koma frá tvítyngdum heimilum en 

enskan er ekki tungumál foreldra þeirra. Þeir eiga það allir 

sameiginlegt að hafa gaman af tölvuleikjum og spila leiki við fólk 

bæði hérlendis og erlendis. Mér skilst að þegar þeir spila þá sitja 

þeir hver heima hjá sér í tölvunni og tala saman í hljóðnema á 

ensku sín á milli. Móðir eins drengs á unglingastigi sagði mér að 

hún heyri stundum til sonar síns og vina hans þegar þeir eiga 

samskipti og hún heyrir þá stundum tala saman á ensku  

(Rannsóknardagbók, 27. febrúar 2019). 

Þarna stóð ég frammi fyrir því að vera með nemendur sem kjósa frekar að 

tjá sig á ensku og sögðu að þeim þætti enskan þægilegra tungumál. Það kom 

mér svolítið á óvart. Í þessari rannsókn þá hef ég velt fyrir mér breyttum 

heimi varðandi tungumálanám. Dóttir mín er að fara til Japans í haust í 

skiptinám. Á kynningarfundi hjá AFS skiptinemasamtökunum sem var haldinn 

núna í vor kom meðal annars fram, að franskur skiptinemi sem dvaldi á 

höfuðborgarsvæðinu síðastliðinn vetur hafi lært ágæta ensku en litla sem 

enga íslensku. Íslensku skólafélagarnir töluðu við hann á ensku, sömuleiðis 

kennararnir í framhaldsskólanum að sögn fósturmóðurinnar sem hýsti 

skiptinemann. Sömu sögu heyrði ég af íslenskum skiptinema sem fór til 

Danmerkur. Hann lærði litla dönsku þar sem flestir Danir töluðu ensku við 

hann.  Hvers vegna er þetta svona? Tölum við foreldrar ekki nógu mikið við 

börnin okkar? Hvað er hægt að gera til að sporna við þessari þróun? Er það 

yfirleitt hægt?  

Enskan er í síauknum mæli að taka yfir önnur tungumál eða það er mín 

upplifun. Ég tel að það sem ég er að upplifa varðandi minn nemendahóp og 

þá staðreynd að þeir kjósi frekar að tala ensku sé orðið algengt hér á landi. 

Mín tilfinning er að þetta sé algengara meðal drengja sem verja löngum 

stundum í leikjum á Netinu. Þegar ég átti samtalið við nemendurna mína 

varðandi val þeirra að tala frekar ensku þá sögðu þeir að enskan væri 

þægilegt mál. Þá spurði ég hvað þeir ættu við með „þægilegt“? Þá sögðu þeir 

að málfræðin væri ekki eins erfið og að fallbeygingin geri íslenskuna flóknari. 



 

65 

Ég velti ennfremur fyrir mér stöðu barna á máltökualdri varðandi 

íslenskukunnáttu þegar þau verja skjátíma sínum fyrir framan streymisveitur 

eins og Netflix og vefsíður eins og Youtube.  

Það er umhugsunarvert varðandi skjátíma lítilla barna sem eru á 

máltökualdri, en lítil börn í dag horfa meira á barnaefni á ensku 

núna en áður þegar flest börn horfðu á barnaefni á RÚV. Litlu 

börnin í fjölskyldunni minni þekkja litina, tölustafina og 

bókstafina á ensku mjög vel (Rannsóknardagbók, 11. febrúar 

2019). 

Á þessum tímapunkti var mér umhugað um tungumálastöðu íslenskra 

barna þegar litið er til framtíðar. Kynslóðin sem við erum með í skólanum 

núna er alin upp á tímum snjalltækja. Ég hef oft velt því fyrir mér á 

undanförnum árum hvernig málkunnáttu barna sé háttað í íslensku. Bæði hef 

ég velt fyrir mér stöðu drengja sem eyða löngum stundum í tölvuleikjum og 

sömuleiðis stöðu barna af erlendum uppruna sem alast upp við sjónvarp og 

barnaefni frá upprunalandi sínu en eru búsett hér á landi.   

Við íslenskukennararnir höfum verið í stökustu vandræðum með nokkra 

nemendur sem voru farnir að bregða á það ráð að skrifa texta á ensku og láta 

Google Translate þýða hann fyrir sig á íslensku. Tveir þátttakenda í 

rannsókninni minni voru í hópi þessara nemenda. 

Ný vika byrjuð. Allir virðast vera farnir að átta sig á áætluninni 

og hvernig þeir geta valið úr henni það sem þeir vilja gera. 

Nemandi B er sérstaklega duglegur og fer eftir fyrirmælum. 

Nemandi A er búinn að vera á Íslandi í eitt ár. Við erum að vinna 

með texta sem hann vill helst setja í heilu lagi yfir í Google 

Translate. En það er ekki í boði. Við skoðum hverja setningu fyrir 

sig og förum yfir hvernig hann myndi orða þetta á íslensku. 

Stundum aðstoða ég hann með orð og þarf þá að stafa þau. 

Hann er óöruggur í sérhljóðunum, ruglar þeim mikið saman. 

Hann hefur ekki fengið þessa einstaklingskennslu í þetta ár sem 

hann hefur verið hér. Heldur hefur hann flotið með hópnum og 

lögð hefur verið áhersla á að fá hann til að tala og skilja. Núna er 

tækifæri til að dýpka hjá honum íslenskukunnáttuna. Ég held að 

hann sé að taka miklum framförum. Nemandi C er einnig farinn 

að skilja aðeins. Ég hef það fyrir vana að segja fyrirmælin fyrst á 

íslensku og ef ég sé að hann skilur ekki þá segi ég þau á ensku. 

Hann er farinn að skilja einföld fyrirmæli, eins og „sæktu tölvu“ 

(Rannsóknardagbók, 4. febrúar 2019). 
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Þegar þarna var komið við sögu, sá ég hversu gott nemandi A hafði af því 

að fá þessa einstaklingskennslu með mér þar sem við fórum yfir textann í 

sameiningu. Ég brýndi fyrir honum að skrifa textann frekar á íslensku og ef 

hann vantaði orð, hafa þau frekar á ensku fyrst um sinn og þýða þau svo yfir 

á íslensku, eitt í einu. Ég tel að ég hafi vakið nemanda A til umhugsunar um 

þessi vinnubrögð. Hann var ekki sáttur, hann langar helst alltaf að velja 

auðveldu leiðina en þarna var ég að flækja hlutina fyrir honum. Ég held að 

þessi leið hjá honum hafi með sjálfstraust hans að gera. Hann getur tjáð sig á 

íslensku, þó hann skorti stundum orð. En þá brýndi ég fyrir honum að skrifa 

texta eins og hann héldi að hann væri skrifaður og svo skoðuðum við hann í 

sameiningu á eftir. Hann skrifaði rökfærsluritgerð (sjá viðauka A) í lok febrúar 

með það að markmiði að skrifa frá eigin brjósti. Það reyndist honum töluverð 

áskorun en hann gerði það vel.  

Nemandi B var mjög jákvæður allan tímann og hann naut þess að fá 

einstaklingskennslu. Hann hefur átt í basli með fallbeygingar og kyn orða. 

Hann skortir stundum máltilfinningu fyrir orðunum og gerir sér ekki alltaf 

grein fyrir kyni orða í íslensku. Ég lagði því áherslu á að hann ynni með þessa 

þætti í verkefnabók í Kami (sjá viðauka Á). Hann, eins og nemandi A, var 

farinn að bregða á það ráð að skrifa á ensku og láta þýða fyrir sig á íslensku 

með aðstoð tækninnar. Þetta þurfti ég að leiðrétta sem allra fyrst. Nemandi 

B var afar vinsamlegur og hjálplegur í garð nemanda C sem var nýfluttur til 

landsins. Þegar við sátum fjögur að vinnu og ég var að útskýra fyrir nemanda 

C á íslensku, vildi hann vera svo hjálplegur að hann endurtók allt það sem ég 

sagði við nemandann, á ensku. Þetta var svolítið flókin staða. Því ég var sjálf 

að gera þetta upp að vissu marki. En ég vildi samt að þeirra samskipti færu 

fram á íslensku. Þeim var ekki umhugað um að tala við hann fyrst á íslensku 

svo á ensku ef hann skildi ekki. En ég fékk þá í lið með mér með því að útskýra 

fyrir þeim að hverju við værum að vinna í sameiningu, sem var að efla þá alla 

í íslensku. Í upphafi átti ég gott samtal við nemanda C varðandi 

tungumálanám. Hann hefur gott vald á ensku og bar ég undir hann leiðir til 

að festa íslensku orðin í minni. Í samráði við hann var ákveðið að vinna með 

orðin sem komu fyrir í námsbókinni Kæra dagbók 1 og skrifa þau í Google 

Docs skjal (sjá viðauka B). Þá fann nemandinn myndir sem pössuðu við orðin. 

Orðin urðu 178 talsins og í lokin prentaði ég þau út og plastaði fyrir 

nemandann. Hann tók spjöldin með sér heim í sumarfríið því að hann langaði 

að kenna litla bróður sínum orðin.  
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4.3 Félagsleg aðlögun og þátttaka tvítyngdra nemenda 

Ein mesta áskorun þessarar rannsóknar var að efla félagslega þátttöku 

tvítyngdu nemendanna minna. Það er brýnt í fjölmenningarlegu skólastarfi 

að vinna með félagslegt umhverfi barna, styðja við myndun vináttu þeirra og 

stuðla þannig að góðum félagslegum samskiptum í skólastarfinu.  

Hér í skólanum eru allt að 30% barna af erlendum uppruna. Hér 

er gott fjölmenningarstarf í gangi sem ég er mjög stolt af. Á 

haustin er komin hefð fyrir því að halda fjölmenningarhátíð í 

sveitarfélaginu þar sem öllum gefst færi á að kynna land sitt, 

matarmenningu, siði og venjur. Ég var að ræða við kennara sem 

eru með mér í náminu, við vorum að bera saman upplifun okkar 

af félagslegri stöðu barna af erlendum uppruna. Mér heyrist 

félagsleg staða barna hér vera nokkuð góð (að minnsta kosti í 

mínum bekk) í samanburði við það sem hinir kennararnir höfðu 

að segja um sitt skólasamfélag. Hér eru bæði vinahópar óháðir 

uppruna, einnig hópar þar sem börn eru af sama uppruna og tala 

þá saman á móðurmáli sem getur tafið íslenskunámið. Hinir 

kennararnir töluðu um að börn af sama uppruna (bæði íslensk 

og erlend) haldi sig oftar saman og blandi sjaldan geði við börn 

af öðrum uppruna (Rannsóknardagbók, 31. janúar 2019). 

Eftir á að hyggja er það rannsóknarefni útaf fyrir sig að bera saman 

félagslega stöðu tvítyngdra barna sem eru fædd hér á landi og hafa alist hér 

upp og þeirra barna sem flytjast til landsins síðar meir. 

Nemandi C sem var nýfluttur til landsins þegar rannsóknin hófst, talaði 

móðurmál sitt og skildi ensku nokkuð vel. Í fyrstu bað ég nemendur af sama 

uppruna innan bekkjarins að vera honum til aðstoðar varðandi alla praktíska 

hluti í skólastarfinu. Ég bað bæði stúlkur og drengi. Það gafst vel en 

nemandinn myndaði þó ekki tengsl við jafnaldra hvorki þá né eftir því sem 

leið á önnina. Hann var feiminn og hélt sig til hlés. Ég vildi ekki þrýsta á hann 

félagslega en bað tvo hópa innan bekkjarins að bjóða honum með sér í 

félagsmiðstöðina eftir skóla og gæta þess að hann væri hafður með í leikjum 

og öðru félagslegu samneyti. En hann hafnaði krökkunum ítrekað, sennilega 

vegna feimni. Ég velti því fyrir mér hvort um menningarlegan mun væri að 

ræða, að hann hefði ef til vill ekki samþykki foreldra sinna til að fara í 

félagsmiðstöðina á kvöldin. En það kom síðar í ljós að svo var ekki, nemandinn 

er heimakær og fannst eflaust erfitt að vera nýr í hópnum.  

Á meðan rannsókninni stóð voru nemendur í 8. bekk að lesa 

Gunnlaugssögu. Að lestri loknum voru samin handrit úr söguþræðinum sem 

voru síðan tekin upp á Ipada. Nemendunum var skipt upp í hópa sem fengu 
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hvern kafla úr sögunni þannig að upptökurnar mynduðu eina heild. Notaður 

var svokallaður grænskjár (e. green screen) í verkefnið þar sem hægt er að 

skipta um bakgrunnsmyndir í myndbandsupptökunum. Grænskjár býður upp 

á óteljandi möguleika og er mjög skemmtilegt verkfæri. 

Nemandi C óskaði eftir að fá að taka þátt í upptökum á leikriti úr 

Gunnlaugssögu og fá að fylgja ákveðnum hóp. Ég samþykkti það 

að sjálfsögðu. Hann fær þá línu sem hann á að segja og verður 

með í leikritinu. Þannig verður það áfram í næstu viku 

(Rannsóknardagbók, 22. febrúar 2019). 

Hann hafði verið að vinna í verkefnum Fimmunnar frá því í janúar. Þessi 

bón kom mér ánægjulega á óvart. Þarna átti hann sjálfur frumkvæðið. Ég var 

búin að vera ráðþrota gagnvart félagslegri þátttöku nemandans, hann var 

sífellt að hafna bekkjarfélögum og ég hafði áhyggjur af því að hann myndi 

einangrast. Fyrir kennara að hafa afskipti af félagslegri þátttöku nemenda 

getur verið snúið og vandasamt. Þegar leið á önnina eignaðist nemandinn 

góðan vin sem er af sama uppruna og er ári eldri. Þeir voru saman öllum 

stundum í frímínútum, tveir einir. Þegar vinurinn var ekki í skólanum var 

nemandinn einsamall og kaus að blanda ekki geði við bekkjarsystkinin. Það 

olli mér líka heilabrotum og ég talaði ítrekað við nokkra nemendur í bekknum 

um að bjóða honum að vera með. Þá fékk ég þau svör að þeir væru 

margsinnis búnir að bjóða honum að vera með þeim en hann afþakkaði alltaf 

boðið. Sömuleiðis hvatti ég hann til að blanda geði við hina, en hann átti erfitt 

með að taka skrefið. Ég var með miklar áhyggjur af líðan þessa nemanda. Ég 

ræddi félagslega stöðu hans á deildarfundi unglingastigs, talaði við 

deildarstjórann í einrúmi og ráðfærði við mig við Olweusarteymi skólans. En 

nemandinn sagði mér sjálfur og sömuleiðis foreldrar hans þegar ég hitti þau 

í maí að hann væri alsæll í skólanum og liði vel. Svo áhyggjur mínar höfðu 

verið óþarfar. 

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum hér í ritgerðinni hafa rannsóknir 

sýnt að börn hafi tilhneigingu til að velja vini sem tala sama tungumál og þau. 

Nemandi C eignaðist vin af sama uppruna og deilir með honum menningu og 

tungumáli. Fyrir vikið var félagslegri þátttöku hans fullnægt í frímínútum og 

eftir skóla.  

Ég átti fund með Steinunni leiðbeinanda sl. föstudag 8. febrúar. 

Virkilega góður og gagnlegur fundur. Þar fórum við Steinunn yfir 

rannsóknina mína. Henni líst mjög vel á það sem ég hef verið að 

gera og lagði til marga góða punkta.  

Í kennslunni er allt gott að frétta. Það var íslenska í gær og í dag. 

Ég ákvað strax að breyta til eftir samtalið við Steinunni. Í gær bað 
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ég nemanda C taka sjálfan sig upp á Ipad, hann las upp stök orð. 

Í dag lærðum við á Green Screen í íslensku tíma, í seinni 

tímanum spiluðu nemendur A, B og C Monopoly. Þar gafst 

tækifæri að segja setningar eins og „núna átt þú að gera“. 

Sömuleiðis var þjálfun í því að telja peninga í spilinu og ýmislegt 

fleira. Nemandi B ætlaði að tala ensku og gerði það við nemanda 

A. Ég þurfti að ítreka við hann að tala íslensku, fyrir hann sjálfan 

og ekki síst til þess að kenna nemanda C íslensku. Spilið gekk 

vonum framar. Ætla að leggja til að við spilum a.m.k. einu sinni í 

viku. Eins og Steinunn sagði þá er tungumálakennsla lifandi og 

lærist best í samtalinu. Þess vegna ætla ég að leggja meiri 

áherslu á að nemendurnir tali saman og vinni lifandi verkefni í 

Ipad (Rannsóknardagbók, 12. febrúar 2019). 

Þennan sama dag fékk ég Ipad til umráða til þess að nota í rannsóknina 

mína og í kennslu. Ég var með það skráð hjá mér.  

 

4.4 Að meta tvítyngda nemendur í lestri, lesskilningi og ritun 

Ég velti fyrir mér hvort snemmtæk íhlutun ætti hér við. Um var að ræða 

nemendur á unglingastigi. Sumir þeirra að stíga sín fyrstu skref í íslenska 

málinu. Jú, ég var að grípa inn í með markvissri einstaklingsmiðaðri kennslu. 

Ég var upplýst um það þegar snemmtæk íhlutun í lestrarkennslu er undirbúin 

þá er mikilvægt að leggja fyrir kerfisbundið mat á stöðu barnsins í 

læsisþáttunum. Þannig mætti kortleggja styrk- og veikleika þeirra. Ég hélt 

utan um námsmat allt rannsóknartímabilið. Ég gerði athugun á stafa- og 

hljóðaþekkingu, ég fylgdist með ritunarferlinu hjá þeim og hvort þeir legðu 

sig fram og sýndu metnað og sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Það tíðkast í öllum skólum landsins þessi misserin að leggja fyrir 

lesfimipróf í september, janúar og maí hvert skólaár. Hægt er að fylgjast með 

framförum hvers nemenda ítarlega. Ennfremur býður Menntamálastofnun 

upp á svokölluð stuðningspróf sem eru stöðupróf fyrir grunnskóla þar sem 

staða nemenda er metin og borin saman við jafnaldra. Þau eru tvö, annars 

vegar próf í sjónrænum orðaforða og hins vegar próf í orðleysulestri.  
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Þeir tóku allir þrír lesfimikönnun í maí. Niðurstaðan í lesfimiprófinu í maí 

var eftirfarandi: 

Nemandi A las 112 orð á mínútu og bætti sig um 38 orð frá 

hausti.  

Nemandi B las 78 orð á mínútu og bætti sig um 34 orð frá hausti.  

Nemandi C las 56 orð á mínútu í maí. 

Hér að neðan má sjá niðurstöður allra nemendanna.  

 

Tafla 1. Lesfimipróf Menntamálastofnunar. 

Lesfimi Nemandi A Nemandi B Nemandi C 

Sept. 2018 74 44 --- 

Maí 2019 112 78 56 

Niðurstöður úr lesfimiprófi þátttakenda í rannsókninni. 

 

 

Ég fékk bækur á bókasafninu með íslenska stafrófinu. Ég lagði fyrir 

athugun á stafa- og hljóðaþekkingu hjá nemendum A og B. Ég skráði hjá mér 

þau hljóð og þá stafi sem þeir þekktu ekki. Nemandi B ruglaði saman é, æ og 

ei. Nemandi A ruglaði saman sérhljóðunum á, é, o, ó, u, ú, æ og ö. Í kjölfarið 

útbjó ég markmið fyrir þá sem þeir unnu eftir næstu tvær vikur á eftir. Þeir 

sýndu strax framfarir. Þarna gat ég lagt mat á að nemendur A og B. Þeir voru 

báðir að öllum líkindum staddir á bókstafstigi að hluta sem er 2. stig af fjórum 

í sjónrænum orðaforða samkvæmt kenningu Ehri (Ehri, 2002; Ehri og 

Snowling, 2004). Þarna gerði ég mér grein fyrir að ég yrði að hjálpa þeim að 

ná tökum á fullkomna bókstafstiginu sem er næsta stig á eftir. Skilvirkasta 

leiðin til að ná því er að byggja upp sjónrænan orðaforða í gegnum 

hljóðaaðferðina. Það var góð tilfinning fyrir mig sem umsjónarkennara að 

geta einbeitt mér með þessum hætti að nemendum mínum og kafað dýpra í 

þá þætti sem ég þurfti virkilega að vinna með. Í kjölfarið vann ég markvisst 

að því að efla hjá þeim stafa- og hljóðaþekkingu.  

Lesskilningsprófið Orðarún var lagt fyrir nemendur A og B í nóvember 

2018 og í maí 2019. Prófið er ætlað nemendum í 3. til 8. bekk. Um er að ræða 

tvö próf fyrir hvern árgang, kennarar fá tækifæri til að meta nemendur í 

upphafi og í lok námslotu. Prófin samanstanda af tveimur textum með tíu 

fjölvalsspurningum í hvorum texta.  
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Tafla 2. Lesskilningsprófið Orðarún. 

Orðarún Nemandi A Nemandi B Nemandi C 

Nóv.  2018 4 rétt af 20 6 rétt af 20 --- 

Maí  2019 10 rétt af 20 8 rétt af 20 8 rétt af 20 

Niðurstöður þátttakenda í rannsókninni, úr lesskilningsprófinu Orðarún. 

 

Eins og niðurstöður Orðarúnar sýna tóku nemendur A og B framförum í 

lesskilningi. Nemandi C var ekki kominn til landsins þegar fyrra prófið fór 

fram. 

Ég vildi ekki leggja fyrir eiginlegt próf í ritun. Ég vildi skapa jákvæða 

upplifun af ritun og fá þá til að setja hugsanir sínar frá sér í texta og skapa 

flæði. Þess í stað fylgdist ég með námsframvindu þeirra á meðan rannsókn 

stóð. Ég vildi hafa þá glaða í þessari vinnu, þeir fengu þess vegna tækifæri til 

að skrifa um áhugasvið sitt. Nemandi A gerði ritunarverkefni um jólafríið sitt, 

fjölskylduna og nokkur verkefni um áhugamálin sín. Nemandi B gerði meðal 

annars ritunarverkefni sem innihélt gátur og brandara. Hann skemmti sér svo 

við að leggja gáturnar fyrir mig.  Nemandi C gerði ritunarverkefni sem innihélt 

orð úr námsbókinni Kæra dagbók 1. Ég las mér til um að það myndi hjálpa 

honum að festa orðin betur í minni ef hann hefði ljósmyndir við þau. Hann 

fann ljósmyndir á Netinu sem hann setti við orðin. Ég prentaði út verkefnið 

hans, klippti það út og plastaði það fyrir hann.  

 

4.5 Fimman í snjöllu námsumhverfi     

Ég heyrði fyrst af Fimmunni fyrir rúmu ári síðan. Nokkrir kennarar á yngsta og 

miðstigi byrjuðu að nota hana í íslenskukennslu síðastliðið haust. Í fyrstu velti 

ég því fyrir mér hvort um væri að ræða flókið kennsluskipulag. Eftir að hafa 

talað við verkefnastjóra stoðþjónustu, þá vatt ég mér beint í það að panta 

bók um Fimmuna af Amazon sölusíðunni. Við verkefnastjórinn héldum svo til 

Reykjavíkur í heimsókn til Ásdísar Hallgrímsdóttur í Kelduskóla, Korpu. Þar var 

tekið vel á móti okkur. Við fengum að sitja í kennslustofunni hjá nemendum 

í 1.-3. bekk og sömuleiðis hjá nemendum í 6.-7. bekk. Það var mjög gagnlegt 

að sjá Fimmuna á vettvangi. Ég tók mikið af myndum og tók strax þá ákvörðun 

að nota sömu hugtök og þau í Kelduskóla yfir þættina fimm. En það virðist 

vera mismunandi eftir kennurum eða skólum hvaða hugtök eru notuð. Ég 

ákvað að nota málfræði í stað orðavinnu/stafsetningu, svo dæmi sé tekið. 

Fimman er að jafnaði notuð í yngri bekkjum grunnskóla og á miðstigi. Ég er á 
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þeirri skoðun að hún eigi ekki síður við á unglingastigi. Ég tel að það sé vel 

hægt að beita henni til dæmis í samfélagsfræði og í íslensku. Þegar Fimmunni 

er beitt í kennslu þá ríkir mikill agi og festa í vinnubrögðum. Nemendur fá 

ákveðinn tíma á hverri stöð og eiga setjast saman í heimakrók á milli 

stöðvavinnu, áður en þeir velja sér næsta viðfangsefni. Þegar ég var að fara 

af stað þá las ég mér til að það tæki svolítinn tíma að kenna nemendum rétt 

vinnubrögð. Það var einmitt það sem ég upplifði sjálf. Hlutirnir fóru svo hratt 

af stað hjá mér í rannsókninni, ég varð að vita hvað ég var sjálf að fara gera.  

Ég byrjaði á því að útbúa vikuáætlun í Google Docs, ég gerði einn reit fyrir 

hvern þátt Fimmunnar. Þá skoðaði ég hvaða námsefni passaði við hvern þátt 

fyrir sig. Á sama tíma var ég að læra á Kami. Ég hef notað Google Classroom í 

3-4 ár, hélt að ég þekkti það ágætlega. En þegar ég fór að útbúa skólastofur 

fyrir hvern og einn uppgötvaði ég nokkra hluti sem ég hafði ekki vitað af áður. 

Ég gat til dæmis búið til efnisþátt (e. topic) fyrir alla þættina fimm og aðskilið 

námsefnið þannig. Það fannst mér frábært. Það hjálpaði til við skipulag og 

sömuleiðis jók skilning allra sem áttu í hlut, á mismunandi verkefnaþáttum.  

Ég er búin að setja upp Google Classroom fyrir nemendur A, B, C 

og D. Jafnframt er ég búin að gera áætlun fyrir þá í anda 

Fimmunnar sem ég setti inn hjá hverjum og einum. Núna á 

morgun ætla ég að kynna það fyrir þeim og sýna þeim hvernig 

þeir geta valið á milli þátta. Eina sem mér finnst flókið, er að 

halda utan um svona marga í einu. Þeir eru hvert með sitt 

námsefni. Nemandi A er svolítið latur til verka og sagði að sér 

þætti þetta mjög “leiðinlegt”. Mér finnst leitt að heyra það því 

ég er að reyna mæta þörfum hans með því að setja íslenskuna 

upp í tölvuna og tengja saman áhugasvið hans, sem er tölvan, 

við námið. Við sem erum varla farin af stað! Ég gefst ekki upp, 

hann á vonandi eftir að sjá ljósið! 

Nemandi C er splunkunýr. Það er gaman að prófa sig áfram í því 

að kenna nýjum bráðgerum nemenda íslensku frá degi eitt. 

Hann hefur glósað allt um fjölskyldu, föt, mannslíkamann og er 

nú þegar búin með fyrstu tvo kaflana í Kæra dagbók 1.  Næst 

langar mig að biðja hann að finna myndir á Netinu af orðunum 

sem hann hefur glósað til að hann hafi mynd á bak við orðin og 

biðja hann að skrifa orðin í tölvuna ásamt mynd. Þetta mun hann 

gera í Google Docs. Sem ég þarf að búa til hjá honum. Var að 

gera orðabanka fyrir nemendur A og B í Google Docs og gerði 

fyrir nemanda C myndabanka (Rannsóknardagbók, 16. janúar 

2019). 
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Þegar rannsóknin var að hefjast voru allir jákvæðir fyrir henni nema 

nemandi A. Ég var staðráðin í að sannfæra hann um að þetta kennsluskipulag 

myndi koma honum til góða. Nemandi B var alsæll með þá 

einstaklingsþjónustu sem hann var að fá. Hann er heyrnarskertur og þolir illa 

kliðinn í bekknum. Honum fannst notalegt að fara í rólegra rými þar sem hann 

heyrði allt sem fram fór. Varðandi það að fara með lítinn hóp nemenda afsíðis 

eða úr skólastofunni getur verið af hinu góða. Ég lít svo á að nemendur eigi 

að hafa val um það hvort þeir vinni inni í skólastofu eða fái að fara í 

afmarkaðra og rólegra rými. Það á ekkert að vera neitt tabú að vinna hvar 

sem er í skólanum.  

Allir nemendurnir fengu Chromebook fartölvu sem var merkt þeim með 

nafni. Markmiðið var að bjóða upp á 1:1 sem leiddi til meira sjálfstæðis hjá 

nemendum. Þeir gengu að sinni fartölvu vísri og þeim fannst spennandi að 

vinna verkefnin sín í tölvutæku formi. Það skapaði einnig öryggi gagnvart því 

að hafa alltaf tölvu til umráða. 

Chromebook fartölvur eru vélar sem eru þróaðar af Google. Þær innihalda 

ekkert stýrikerfi né hafa harðan disk. Þær eru eingöngu nettengdar sem gerir 

það að verkum að öll gögn sem eru unnin í þeim vistast á Netinu. Það eru 

margir aðilar sem framleiða þessar vélar en þær eru yfirleitt mun ódýrari en 

hefðbundnar fartölvur og eru því hentugar til kaupa hjá skólastofnunum.  

Í janúar mánuði voru nemendurnir fjórir alls, en nemandi D þurfti að 

hverfa frá rannsókninni vegna veikinda. Ég byrjaði á því að búa til 

einstaklingsáætlun í íslensku fyrir hvern og einn (sjá dæmi um 

einstaklingsáætlun nemanda B í viðauka Á). Í kjölfarið útbjó ég vikuáætlun 

(sjá mynd 9)   fyrir alla (sjá viðauka A, Á og B). Eftir að hafa metið stöðu þeirra 

þá fann ég til námsefni sem passaði við alla þætti Fimmunnar. Nemendur A 

og B voru á nokkuð svipuðum stað, svo þeirra námsefni var keimlíkt. Nemandi 

Mynd 9. Vikuáætlun í Fimmunni. Byggt á hugmynd Theódóru Friðbjörnsdóttur. 
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C fékk grunnnámsefni í íslensku. Nemandi D var með allar námsgreinarnar í 

tölvunni, sú ákvörðun var tekin svo hann hefði aðgang að bókunum heima.   

Fimman hefur sennilega ekki verið sett upp áður með þeim hætti sem ég 

gerði hér. Ég er sannfærð um að þessi nálgun, að blanda Fimmunni saman við 

snjallt námsumhverfi gefi af sér góða raun og henti nemendum á 

unglingastigi. Ég efaðist samt stundum um það sem ég var að gera á meðan 

ferlinu stóð. Ég var fljót að losa mig við þá tilfinningu. Ég fann að það skipti 

máli ef ég væri sannfærð um það sem ég væri að gera þá yrðu nemendurnir 

mínir það líka. Ég gat ekki verið hikandi og óörugg og ætlast til þess að þeir 

sæu „ljósið“.  

Ég notaði föstudaga til að undirbúa næstu vikuáætlun á eftir. Ég bað 

nemendurna hafa það fyrir reglu að lita yfir reitina með sams konar lit og ég 

setti við hvern þátt, þegar þeir höfðu lokið við verkefnin. Þá gátum við öll 

fylgst með framvindu náms þeirra. Ég útbjó svona áætlun fyrir 16 vikna 

tímabil.  

Þegar ég fór að tína til námsgögn reyndist flókið að finna til hlustunarefni 

fyrir nemendur A og C. Nemandi B er með aðgang að hljóðbókasafninu, svo 

ég hafði samband við móður hans og fékk lykilorðið hans til að hafa það hjá 

mér. Hann gleymdi því gjarnan. Nemendur  A og C höfðu hins vegar engan 

aðgang. Ég er sannfærð um að nemendur af erlendum uppruna og skólar 

almennt ættu að fá að kaupa áskrift að Hljóðbókasafni Íslands. Ég komst að 

því að skólinn ætti ekki léttlestrarhljóðbækur. Ég gerði mér þá ferð á 

bæjarbókasafnið og fékk lánaðar Disney bækur með geisladiskum. Svo þegar 

ég ætlaði að fara spila diskana, þá reyndist það ekki eins auðvelt eins og ég 

hélt. Chrome tölvurnar voru ekki með geisladrifi svo ekki var hægt að spila 

geisladiska í þeim. Ekki var hægt að tengja utan á liggjandi geisladrif við 

Chrome tölvurnar því þær voru ekki með hugbúnað fyrir slíkt. Ég fór þá í 

bókageymsluna og fann þar efst upp á hillu rykfallin útvarpstæki með 

geislaspilara. Það var hægara sagt en gert að koma þeim í gagnið. 

Rafmagnsnúrurnar voru ekki allar til staðar. En ég fann eina að lokum. Þá 

álpaðist ég með einn útvarpshlunk í starfsaðstöðu mína. Mér fannst ég þurfa 

heilt skrifborð undir hann. Ég var mjög kómískri aðstöðu fannst mér. Ég var 

að vinna með kennsluhætti framtíðarinnar með fortíðina í eftirdragi. Það var 

þá sem ég fór að leita annarra leiða með að koma hlustuninni í gagnið. Þá 

kynntist ég viðbótinni Read Aloud.  

Read Aloud var auðvelt í uppsetningu. Hver nemandi er með sinn Google 

reikning. Þegar þeir skrá sig inn í Chrome vélarnar þá nota þeir aðganginn 

sinn. Chrome vélarnar búa yfir þeim eiginleikum að vista allt það sem hefur 

verið sett efst á skjáinn (e. tool menu) hjá hverjum og einum, persónulega. 
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Nemandi C var með námsbókina Kæra dagbók 1 uppsetta í Kami inn í Google 

Classroom. Til er hljóðbók með námsefninu á vef Menntamálastofnunar. Það 

var fljótlegra fyrir nemanda C að draga músina yfir textann í námsbókinni í 

tölvunni og láta Read Aloud lesa upphátt textann í stað þess að nálgast 

hljóðbókina á Netinu. Hægt er að velja karl- eða kvenkynsrödd sem les þá á 

íslensku, raddirnar nefnast Dóra og Karl.  

Flestar vinnubækur sem hafa verið gefnar út af Menntamálastofnun eru 

aðgengilegar í PDF á vefnum www.mms.is. Ég sótti málfræðibækur fyrir 

nemendurna sem ég hlóð niður í Google Drive. Ég bjó til möppur til að halda 

góðu skipulagi á námsbókunum hjá mér. Næst fór ég í Google Classroom og 

sótti bækurnar inn í Google Drive. Til þess að virkja Kami aðgang nemenda, 

þurfti ég að velja að opna námsbækurnar með Kami. Þá var hægt að skrifa og 

lesa inn svörin í námsbækurnar.  

Sjálfstæði nemenda minna jókst eftir því sem leið á vikurnar. Í fyrstu þegar 

við vorum öll að læra á Kami þurftu þeir mikla leiðsögn og eftirfylgni í náminu. 

Ég hafði lesið að það tæki nokkrar vikur að innleiða Fimmuna. Það sem studdi 

við aukið sjálfstæði þeirra var gott skipulag. Þeir vissu að þeir gátu gengið að 

vikuáætluninni vísri á mánudagsmorgnum og séð til hvers var ætlast af þeim 

í vikunni. Stundum gerðist það að þeir kláruðu markmiðin fyrir föstudaga þá 

notuðum við tímann til að spila og spjalla saman.  

 Kennslufræðileg færni mín í Fimmunni jókst. En það kom tímabil sem mér 

fannst ég verða uppiskroppa með hugmyndir að námsefni. Ég vildi ekki að 

þetta yrði einhver eyðufyllingarvinna. Námið átti að vera lifandi og skapandi. 

Ég bar uppi hugmyndir fyrir nemendur A og B að taka upp á grænskjá. Þeir 

voru ekki tilbúnir í það. Nemandi C naut þeirrar verkefnavinnu hins vegar í 

hópastarfi. Ég var að reyna sannfæra mikla tölvuáhugamenn um 

skemmtanagildi þess að vinna verkefni með Ipad. Það fannst mér svolítið 

fyndin upplifun.  

Varðandi sjálfstæðan lestur þá var ég á upphafspunkti með nemanda B. 

Hann hafði gefist upp á heimalestri. En á unglingastigi er þess krafist að 

upplestur fari að mestu fram heima. Ég þekki þennan nemanda mjög vel og 

kenndi honum í fjögur ár. Ég settist niður með honum í janúarmánuði og átti 

gott spjall við hann um bækur. Hann sagði mér að sér þætti spennu- og 

draugasögur áhugaverðar. Mér datt þá í hug að kynna fyrir honum 

bókaflokkinn Gæsahúð. Við fundum strax fyrstu bókatitlana í þessum 

bókaflokki á síðu Hljóðbókasafns Íslands. Hann hóf þegar að lesa bæði í hljóði 

sjálfstætt sem og hlusta á hljóðbókina. Hann efldist í sjálfstæðum lestri á 

meðan rannsókn stóð og las nokkrar Gæsahúðarbækur. Ég gætti þess allan 

tímann að hann léti fara vel um sig á meðan hann bæði hlustaði og las sjálfur. 

http://www.mms.is/
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Þarna var ég með nemanda sem gat vel gefið sig að lestri með góðu aðhaldi 

og skipulögðu námi. 

Þegar Fimman er lögð fyrir með hefðbundnum hætti eru búin til lestrarpör 

í skólastofunni. Ég var hins vegar með þrjá nemendur. Ég ákvað því að byrja 

á því fyrstu vikurnar að láta nemendurna lesa upphátt fyrir mig. Ég gætti þess 

að leiðrétta málhljóðin ef þeir lásu þau ekki rétt. Í mars mánuði blandaði ég 

þeim við námshópinn þar sem allir tóku þátt í Þristinum í tvær vikur fyrir 

páskafrí og aftur í apríl/maí fyrir lesfimiprófin. Þristurinn svipar til PALS en er 

þó með aðeins öðru sniði.  

Lagði fyrir Þristinn í dag, gekk vel hjá nemanda B. Nemandi A var 

frekar neikvæður. Nemandi C var settur í hóp með bekkjarfélaga 

X. Vonandi gengur það vel (Rannsóknardagbók, 27. mars, 2019). 

Þarna á þessum tímapunkti kom Þristurinn inn í vikuáætlunina undir 

félagalestri. Öll börn eiga nefnilega rétt á bekkjarmiðaðri lestrarkennslu sem 

gerir þeim kleift að ná tökum á verkefnum sem eru krefjandi en aldrei of erfið. 

Þegar ég skipulagði ritunarverkefnin þá reyndi ég að hafa áhugasvið þeirra í 

huga. Nemandi A er til að mynda upptekinn af Youtube samskiptum sem ég 

átti erfitt með að setja mig inn í. Þau voru um vinsældir og áhorf tveggja 

manna sem voru að kljást á Netinu um tölvuleik. Ég lagði til við hann að skrifa 

um samskipti mannanna, sem hann gerði. Það reyndist honum erfitt að finna 

orð á íslensku sem honum er tamt að nota á ensku, orð eins og Youtuber og 

server. Það var honum því mikil áskorun að skrifa textann fyrst á íslensku, 

hann var farinn að temja sér að láta Google Translate þýða fyrir sig yfir á 

íslensku. Ég sat hjá honum á meðan hann skrifaði textann. Við ræddum um 

það sem hann langaði að koma frá sér og hvernig væri best fyrir hann að orða 

það. Allir nemendurnir notuðu Google Docs ritvinnsluforritið í 

ritunarverkefnin.  

 

4.6 Styrkleikarnir sem felast í teymiskennslu  

Það sem gerði mér einkum auðvelt fyrir í starfendarannsókninni var að kenna 

í þriggja kennara teymi í íslensku. Ég er mikil talskona teymiskennslu og tel 

slíkt kennslufyrirkomulag vera öllum til heilla, bæði nemendum og 

kennurum. Það var fólginn styrkur í því að kenna í teymi á meðan 

rannsókninni stóð, ekki síst þá daga sem ég efaðist um verkefnið mitt. 

Samkennarar mínir veittu mér öryggi í rannsóknarvinnunni, við bárum 

sameiginlega ábyrgð á öllum námshópnum. Það var gott að skipta með okkur 

verkum. Í íslenskutímum hafði ég umsjón með nemendunum þremur, 

samkennarar mínir höfðu umsjón með Gunnlaugssögu og þeirri 
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verkefnavinnu sem tengdist henni. Samstarf okkar þriggja fólst í góðri 

verkaskiptingu og gagnkvæmu trausti. Mér gafst gott tækifæri til að þróa mig 

í nýjum kennsluháttum og fara nýjar óhefðbundnar leiðir sem ég hafði aldrei 

prófað áður. Aðkoma yfirmanna minna í starfendarannsókninni var einnig 

jákvæð. Ég fékk samþykki fyrir rannsókninni minni og naut trausts til þess að 

vinna hana.  

Ég upplifði mikla vinnuhagræðingu og fann fyrir gagnkvæmum stuðningi 

á meðan rannsókn stóð. Mér fannst ég græða bæði faglega og hugmyndalega 

á því að vera í teymi. Ennfremur er mikilvægt að taka það fram ég hefði aldrei 

getað hrint rannsókninni í framkvæmd ef ég hefði verið ein með bekkinn 

minn. Ég var ein með umsjónarbekkinn minn á miðstigi. Í 8. bekk fékk ég 

nýjan samkennara og við ákváðum að vera saman með umsjónarbekkina 

okkar í opnu rými. Þannig deildum við meiri ábyrgð og blönduðum saman 

öllum nemendahópnum. Við vorum allan veturinn að sannfæra nemendur í 

8. bekk að þeir væru einn bekkur með tvo umsjónarkennara. Það var mjög 

ríkt í mörgum hugsunin „minn bekkur, þinn bekkur“. Mér finnst gott að vinna 

í teymi því þá get ég deilt gleði, ábyrgð, sorgum og áhyggjum.  

Við samkennari minn funduðum með foreldrum eins nemandans 

nýlega. Það er svo miklu betra að vera í teymi en að vera einyrki. 

Ég hafði saknað þess mjög mikið frá því ég var að kenna í 

Hafnarfirði. Fundurinn með foreldrunum var mjög gagnlegur og 

góður. Það er svo miklu betra þegar fleiri koma að nemendum, þá 

kemst vonandi fleira til skila á svona fundum. Það má ekki gleyma 

því að það er líka miklu betra fyrir nemandann að það séu fleiri 

sem láta sig varða um hans málefni og bera hag hans fyrir brjósti 

(Rannsóknardagbók, 2. apríl 2019). 

Síðastliðinn vetur var mjög góður í kennslu hjá mér. Ég vann í teymum í 

íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði. Mér finnst mun betra að deila 

ábyrgð heldur en að vera ein með bekk. Stuðningurinn felst ekki síst í 

agamálum og bekkjarstjórnun. Mér fannst mikill kostur að skipta með okkur 

verkum þar sem við gátum einbeitt okkur að aðstæðum einstakra nemenda 

sem þurftu á sérstökum stuðningi að halda. Við þrjár höfðum allar aðgang að 

skólastofum nemendanna í Google Classroom og samkennarar mínir voru 

upplýstir um gang mála í starfendarannsókn minni. 

 

4.7 Fjórða iðnbyltingin, snjallt nám og skipulag 

Að samþætta Fimmuna við námsgrein eins og upplýsingatækni gerði mér 

kleift að feta nýjar slóðir. Ég notaði jólafríið 2018 til að læra á Kami en ég var 
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aðeins að byrja að átta mig á því þegar ég hóf rannsóknina. Ég var alltaf að 

læra eitthvað nýtt í Google Classroom og Kami. Það var þegar ég ræddi við 

samstarfsfélaga, fiktaði sjálf eða sá hjá nemendum hvað þeir höfðu 

uppgötvað. Nemendurnir fóru fram úr mér í þekkingu á Kami. Þeir höfðu tíma 

og ráðrúm til að fikta sig áfram í kennslustundum á meðan ég var upptekin 

við að halda þeim að verki. Þeir kölluðu í mig til að sýna mér þegar þeir 

uppgötvuðu eitthvað nýtt. Þegar ég lít til baka yfir árin sem ég hef verið að 

kenna þá hefur ýmislegt breyst. Snjalltæki komu á markað árið 2010. Sjálf 

eignaðist ég snjallsíma jólin 2012. Ég tók þátt í innleiðingu á Ipödum í 

stoðþjónustunni í Hraunvallaskóla árið 2013 og fékk þá Ipad til umráða. Eftir 

það fór ég á námskeið hjá Tölvumiðstöð fatlaðra og hef síðastliðinn sex ár 

fetað mig áfram á sviði tækninnar. Kjörsvið mitt frá Kennaraháskóla Íslands 

var meðal annars upplýsingatækni. En á árunum 2005-2013 varð viss stöðnun 

hjá mér þar sem ég kenndi í skóla sem hafði lélegan tækjakost og svo setti 

hrunið óneitanlega svip á stöðu mála á þessum árum.   

Ég var að lesa skýrslu um fjórðu iðnbyltinguna. Ég heyrði þetta 

orð fyrir nokkru og var svo forvitin að lesa nánar um það því ég 

vissi að það tengdist rannsóknarviðfangsefninu mínu á einn eða 

annan hátt. Það var gefin út skýrsla núna í febrúar þar sem farið 

er yfir þau mál sem eru framundan. Þar kemur meðal annars 

fram að menntakerfið þurfi að búa sig undir fjórðu 

iðnbyltinguna. Orðrétt í skýrslunni stendur „Menntakerfið og 

vísindastarf mun gegna lykilhlutverki í að nýta tækni frá 

útlöndum og stuðla að öflugri staðbundinni færni í þróun nýrrar 

tækni. Í mörgum erlendum rannsóknum kemur fram að 

mikilvægt er að fólk búi yfir getu til að leysa flókin vandamál, 

beiting gagnrýninnar hugsunar, skapandi hugsun og samskipti 

við annað fólk. Til að verðmætasköpun í samfélaginu aukist í 

fjórðu iðnbyltingunni er nauðsynlegt, til viðbótar við styrkingu 

menntunar og grunnfærni í tækni fjórðu iðnbyltingarinnar, að 

halda áfram að byggja undir og efla nýsköpun á fjölmörgum 

sviðum“ (Stjórnarráð Íslands, 2019).  

Það er þá eins gott fyrir okkur kennarastéttina að vera með 

puttann á púlsinum (Rannsóknardagbók, 24. apríl 2019). 

Nemendur A og B hafa mikinn tölvuáhuga, þeir spila leiki í Playstation og 

horfa á myndbönd á Youtube. Ég lagði mig alla fram um að gera námið 

áhugavert og tengja það tölvutækninni en það var eins og það yki ekki 

áhugann hjá nemanda A. Skóli virðist vera neikvætt fyrirbæri fyrir honum 
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þrátt fyrir breytta kennsluhætti. Nemandi B naut þess til hins ítrasta að fá 

einstaklingsþjónustu og var ánægður með að fá að vinna í tölvu.  

Google Classroom er þægilegt og einfalt námsumsjónarkerfi. Það býður 

upp á gott skipulag og auðveldaði mér utanumhald til muna. Í fyrstu var 

svolítið snúið að setja upp skólastofurnar fyrir fjóra nemendur í einu. Það var 

að mörgu að huga. En ég byrjaði á því að búa mér til prufu skólastofu til þess 

að ég gæti fikrað mig áfram og lært þannig betur á valmöguleikana. Ég las 

mér til um að námsumsjónarkerfi þjóna þremur mismunandi þáttum, þeir 

eru: Námstæki, samskiptatæki og afraksturstæki.  

 

4.8 Einstaklingsmiðað lestrarnám og notalegt námsrými  

Fyrir 12 árum fór ég á námskeið í námsaðferðum Dunn og Dunn. Allar götur 

síðan hef ég aðhyllst þá hugmyndafræði og hef lagt mig fram við að átta mig 

á námsaðferðum nemenda minna. Jafnframt geri ég mér grein fyrir að 

kennurum hættir til að kenna á sama hátt og þeir læra. Sjálf notast ég við 

sjónrænar námsaðferðir og hættir til að útskýra námsefni sjónrænt fyrir 

mínum nemendum sem kemur þá væntanlega bara þeim til góða sem læra á 

sama hátt og ég.  

Ég tel að notaleg námsrými hafi jákvæð áhrif á líðan nemenda í skólanum. 

Þess vegna taldi ég farsælast að vera á bókasafni skólans með nemendurna á 

meðan rannsókninni stóð. Þar vorum við umkringd öðrum nemendum úr 

öðrum bekkjardeildum og höfðum greiðan aðgang að ýmsum gögnum sem 

komu okkur til góða, svo sem lestrarbókum, gátubókum og brandarabókum. 

Það er notalegur krókur í horni bókasafnsins og þar er að finna mjúkan 

hægindastól og grjónapúða. Nemendur mínir komu sér oftast fyrir í horninu 

á meðan þeir lásu sjálfstætt og hlustuðu á hljóðefni. Ég geymdi gögnin þeirra 

í mjóum skáp á hjólum sem ég rúllaði með mér á milli staða. Sá skápur var 

líka ákjósanlegur til að geyma tölvurnar þeirra og önnur gögn sem þurfti að 

læsa inni. Ég skipulagði skápinn vel og var með tímaritabox fyrir hvern þátt 

Fimmunnar. En þegar líða tók á rannsóknina fór ritunin eingöngu fram í 

tölvunni svo ég notaði aldrei neitt box undir hana. En hins vegar tel ég 

vænlegt að kennari sem er með stóran hóp af nemendum, komi sér upp 

hugmyndabanka af ritunarverkefnum þar sem nemendum gefst kostur á að 

velja sér verkefni við hæfi og að eigin ósk.  

Núna fer að líða að skólalokum. Ég sé það í gegnum 

rannsóknarferlið að mér finnst mjög mikilvægt að nemendur af 

erlendum uppruna og nemendur sem þurfa markvissan 

stuðning í íslenskunámi fái einstaklingsmiðaða kennslu þar sem 
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kennarinn einbeitir sér alfarið að því að sníða námið að þeirra 

þörfum. Það skiptir sköpum (Rannsóknardagbók, 27. apríl, 

2019). 

Ég var mjög ánægð með að hafa farið af stað í þessari rannsókn. Það var 

góð tilfinning að bjóða nemendum mínum upp á einstaklingsmiðað 

lestrarnám. Þar sem ég sat með þeim í kennslustundum og þeim gafst 

tækifæri á að glíma við orð og texta sem voru þeim framandi. Skólinn hefur 

aðgang að Snöru (www.snara.is). 

Nemendur A og B voru með 

orðabanka (sjá viðauka A) á 

google Docs þar sem þeir söfnuðu 

orðum sem þeir þekktu ekki. Ég 

lagði áherslu á að kenna þeim að 

leita uppi orð sem þeir skildu ekki. 

Keyptur var aðgangur að Snöru 

heima hjá einum nemandanum. 

Foreldrar hans vildu það. Ég hafði 

það hugfast í rannsókninni að 

nemendur mínir læsu 

margvíslegan texta. Ég var upplýst 

um að orðaforðaþjálfun væri 

rauði þráðurinn í kennslu 

tvítyngdra. Ég útbjó fyrir þá litla 

stílabók til að hafa með í heimalestri. Ég límdi miða (sjá mynd 10) fremst í 

stílabókina með fyrirmælum sem ég bað þá að fara eftir þegar þeir lásu 

heima.  

Mér var umhugað um að þeir myndu auka orðaforða sinn. Stílabókin fylgdi 

heimalestrarbókinni og ég skoðaði hana reglulega með þeim og við fórum yfir 

orðin sem þeir höfðu skrifað í bókina. Þegar ég var að útskýra orðin, sagði ég 

fyrst íslenska samheiti orðanna. Ef þeir skyldu þau ekki, þá sagði ég þeim 

ensku útgáfuna af orðinu. Mér fannst mikilvægt að þeir ynnu í þessu verkefni, 

að minnsta kosti fimm sinnum í viku því ég tel að orð festist betur í minni með 

þessari aðferð. Með þessu var ég að efla lesskilning þeirra og námsgengi 

almennt. Mér var umhugað um að kennsla mín byggðist á þekkingu á þróun 

ákveðinnar færni í lestri. Ég þurfti að vera meðvituð um kennsluþarfir 

nemenda minna, hvort þeir þyrftu þjálfun í umskráningu (hljóðkerfisvitund), 

lesfimi, lesskilning og/eða orðaforða. Um var að ræða tímabundnar þarfir 

sem stýrðust af mati á þessum þörfum.  

Mynd 10. Miði í litlu stílabókina. Byggt á 
hugmynd Theódóru Friðbjörnsdóttur. 

http://www.snara.is/
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4.9 Samantekt  

Ég upplifði það í gegnum ferlið að árangursrík kennsla byggir á góðu, 

markvissu skipulagi. Einstaklingsmiðuð lestrarkennsla byggir á 

kennsluháttum sem taka mið af því að gera kennurum kleift að sinna öllum 

nemendahópnum. Stöðumatið sem ég gerði í upphafi rannsóknarinnar kom 

mér til góða allt rannsóknarferlið. Með því gat ég fylgst betur með 

námsframvindu nemendanna og hafði dýpri skilning á námsstöðu þeirra. 

Vikuáætlunin sem ég gerði í hverri viku var áminning um það hvar nemendur 

mínir voru staddir í náminu, sömuleiðis var hún mér til áminningar um þær 

óskir sem þeir báru fram. Ég þurfti að gæta þess allan tímann að finna 

hentugustu nálgunina fyrir hvern og einn. Það var mér mjög mikilvægt að 

nemendur mínir hefðu jákvæða upplifun af íslenskunáminu, þess vegna 

tengdust mörg verkefnanna áhugamálum þeirra. Í námi tvítyngdra þarf að 

huga vel að bakgrunnsþekkingu þeirra og menningu. Ég var með það í huga 

að ein aðferð virkaði ekki endilega á alla þátttakendur. Ég gerði mér grein 

fyrir að mismunandi mál- og félagsþroski hafði áhrif á viðfangsefnin sem þeir 

glímdu við. Mér fannst gott að geta einbeitt mér alfarið að því að 

einstaklingsmiða nám nemendanna og sníða það alfarið að þeirra þörfum. 

Sjálfstæði allra nemendanna jókst á meðan rannsókn stóð. 

Í rannsóknarferlinu reyndist mér erfitt að efla félagslega þátttöku 

nemanda C, en komst svo að því að áhyggjur mínar höfðu verið óþarfar, því 

barnið var alsælt með skólann og lífið í maí mánuði að sögn foreldra. Stór 

hópur nemenda talar ensku í frítíma sínum, ég held að við sem störfum í 

skólum þurfum þá að leggja fyrir fleiri verkefni sem krefjast samtals, á 

íslensku. Ég upplifði það sterkt allt rannsóknartímabilið að nemendur á 

unglingsaldri eru viðkvæmir fyrir skoðunum skólafélaganna og vilja falla í 

hópinn. Það getur haft afdrifarík áhrif á námsframvindu þeirra. Ég tel að það 

sé brýnt að upplýsa nemendur um stafræna borgaravitund svo þeir læri að 

beita tungumálinu á réttan hátt. Efling á sjálfstrausti er mikilvæg samhliða 

þessari vinnu. 

Ég er þeirrar skoðunar þegar Fimmunni er beitt í kennslu þá ríkir mikill agi 

og festa í vinnubrögðum. Mér leið vel sem kennara á rannsóknartímabilinu 

því mér fannst ég vera sinna hópi nemenda sem þurfti á markvissri 

einstaklingskennslu að halda. Kennslufærnin mín jókst við það að sitja með 

nemendum og ígrunda með þeim. Áhugi minn á Fimmunni jókst  í ferlinu. Ég 

tel að Fimman eigi við öll stig grunnskólans, vel er hægt að beita henni í 

samfélagsfræði og bókmenntum. Það tók nokkrar vikur að innleiða 

vinnubrögð Fimmunnar. Þegar ég setti Fimmuna upp í Google Classroom þá 

lærði ég á stillingar sem ég hafði ekki vitað af áður. Sjálfstæði nemenda jókst 
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eftir því sem leið á vikurnar ég fann að það sem studdi við sjálfstæði þeirra 

var gott skipulag. Það skipti mig máli að námið þeirra væri lifandi og skapandi 

en ekki einhver eyðufyllingarvinna.  

Að starfa í teymi gerði mér kleift að vinna starfendarannsóknina og þróa 

nýja starfshætti. Það er fólginn styrkur í því að kenna í teymi. Samkennarar 

mínir veittu mér öryggi og við bárum sameiginlega ábyrgð á 

nemendahópnum. Ég upplifði góða verkaskiptingu og gagnkvæmt traust í 

teymiskennslunni. Aðkoma yfirmanna er mikilvæg varðandi teymi en ég 

upplifði jákvæða aðkomu þeirra í rannsóknarverkefninu. Mikil 

vinnuhagræðing felst í því að starfa í teymum, sömuleiðis gagnkvæmur 

faglegur stuðningur. Ég hefði ekki getað gert þessa rannsókn ef ég hefði verið 

einyrki. Mér fannst ég græða bæði faglega og hugmyndalega á því að vera í 

teymi. 

Ég tel að notaleg námsrými hafi jákvæð áhrif á líðan nemenda í skólanum. 

Ég hef ætíð lagt upp úr því að taka tillit til námsaðferða nemenda minna. 

Sömuleiðis þarf námsumhverfið að vera hvetjandi þar sem lagt er upp úr 

jákvæðri upplifun af verkefnavinnu. Í rannsókninni var brýnt að nemendur 

mínir létu fara vel um sig þegar þeir lásu sjálfstætt og hlustuðu á hljóðefni.  

Ég er þeirrar skoðunar að fjórða iðnbyltingin hafi nú þegar markað 

breytingar í skólastarfi með fjölbreyttari kennsluháttum. 

Námsumsjónarkerfið Google Classroom var mjög gagnlegt í rannsókninni. 

Það er einfalt í notkun og býður upp á margar leiðir til að efla nám. Það er í 

senn námstæki, samskiptatæki og afraksturstæki. Nemendurnir voru fljótir 

að tileinka sér leiðirnar sem ég setti upp fyrir þá í námsumsjónarkerfinu. Ég 

upplifði það sterkt þegar þeir tóku fram úr mér í færni á Kami. Það var þeim 

til hagsbóta að hafa eina vél fyrir sig en ég tel að það hafi ýtt undir sjálfstæðari  

vinnubrögð. Ég tel að samþætting Fimmunnar og upplýsingatækni hafi opnað 

fyrir mér nýja möguleika með fjölbreyttari kennsluháttum.  
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5 Umræður 

Hér mun ég fara yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og tengja þær við 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

Hvaða möguleika gefur snjallt námsumhverfi tvítyngdum nemendum sem 

þurfa sérstakan stuðning í íslensku? Hvaða áhrif hefur samábyrgð teymis og 

gott skipulag í einstaklingsmiðuðu námi á námsframvindu nemenda? Hvaða 

leiðir er hægt að fara til að efla félagslega þátttöku tvítyngdra nemenda í 

skólastarfi? Hér á eftir er þeim skipt upp í þrjá kafla þar sem ég leitast við að 

svara hverri fyrir sig með rökstuðningi í rannsóknardagbók,  með mati á 

nemendum og með tilvísun í verkefni þeirra.  

Eins og fram hefur komið þá er ferli starfendarannsókna ekki línulegt, 

heldur er farið fram og til baka, skoðað og ígrundað starfshætti og gildismat, 

metið, skipulagt, safnað gögnum og framkvæmt.  

 

5.1 Hvaða möguleika gefur snjallt námsumhverfi tvítyngdum 
nemendum sem þurfa sérstakan stuðning í íslensku?  

5.1.1 Fimman, CAFE og snjallt námsumhverfi 

Systurnar Gail Boushey og Joan Moser þróuðu Fimmuna með það að 

markmiði að nemendur ynnu sjálfstætt í litlum hópum. Kennarar sem hafa 

unnið með Fimmuna hafa sagt að nemendur þeirra sýni yfirleitt góðar 

framfarir í lestri og ritun. Þeir sýni meira sjálfstæði, axli meiri ábyrgð og séu 

yfirleitt afkastameiri. Fimmukennarar tala um að þeir eyði minni tíma í 

bekkjarstjórnun og geti sinnt fámennum hópum markvisst (Boushey og 

Moser, 2009). Rannsóknin mín sýndi fram á meira sjálfstæði nemenda þegar 

þeir hófu strax vinnu í upphafi kennslustunda. Í fyrstu þurftu þeir aðstoð og 

útskýringar á námsfyrirkomulaginu sem ég lagði fyrir, en það tók þrjár til 

fjórar vikur að innleiða kennsluskipulagið.  Systurnar  þróuðu ennfremur 

CAFE kerfið vegna vandræða með að halda utan um skráningu og skipulag 

fyrir nemendur sína. CAFE kerfið er talið vera árangursríkt og markvisst 

verkfæri fyrir kennara (Boushey og Moser, 2012). Það reyndist mér vel að 

hafa þrjú meginatriði CAFE kerfisins í huga í rannsókninni, þ.e. að halda utan 

um skipulagningu og skráningu, hafa samráð við nemendur varðandi 

námsfyrirkomulag og markmið, meta færni nemendanna með lesfimiprófi 
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Menntamálstofnunar, lesskilningsprófinu Orðarún og fylgjast með hvaða 

þáttum þurfti að skerpa á.  

 Með því að samþætta Fimmuna og upplýsingatækni í fámennum hópi 

nemenda sem þurfa einstaklingsmiðað nám í læsi og ritun var ég að feta nýjar 

slóðir. Fimman hefur sennilega ekki verið lögð fyrir með þeim hætti sem ég 

gerði hér í rannsókninni. Ég sinnti vel nemendahópnum sem þurfti á 

markvissri einstaklingskennslu að halda. Ég var nokkuð óörugg í upphafi að 

samþætta Fimmuna við upplýsingatækni. En ég sannfærðist um ágæti 

þessarar leiðar eftir því sem leið á rannsóknarferlið. Þessi nálgun átti vel við 

nemendahópinn sem ég var með. Ég tel að þegar Fimmunni er beitt í kennslu 

ýti hún undir nemendamiðaða kennslu og efli þátttöku og ábyrgð nemenda. 

Hún dregur jafnframt úr því að allir séu að vinna í sömu verkefnum á sama 

tíma. Því nemendurnir hafa valið um það hvenær þeir kjósa að vinna í 

hverjum þætti fyrir sig, en þurfa að gæta þess að ljúka öllum tilsettum 

verkefnum í vikulok. Í vikuáætlunum þeirra (sjá viðauka A, Á og B) setti ég 

upp einstaklingsmiðað skipulag í hverri viku sem tók mið af vali þeirra á 

lestrar- og hljóðbókum. Lögð var áhersla á að nemendur lituðu yfir reitina í 

vikuáætluninni með samsvarandi litum og voru í hverjum þætti Fimmunar 

(sjá mynd 9), þegar þeir höfðu lokið við verkefnin. Það var til að auðvelda 

bæði þeim og mér yfirsýnina yfir lokin verkefni. 

Pappírslausa námsumsjónarkerfið Google Classroom var mjög gagnlegt í 

rannsókninni og ekki síður vistvænt. Það var einfalt í notkun og bauð upp á 

margar leiðir til að efla nám nemenda minna.  

Hugmyndafræðin um eina tölvu á hvern nemanda eða 1:1 hefur notið 

vaxandi vinsælda á undanförnum árum hér á landi. Tilgangur 

hugmyndafræðinnar er að efla menntun og bæta færni nemenda sem þeir 

eiga að búa yfir á 21. öldinni. Islam og Grönlund (2016) segja að sú hæfni sé 

fólgin í sköpun, gagnrýninni hugsun og samskiptahæfni rétt eins og kemur 

fram í skýrslunni um fjórðu iðnbyltinguna sem var gefin út á þessu ári. 

Ennfremur er lykilatriði að þeirra mati að nemendur hafi aðgang að 

tækjabúnaði sem er auðvelt að fara með um skólann. Ég framfylgdi þessu 

með því að fá leyfi hjá verkefnastjóra upplýsingatækni til að merkja ákveðnar 

tölvur nemendum mínum. Mín upplifun er að það hafi aukið öryggi þeirra að 

hafa sitt tæki í skólanum. 

 

5.1.2 Ritun  

Snjallt námsumhverfi höfðaði til nemendanna. Þeir voru allir sáttir með 

námsfyrirkomulagið, sér í lagi nemandi B sem fékk hvíld frá því að skrifa með 
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blýanti. En það hefur reynst honum erfitt. Nemendur á unglingastigi vinna í 

auknum mæli á tölvur sem býður upp á marga möguleika. En möguleikunum 

fylgja líka tækifæri til að fara auðveldu leiðina í náminu en ekki þá 

ákjósanlegustu. Þá með því að sækja upplýsingar á Netinu og/eða nota 

Google Translate til að þýða fyrir sig. Nemendur A og B voru staðnir að því að 

vera farnir að tileinka sér slík vinnubrögð á haustdögum 2018. Þeir gerðu sér 

ekki grein fyrir að Google Translate býr ekki yfir þeim kosti að hafa gott vald 

á íslensku máli. Það var þess vegna brýnt að kenna þeim rétt vinnubrögð í 

ritun og fá þá til að skrifa texta frá eigin brjósti eins og nemandi A gerði 

nokkuð vel í rökfærsluritgerð sinni (sjá viðauka Á) í lok febrúar. Í 

rannsóknardagbók 4. febrúar 2019 var ég strax farin að merkja framfarir í 

ritun hjá nemendahópnum. En þar kom fram að nemandi B var duglegur og 

fór eftir fyrirmælum. Nemandi A var farinn að skilja að hann ætti að skrifa 

texta upp eftir eigin máltilfinningu í stað þess að leita í Google Translate á 

Netinu. Nemandi C var einnig á þessum tímapunkti farinn að skilja örlítið í 

íslensku og farinn að skrifa stuttar setningar upp úr námsbókinni sem hann 

var að vinna í. Ekki fékkst leyfi til að birta ritunarverkefni frá nemendum A og 

B sem þeir gerðu í upphafi rannsóknar þar sem þau eru á persónulegum 

nótum. Þegar ég lagði mat á framfarir þeirra í ritun horfði ég meðal annars til 

þeirrar færni sem þeir öðluðust með því að skrifa texta frá eigin brjósti, án 

hjálpar Google Translate. Sömuleiðis horfði ég til aukins orðafjölda í 

textanum þeirra. Í upphafi voru þeir yfirleitt að skrifa texta sem var ¼ úr 

blaðsíðu en á vordögum gátu þeir skrifað texta sem var ¾ úr blaðsíðu í einni 

kennslustund. Sjá dæmi um ritunarverkefni nemanda A í viðauka Á.  

 

5.1.3 Málfræði 

Nemendur A og B voru báðir með málfræðibækur í PDF formi. Þær voru 

sóttar af www.mms.is og heita Málfræðibókin mín–1. hefti (sjá viðauka B) og 

Málfræðibókin mín–2. hefti. Málfræði verkefni nemanda C fólst í að læra 

persónufornöfn, eignarfornöfn, lýsingarorð, nafnorð og sagnorð svo eitthvað 

sé nefnt og vinna með þau í námsbókinni Kæra dagbók 1.  Allar bækurnar 

sem eru nefndar hér á undan voru settar upp í Kami. Nemendurnir gátu þá 

skrifað í þær í tölvuna. Sú vinna tókst vel að mínu mati. Stundum fannst mér 

hún samt vera nokkurs konar eyðufyllingarvinna sem ég vildi koma í veg fyrir 

í þessari rannsókn. Þegar á leið uppgötvaði ég smá hnökra í sambandi við 

Kami og aðgang minn að námsbókum nemendanna. Til að mynda voru smá 

krókaleiðir fyrir mig að komast að þeim. En svo þegar ég fann þær hjá mér og 

sá villur sem ég vildi leiðrétta þá var ekki hlaupið að því að fara yfir bækurnar 

http://www.mms.is/
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og skila þeim með athugasemdum til nemendanna. Lausnin í því var að fara 

yfir bækurnar með nemendurna hjá mér þar sem þeir voru skráðir inn á sinn 

aðgang, en það var eina leiðin fyrir mig til að sýna þeim atriði sem þeir áttu 

að laga.  

 

5.1.4 Sjálfstæður lestur og hlustun 

Eins og fram hefur komið þá var ég að byggja upp úthald og þol nemanda B 

frá grunni í sjálfstæðum lestri. Það reyndist mér vel að ræða við hann strax í 

janúar um efni sem honum gæti þótt skemmtilegt að lesa um. Þá kom í ljós 

að hann hefur gaman af hryllings- og draugasögum. Mér datt þá strax í hug 

bókaflokkurinn Gæsahúð. Við fórum strax í það að kanna hvort bækurnar 

væru aðgengilegar á Hljóðbókasafni Íslands fyrir hlustunarþátt Fimmunnar. 

En við fundum um það bil  níu bækur úr bókaflokknum þar. En það 

takmarkaði örlítið það val sem nemandinn hafði. Því ég hafði hugsað mér að 

hann myndi velja bók sem hann myndi ýmist lesa sjálfstætt, hlusta á og lesa 

upphátt fyrir mig. Þar vorum við að uppfylla sjálfstæðan lestur, hlustun og 

félagalestur í Fimmunni. Nemandi A valdi líka bækur úr 

Gæsahúðarbókaflokknum. Hann hins vegar hafði ekki aðgang að 

Hljóðbókasafninu og þess vegna gat hann ekki hlustað á bækur þaðan. Ég 

gerði mér ferð á bæjarbókasafnið og sótti nokkrar Disney bækur með 

geisladisk bæði fyrir hann og nemanda C. En ég mæli helst ekki með þeim 

bókum, eftir á að hyggja. Þær eru yfirleitt ekki vel skrifaðar.   

 

5.1.5 Félagalestur 

Ég setti félagalesturinn upp með þeim hætti í upphafi að ég lét nemendurna 

þrjá lesa upphátt fyrir mig. Í mars mánuði tóku þeir þátt í Þristinum með 

bekknum. En Þristurinn er lestrarþjálfunaraðferð þar sem tveir og tveir 

nemendur lesa til skiptis sama texta, þrisvar sinnum í einni kennslustund. 

Þristurinn er lagður fyrir þrisvar sinnum í viku, nemendurnir lesa þá sama 

texta alls níu sinnum. Sú vinna tókst vel hjá nemendum B og C. Nemandi A 

var frekar neikvæður gagnvart Þristinum. Þristurinn var hvetjandi 

lestrarþjálfunaraðferð þar sem nemendurnir reyndu sífellt að bæta 

lestrarhraðann sinn, sömuleiðis þjálfaði hún samskipti og samvinnu.  

 



 

87 

5.1.6 Lesfimi og lesskilningur 

Framfarir í lesfimi (sjá töflu 1) hjá nemendum A og B frá september til maí 

voru miklar.  Nemandi B var búinn að standa í stað í lesfimihraða undanfarin 

2 ár og hefur ekki lesið heima. Framfarir vetrarins voru því ánægjulegar. 

Lesfimin var þjálfuð með upplestri fyrir mig, félagalestri (Þristinum), hlustun 

og sjálfstæðum lestri. Hjá nemanda B vantaði að hann læsi heima, en ég tel 

að foreldrar gegni mikilvægu hlutverki þegar kemur að þjálfun lestrar. Það 

var eftirtektarvert með nemanda C hversu fljótt hann náði tökum á 

málhljóðum íslenska stafrófsins.  

Framfarir urðu í lesskilningsprófinu Orðarún (sjá töflu 2) hjá nemendum A 

og B. Nemandi C tók einungis prófið sem var lagt fyrir á vordögum, þar sem 

hann var ekki fluttur til landsins þegar fyrra prófið var lagt fyrir. Orðarún er 

nauðsynlegt mælingartæki sem gefur góðar vísbendingar um lesskilning 

nemendanna.  

Í upphafi rannsóknarinnar hafði ég ákveðið að leggja fyrir Fimmuna og 

CAFE. En í byrjun mars tók ég þá ákvörðun í samráði við teymið mitt að bæta 

Þristinum við. Ég velti því fyrir mér hvort ég væri þá að flækja rannsóknina 

mína. En eftir á að hyggja þá tel ég svo ekki vera. Nemendurnir þrír voru búnir 

að vera hjá mér síðan í janúar. Ég taldi tímabært að breyta fyrirkomulagi 

félagslestursins og gera þeim kleift að taka þátt í Þristinum með 

bekkjarfélögum sínum. Nemendur B og C voru ánægðir með fyrirkomulagið 

en ekki nemandi A.   

 

5.2 Hvaða áhrif hefur samábyrgð teymis og gott skipulag í 
einstaklingsmiðuðu námi á námsframvindu nemenda?  

5.2.1 Teymi og samvinna 

Í grein Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017) Er samvinna 

lykill að skólaþróun? Samanburður á bekkjarkennsluskólum og 

teymiskennsluskólum fjalla þau um rannsókn sem var lögð fyrir frá árinu 2009 

til ársins 2014 um starfshætti í 20 grunnskólum á Íslandi (Gerður 

Óskarsdóttir, 2014). Rannsóknin mín sýndi að samvinna er lykill að 

skólaþróun. Teymiskennslan var forsenda þess að mér tókst að hrinda þessari 

starfendarannsókn í framkvæmd. Því ég hefði ekki getað gert það ef ég hefði 

verið einyrki í kennslu. Ég græddi bæði hugmyndalega og faglega á því að 

starfa í teymi. Það fólst mikil vinnuhagræðing í teymiskennslunni þegar við 

skiptum með okkur verkum. Ég upplifði gagnkvæman faglegan stuðning  og 
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traust í teyminu. Það var styrkur og öryggi að tilheyra kennarahópi sem bar 

sameiginlega ábyrgð á hópi nemenda. Aðkoma yfirmanna minna var ekki 

síður mikilvæg varðandi teymiskennsluna því þeir voru leiðandi afl í 

hugmyndafræðinni um teymiskennslu í skólanum. Í rannsóknardagbók þann 

2. apríl 2019 tala ég um foreldrafund sem ég og samkennari minn tókum í 

sameiningu. Ég upplifði það á fundinum og eftir hann, styrkinn sem fólst í því 

að starfa í teymi.  

 

5.2.2 Einstaklingsmiðað lestrarnám 

Í grein Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010) Kennsla í 

fjölbreyttum nemendahópi segja þær að umræða síðustu ára hafi í sí auknum 

mæli fjallað um það hvernig nemendur læra. Jafnframt segja þær að 

umræðan hafi haldist í hendur við nemendamiðaða kennslu í stað 

kennarastýrðrar. Þeir sem aðhyllast nemendamiðaða kennslu vilja efla 

þátttöku og ábyrgð nemenda í námi og draga úr því að allir vinni að sama 

verkefni á sama tíma. Það er vissulega mikil áskorun að kenna í fjölbreyttum 

nemendahópi. Ég aðhyllist nemendastýrða kennslu og vill efla sjálfstæði, 

þátttöku og ábyrgð nemenda. Ég tel að aðkoma kennara sé mikilvæg þegar 

kemur að skipulagi. Það skiptir máli að það sé hlustað á nemendur og námið 

sé skipulagt í samráði við þá með þeirra getu í huga. Einstaklingsmiðað nám 

ýtir undir að nemendur fái nám við hæfi þar sem þeir fá notið hæfileika sinna. 

Það var mér mikilvægt allt rannsóknarferlið að nemendur mínir hefðu 

jákvæða upplifun af verkefnavinnunni. Ég var ennfremur meðvituð um 

námsaðferðir þeirra. 

Í aðalnámskrá (2011) er kveðið á um að hvert barn fái kennslu við hæfi, 

nám á að vera á forsendum hvers og eins nemanda. Námsumhverfið á að 

vera hvetjandi og hver og einn á að finna til öryggis og fá notið hæfileika 

sinna. Að framfylgja einstaklingsmiðuðu námi er því svarið við þeirri stefnu 

(Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson Macdonald og Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2013). Í rannsókninni minni upplifði ég að notalegt námsrými 

hafði jákvæð áhrif á líðan nemendanna. Námsumhverfi í skóla skiptir máli, 

það þarf að vera hvetjandi og öruggt. Það var mér mikilvægt í 

rannsóknarferlinu að nemendurnir hefðu jákvæða upplifun af 

verkefnavinnunni.  

Eftir að hafa heyrt og lesið um niðurstöður rannsóknar Sigríðar 

Ólafsdóttur (2015) langaði mig að finna árangursríka leið og nálgun í kennslu 

tvítyngdra með aðstoð tækninnar. Allt ferlið upplifði ég það að árangursrík 

kennsla byggir á góðu og markvissu skipulagi. Ég sannfærðist um að markviss 
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einstaklingsmiðuð lestrarkennsla væri nauðsynleg fyrir nemendur sem eru að 

læra tungumál frá grunni. Walpole og McKenna (2007) hafa sett fram 

hugmyndir hvað felst í einstaklingsmiðaðri lestrarkennslu. Þar tala þau um að 

bregðast þurfi strax við með kennslu sem miðast við hóp barna sem hafa 

tímabundnar þarfir. Kennslan þarf að byggjast á þekkingu á þróun ákveðinnar 

færni, eins og umskráningu, lesfimi, orðaforða og lesskilningi.  

 Ég uppgötvaði árangursríka leið og nálgun í kennslu tvítyngdra með 

aðstoð tækninnar sem mun nýtast mér í áframhaldandi starfi. Gott markvisst 

skipulagt nám tryggir árangursríka kennslu. Einstaklingsmiðuð lestrarkennsla 

á erindi við alla þá sem þurfa einstaklingsaðstoð í lestri. Ég tel að það sé 

nauðsynlegt að leggja fyrir stöðumat (sjá töflur 1 og 2) í upphafi til að vita 

hvert stefnan er sett og að hvaða markmiðum (sjá viðauka Á) á að vinna. Auka 

þarf gæði kennaramenntunar í málefnum barna með íslensku sem annað 

mál. Það er meðal annars ein ástæða þess að ég lagði fyrir mig þetta nám.  

Ég útbjó einstaklingsnámskrár fyrir nemendurna í upphafi rannsóknar (sjá 

viðauka Á) þar sem ég velti fyrir mér hvernig nemendurnir myndu ná 

markmiðum Fimmunnar. Ég skipti markmiðunum niður eftir þáttunum fimm 

og skrifaði undir hvern þátt með hvaða hætti nemendurnir myndu vinna að 

markmiðunum. Eins og fram hefur komið lagði ég fyrir lesfimipróf, 

lesskilningspróf og hélt utan um framfarir í ritunarverkefnum nemendanna 

en með þeim gat ég fylgst með námsframvindu þeirra.  

 

5.3 Hvaða leiðir er hægt að fara til að efla félagslega þátttöku 
tvítyngdra nemenda í skólastarfi? 

Samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur (2011) þá er algengt er að innflytjendur 

taki lítinn þátt í menningar- og félagsstarfi og eru þess vegna taldir vera slakur 

þrýstihópur. Mörg börn geta verið næm á umhverfi sitt og geta orðið fyrir 

áhrifum af skoðunum og viðhorfum þeirra sem eru í kringum þau, þá ekki síst 

skólafélögum og starfsfólki skóla. Ef þau finna að móðurmál þeirra og 

menning stendur ekki jafnfætis tungumáli og menningu þess lands sem þau 

búa í, þá geta þau upplifað það sem höfnun á þeirra móðurmál og menningu 

og telja að þetta tvennt njóti ekki sömu virðingar eins og tungumál og 

menning hinna. Slík upplifun getur leitt til þess að áhugi þeirra og virðing fyrir 

sínu máli getur þverrað. Ég upplifði það allt rannsóknarferlið að nemendur  á 

unglingsaldri eru viðkvæmir fyrir skoðunum skólafélaganna og vilja falla í 

hópinn. Sá félagslegi þrýstingur getur haft afdrifarík áhrif á menntun þeirra. Í 

rannsóknardagbók frá 27. febrúar lýsi ég baráttunni þar sem ég er að reyna 

sannfæra nemendur mína um ágæti íslenskunnar. Ég, sem kennari í 
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fjölmenningarsamfélagi er afar meðvituð um orð Elínar hér að ofan og hef 

þau ætíð í huga. Um er að ræða mjög viðkvæmar og flóknar aðstæður. Ég ber 

virðingu fyrir móðurmáli nemenda minna og legg áherslu á að þeir lesi líka á 

því. Bókasafn skólans býr yfir fjölbreyttum og góðum bókakosti á 

tungumálum nemenda skólans. Nemandi C las Harry Potter bækur á sínu 

tungumáli allt rannsóknarferlið.  

Áhyggjur mínar af stöðu íslenskunnar hér á landi eru miklar og ég vil að 

nemendur mínir leggi sig fram við að læra íslensku. Mér er annt um menntun 

þeirra og vil að þeir hafi jafna möguleika til náms og aðrir. Í menntun 

tvítyngdra barna er jákvæð sjálfsmynd og trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

stór þáttur í farsælli aðlögun barna af erlendum uppruna. Kenning Alberts 

Bandura (1997) er stundum nefnd faglegt sjálfstraust. Hann lýsir kenningunni 

sem eins konar sjálfstrú sem hefur áhrif á daglegt líf fólks. Ég tek alfarið undir 

með Bandura og tel að trú á eigin getu sé stærri þáttur í aðlögun barna en ég 

hef áður gert mér grein fyrir. Í rannsókn sem var gerð í tengslum við þróun 

málkönnunarprófsins Milli mála kom í ljós að máltaka íslensku sem annars 

máls er tímafrekt ferli. Börn þurfa að verja að minnsta kosti 50% af vökutíma 

sínum í íslensku málumhverfi til þess að þau taki framförum í málinu og geti 

nýtt sér það til gagns (Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir, 

2012). Með þessar niðurstöður þá tel ég brýnt að leggja fyrir fleiri verkefni 

sem krefjast samtals, á íslensku. Í rannsóknardagbók 12. febrúar 2019 segi ég 

frá kennslustund þar sem ég spilaði við nemendurna og sá hversu jákvætt og 

farsælt það var. Á þessum tímapunkti sannfærðist ég um mikilvægi þess að 

nemendur fái oftar tækifæri til að spila í kennslustundum. Efla þarf félagslega 

þátttöku nemenda með íslensku sem annað mál. Nemendur okkar eiga að fá 

að tala meira saman í kennslustundum og leysa oftar verkefni sem krefjast 

samstarfs og samtals. Gersten og Hudelson (2005) segja að tungumál lærist í 

samskiptum við aðra þar sem hlustun, lestur, ritun og tal fléttast saman. 

Jákvæð sjálfsmynd og að hafa trú á eigin getu er stór þáttur í farsælli 

félagslegri aðlögun barna af erlendum uppruna. Með þetta í huga lagði ég 

upp úr spilatímum með þátttakendum rannsóknarinnar þar sem þeim gafst 

kostur á að tala saman og eiga ánægjuleg og uppbyggileg samskipti. 

Sömuleiðis bauð ég þeim að taka upp á Ipad samtöl. Nemendur A og B voru 

ekki til í neina Ipad vinnu sem kom mér á óvart. En nemandi C óskaði eftir því 

að taka þátt í upptökum á leikriti um Gunnlaugssögu, þar sem samnemendur 

hans notuðu meðal annars grænskjá í upptökurnar. Nemandi C myndaði þá 

tengsl við aðra nemendur bekkjarins í þeirri verkefnavinnu.  
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6 Lokaorð 

Það má líkja starfendarannsókn við ferðalag með mörgum áfangastöðum. Í 

ferðalaginu er farið fram og til baka, aftur á bak og áfram, hring eftir hring. 

Það er engin endastöð í starfsþróun kennara og við sem störfum við kennslu 

verðum aldrei fullnuma í starfi. Á þessum fjórtán árum sem ég hef starfað 

sem kennari hef ég öðlast dýrmæta reynslu. Ég hef viðað að mér hinum og 

þessum fróðleik og tileinkað mér ýmsar stefnur og strauma. Rannsóknin var 

mín leið til þess að sannprófa allt það sem mér hefur hugnast að gera sem 

kennari. Ég týndi saman þá þætti sem ég aðhyllist og ákvað að taka þá 

skrefinu lengra í átt að framtíðinni. Ég mun halda áfram skólaárið 2019-2020 

að þróa þessa hugmynd mína um að setja upp námsefni í Google Classroom 

og bjóða upp á þetta námsfyrirkomulag í kennslu tvítyngdra nemenda og 

nemenda með lesblindu.  

Í kennslu tvítyngdra barna skiptir viðhorf og væntingar kennara miklu 

máli. Búa þarf yfir góðri þekkingu á  fjölbreyttum kennsluháttum og 

aðferðum. Gæta þarf þess að samskipti og aðferðir í kennslu einkennist af 

næmi fyrir ólíkum þörfum, menningu og reynslu.  

Skólar á Íslandi taka á móti mörgum börnum með annað móðurmál en 

íslensku. Umræða síðustu ára hefur verið á þann veg að við kennarar verðum 

að gera betur fyrir nemendur okkar af erlendum uppruna. Persónulega skorti 

mig stundum verkfæri sem er einmitt ástæðan fyrir því að mig langaði að 

mennta mig betur í þessum fræðum. Ég vil vera betur í stakk búin til að sinna 

vel nemendum mínum af erlendum uppruna.  
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Viðauki Á 
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Einstaklingsáætlun í íslensku fyrir nemanda B. 
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Dæmi um sex myndir af 178 sem nemandi C gerði í Google Docs.  
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