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Útdráttur 
Í ritgerð þessari er fjallað um kennslu nýbúa í almennum bekkjum og 
rannsókn sem hafði það að markmiði að kanna hvernig söguaðferðin hentar 
sem hluti af kennslu nýbúa í almennum bekk. Í ritgerðinni er leitast við að 
svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

� Hvernig er hægt að kenna nýbúum í almennum bekk á áhrifaríkan 
hátt með notkun söguaðferðarinnar svo að allur bekkurinn njóti 
góðs af? 

Ritgerðin skiptist í níu kafla og er inngangurinn sá fyrsti. Því næst 
kemur fræðilegur hluti sem nær yfir kafla tvö til fimm. Í fræðilega hlutanum er 
fjallað um virkt nám og hugsmíðahyggju, sem eru þær námskenningar sem 
söguaðferðin er byggð á, auk þess sem aðferðinni sjálfri eru gerð skil. Enn 
fremur er fjallað sérstaklega um námsaðlögun og þá möguleika á 
námsaðlögun sem felast í söguaðferðinni. Loks er kennsla nýbúa tekin fyrir 
sérstaklega, meðal annars tvítyngi og áhrif þess á skólagöngu, og kynntar eru 
mismunandi kenningar um kennslu nýbúa. Tilhögun rannsóknarinnar er lýst í 
sjötta kafla, niðurstöður hennar birtar og ræddar í köflum sjö og átta og í 
níunda kafla eru lokaorð. 

Rannsóknin var gerð í einum 3. bekk á tímabilinu 29. september til 17. 
október 2003. Meðal nemenda í bekknum voru tveir nýbúar. Rannsóknin fólst 
í því að höfundar unnu eitt söguaðferðarverkefni með bekknum og mátu 
árangur þess, bæði fyrir nýbúana og bekkinn í heild. Verkefnið og 
kennsluáætlanir sem byggðar voru á því miðuðu sérstaklega að því að kenna 
nýbúum í almennum bekk á áhrifaríkan hátt  þannig að námslegur ávinningur 
hlytist fyrir bekkinn í heild sinni. Fylgst var sérstaklega með nýbúunum tveimur 
í bekknum og einnig var heildarárangur bekkjarins skráður. 

Í ritgerðinni eru færð fyrir því rök að söguaðferðin sé ákjósanleg leið til 
að kenna nýbúum í almennum bekkjum. Fjölbreytni verkefnanna sem unnin 
voru gaf öllum tækifæri til að nýta eigin styrkleika og vinna á veikleikum 
sínum. Samvinnan, sem verkefnin kröfðust, stuðlaði að bættum samskipta-
háttum meðal nemenda bekkjarins og þjálfaði nýbúana verulega í málnotkun 
og samskiptahæfni. Félagsfærni nemenda virtist aukast auk þess sem 
verkefni byggð á söguaðferð virtust vekja áhuga nemenda og gefa þeim aukin 
tækifæri til náms. 
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Abstract 
This essay is about the teaching of immigrant children in mainstream classes 
and a research aiming to explore the effectiveness of the Storyline approach 
as a part of the teaching of immigrant children in mainstream classes. The 
following research question was posed: 

� How is it possible to teach immigrant children effectively in a 
mainstream class by using the Storyline approach in a way that 
benefits the entire class? 

The essay is divided into nine chapters, the introduction being the first 
one. Next is the theoretical part that covers chapters two to five. The 
theoretical part addresses active learning and constructivism, the two learning 
theories the Storyline approach is based on, in addition to an actual illustration 
of the method itself. Also, differentiation is discussed and the opportunities the 
Storyline approach provides to differentiate. Finally, the teaching of immigrant 
children is covered where topics such as bilingualism and it´s effects on 
education are discussed in addition to an introduction of several different 
ways to teach bilingual students. An account of the research is given in 
chapter six, the findings of the research are outlined and discussed in 
chapters seven and eight. The ninth chapter is dedicated to final words. 

The research took place in a 3rd grade classroom from September 29th 
until October 17th 2003. Among the students of the class were two immigrant 
children. The research consisted of one topic based on the Storyline method, 
which was assigned by the authors. The effectiveness of the topic was 
evaluated, for the immigrant children as well as for the rest of the class. 
Special attention was given to the immigrant children even though the 
success of the whole class was also listed. 

In the essay it is argued that the Storyline method is an effective way to 
teach immigrant children in mainstream settings. The variety of the exercises 
used in the studies gave all students an opportunity to use their strengths and 
work on their weaknesses. The co-operation, the assignments demanded, 
encouraged more effective communication amongst students and enhanced 
the linguistic skills of the immigrant children greatly. Students´ social skills 
appeared to increase and assignments based on the Storyline method tended 
to interest students and give them extended opportunities to learn. 
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