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Málstofan

Hugmyndafræði Tungumálatorgsins: Efni og netsamfélög
• Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir

Vettvangur íslensku á Tungumálatorgi
• Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir, Selma Kristjánsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir

Vettvangur norrænna tungumála á Tungumálatorgi
• Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Dagný Reynisdóttir

Vettvangur ólíkra menningarheima í íslensku skólasamfélagi
• Emilia Mlynska og Brynhildur Anna Ragnarsdóttir



Tungumálatorgið

• Miðja efnis og upplýsinga 
um nám og kennslu tungumála
– Efnisvefir
– Samskiptavefir
– Námsvefir

• Opið fyrir efni og samvinnu

• Opnar í nóvember 2010



Fyrir hverja?

• Vettvangur allra skóla og fræðslustofnana, 
kennara og foreldra

• Vefir og netsamfélög öllum að 
kostnaðarlausu

• Með hag nemenda að leiðarljósi



Hvers vegna?

• Tryggja nemendum þann jöfnuð sem þeir eiga rétt á
samkvæmt lögum

• Stuðla að samstarfi kennara án tillits til búsetu

• Efla kennara í starfi með gagnkvæmum samskiptum 
og hagnýtu stoðefni

• Koma efni á framfæri og samnýta þekkingu, reynslu 
og fé



Hvernig?

• Rætur í opinberri stefnumótun, 
starfi frumkvöðla og sýn á
þarfir og framtíð skólastarfs

• Sprettur upp af raunverulegri 
þörf í skólasamfélaginu

• Hefur styrkst af samstarfi 
ýmissa einstaklinga, stofnana 
og ráðuneytis 

• Samlegðaráhrif og stuðningur 
skilar sprotum og fyrirmyndum 
til framtíðar



Fyrstu vefirnir

• Nýstárleg upplýsingagjöf til innflytjenda

• Námsvefir

• Ráðgjöf á neti

• Kennslufyrirmyndir

• Samstarfsvettvangur 
framtíðar



Styrkur verkefnisins

• Frumkvæði frá Mennta- og menningarmálaráðurneyti

• Verkefnið er hýst hjá Mennta- og menningarmálaráðurneyti

• Starfsaðstaða í skjóli Menntasmiðju Menntavísindasviðs HÍ

• Samlegð fjármagns úr ýmsum áttum

• Samlegð fagmennskunnar

• Áhugi og hvatning ýmissa opinberra aðila

• Dásamlegir starfsmenn úr 
atvinnuátaki Vinnumálastofnunar



The Community of Practice

The domain: vettvangur/svið

It has an identity defined by a shared 
domain of interest.

The community: samfélag

In pursuing their interest in their domain, 
members engage in joint activities and 
discussions, help each other, and share 
information.

The practice: starfsemi

Members of a community of practice are 
practitioners. They develop a shared 
repertoire of resources: experiences, stories, 
tools, ways of addressing recurring 
problems—in short a shared practice. 

Af vef: Etienne Wenger
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Fyrirmyndir úr bókinni Communities of 
Practice. Creating Learning Environments for 
Educators. 2008.  Millner og Daily.
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Digital Habitats. Stewarding technology for communities. 
Wenger, White, Smith.

Áherslur
samfélagsins
1. Meetings
2. Open-ended 

conversations
3. Projects
4. Content
5. Access to expertise
6. Relationships
7. Individual participation
8. Community cultivation
9. Context



Samfélagið

„Individuals will not engage in sharing unless 
they find it motivating to do so (whether because they 
feel valued and are valued, because they are getting something in 

return, or because they want or contribute to a bigger vision).“
(Michael Fullan, 2001) 



Creative Commons

• Hugverkasameign (Creative Commons)

Dæmi:
• Nota má efnið í þeirri mynd sem það er birt á vef
• Geta verður höfunda
• Ekki breyta efninu nema með leyfi og geta uppruna
• Ekki má nota efnið í hagnaðarskyni



Reglugerð nr. 584/2010
& 2 Inntak og markmið sérfræðiþjónustu. 

– Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg,
sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í
skólastarfi.

– Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir
sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita
starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á.

& 3  Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á:  

– að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni
nemenda, óháð starfsstéttum sérfræðinga og hver veitir þjónustuna, 

– að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og
grunnskólum og starfsfólk þeirra, 

– stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu
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Fram undan

• Tryggja þarf að sú grunnvinna sem þegar 
hefur farið fram nýtist til framtíðar 

• Þróa þarf verkið í áföngum í samræmi við 
áherslur og þarfir notenda á hverjum tíma



Stuðningur

• Verkið er unnið fyrir styrki frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
Sprotasjóði, Samstarfssjóði Íslands og Danmerkur, 
Endurmenntunarsjóði grunnskóla, Þróunarsjóði innflytjendamála, 
Nordplus og Vinnumálastofnun.

• Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Menntasvið Reykjavíkur og 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands leggja Tungumálatorginu lið.  

• Einstaklingar og ýmis samtök tungumálakennara hafa komið að 
verkefninu.



Vettvangur íslensku á
Tungumálatorginu

Selma Kristjánsdóttir
Þorbjörg Halldórsdóttir

Þorbjörg St. Þorsteinsdóttir
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Íslenskan

• Námsvefir

• Upplýsinga-, efnis-
og samfélagsvefir

• Ráðgjafavefir



Námsvefir

• Viltu læra íslensku?
• Íslenska fyrir alla
• Efni úr Íslenskuskólanum



Upplýsingar, efni 
og ráðgjöf





Starfssamfélag



Samfélög



• Form og inntak
kennslunnar? 

• Hvernig má nýta netið til að
styðja við (staðbundna) 
íslenskukennslu erlendis? 

• Hvernig má styðja við
íslenskunám íslenskra
barna erlendis?

Íslenskukennsla erlendis



Þorbjörg Halldórsdóttir og Selma Kristjánsdóttir
Verkefnisstjórar hjá Mími-símenntun, námsefnishöfundar m.m.

Íslenska fyrir útlendinga



Brynhildur Anna Ragnarsdóttir 
Dagný Reynisdóttir
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Vettvangur norrænna tungumála 
á Tungumálatorgi



Svæði dönskukennara 
Farkennarahornið/Rejselærerens hjørne

–Klappesang
–Klovn
–Bedste ting
–Rim og remser
–Samtalekort
–Nyt fra Else Brink hver uge

Færniþættirnir fimm/ De fem kompetencer
–Ýmislegt 

Gullakista kennaranna/Lærernes skattekiste
–Lokaverkefni/afgangsprojekt í 7. og 10. bekk
–Hringekja/Karrusel í 7. og 10. bekk
–Útiskóli/udeskole í 7. og 10. bekk

Matsaðferðir/Evalueringsmetoder
–Skimun á skilningi nemenda
–Munnlegt hóppróf frá Birgitte Pedersen
–Portfoliopróf
–Matsaðferðir fyrir byrjendakennsluna
–Heimapróf
–Munnleg verkefni og próf



Svæði norsku og sænsku

• Mikil ásókn í efni norskukennslunnar í Tungumálaveri af 
fólki utan skóla



Frá hugmynd til veruleika

Hvað þarf til ?
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Frá hugmynd til fagsamfélags

• Er lífið tilviljun ?
• Tækifæri til þátttöku

• Hugarfar skiptir máli
• Að gefa og þiggja
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Hvers vegna………….

• Hvað verður þess valdandi að kennarar leggja af
stað?

• Eru það:
– Þarfir nemenda?
– Utanaðkomandi áhrif?
– Fagmennska kennarans?
– Tækniframfarir?
– Ævintýramennska?
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Udeskole

• Kynning á verkefninu Udeskole
• Verkefni í 7. og 10. bekk Engjaskóla
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Frá fagsamfélagi til nýrra hugmynda

• Fagsamfélag er grunnur fyrir kennara til þess að:
– Nota og aðlaga að sínum nemendum og sinni kennslu
– Nýta sem hugmyndabanka
– Fræðast
– Skiptast á skoðunum 
– Veita innsýn inn í kennslustofuna
– Vera með og hafa gaman saman
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• Munum að leyfa nemendum að njóta
dönskukennslunnar!
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Nýbreytnin
• Að skapa vettvang sem hefur langtímaminni um góða kennsluhætti

• Efni frá námskeiðum og fræðslufundum nær til allra sem áhuga hafa

• Eftirfylgd með starfi danskra farkennara í máli og myndum

• Möguleg tengsl við kennaramenntun

– efni og ráð til nema frá starfandi kennurum
– hugmyndir og efni frá kennaranemum til skólasamfélagsins
– efni sem fær birtingu á Torginu gæti verið bónus fyrir nemann

• Netsamfélög
– faglegt flæði milli skóla, landshluta og skólastiga
– jafningjaráðgjöf

• Möguleiki á að birta efni þar sem allir færniþættir eru samþættir og þar sem 
fleiri skólar vinna saman að einu þema 

• Varanleiki og meiri líkur á að efnið eigi leið inn í skólamenninguna 
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Brynhildur Anna Ragnarsdóttir 
Emilia Mlynska
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Vettvangur ólíkra menningarheima í
íslensku skólasamfélagi



Pólska á Tungumálatorgi

Markmiðið 
•að auka sjálfstæði foreldra við að nýta 
sér rafrænt umhverfi skólanna 
•að auðvelda skólum upplýsingamiðlun til 
foreldra og nemenda
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�Efni er sett fram: 

• á rituðu máli 
Útivistarreglur, samræmd próf, Mentor, kennsla í pólsku

• með skjáupptökum
Mentor, Rafræn Reykjavík 

• með myndböndum
Stöðupróf í pólsku, Mentor, Gegnir , Skólagarðar  o.fl. 
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Nauðsynlegar upplýsingar

�Upplýsingar fyrir foreldra pólskra barna

�Upplýsingar fyrir pólska nemendur í grunn- og 
framhaldskólum
um:
– skólastarf
– tómstundir barna og ungmenna 
– kennslu í pólsku á Íslandi
–
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Hvað er búið að gera

• skóladagatal, innritun í tómstundastarf ÍTR, 
skólagarðar, upplýsingar um Mentor, innritun 
í Rafræn Reykjavík,  móðursöfn bóka og rita, 
stöðupróf við upphaf framhaldsskóla, Gegnir, 
útivistarreglur

• myndbandsþættir Viltu læra íslensku 
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Dæmi um skjáupptöku  
innskráning í Mentor
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Hvað vantar?

� Fyrir nemendur
- Upplýsingar um íþrótta- og tómstundastarf 

- Um félagmiðstöðvar fyrir börn og unglinga (dagskrá)

- Um innskráningu í framhaldsskóla 

- Almennt um framhaldsskóla á Íslandi

- Orðalista og hugtakabanka
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� Fyrir foreldra
- Upplýsingar um skjöl sem hafa þarf meðferðis 

þegar barnið flytur aftur til heimalands

- Um skráningu barnsins í skóla á Íslandi 
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� Fyrir kennara
- Upplýsingar varðandi skólakerfi í Póllandi

- Ráðgjöf/upplýsingar um læsi og málþroska 
pólskra nemenda o.fl.

- Almennar upplýsingar um trúarbrögð og 
hátíðir sem haldnar eru í Póllandi o.fl.
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http://tungumalatorg.is/polska/
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Nýbreytnin

• Heildstæð nálgun á íslenskt mál og pólsku í merkingarbæru samhengi

• Þátttaka innflytjenda í mótun verkefnisins, vali á áherslum og útfærslu á
framsetningu

• Áhersla á framsetningu í mynd og töluðu máli með skjáupptökum
– fjótlegt og ódýrt í endurnýjun

• Netsamfélög
– leita eftir og veita upplýsingar um áherslur í skólastarfi, skóla og skólastig
– jafningjaráðgjöf

• Möguleg tengsl við kennaramenntun
– nýta upplýsingar sem varða fjölmenningu í íslenskum skólum, þarfir foreldra og barna í nýju 

landi
– vettvangur tengsla fyrir rannsakendur
– niðurstöður rannsókna bæta upplýsingar og draga fram þarfir

• Meiri líkur á að sömu upplýsingar eigi leið inn í skólamenninguna um land allt
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