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FERÐALAG TIL MALMÖ
• SSH auglýsti umsóknir um Erasmus styrk fyrir kennara.
• Markmið með styrknum er: að efla grunnskólakennara til að kenna nemendum með íslensku sem
annað mál, og styðja þá í aðlögun í almennu bekkjarstarfi. Ennfremur að leita eftir tengslum í norrænu
samstarfi milli eigin skóla og heimsóknarskóla eftir því sem við á.
• Verkefni okkar var að koma okkur í samband við skóla á norðurlöndunum sem hefði hátt
hlutfall tvítyngdra barna. Allur undirbúningur var í okkar höndum.
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ROSENGÅRD HVERFIÐ
Malmö school 'too dangerous' for
students
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ROSENGARD Í RAUN
• Félagsleg vandamál eru algeng í hverfinu.
• Atvinnuleysi mikið.
• Menntunarstig lágt.
• Hverfið er oft fyrsta stopp innflytjenda við komuna til Svíþjóðar.
• Hverfið er eins og eyja í miðri borg.

ÖRTAGÅRDSSKOLAN
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ÖRTAGÅRDSSKOLAN
• 400 nemendur í 1. – 7. bekk.
• Við skólann er einnig sérdeild fyrir fatlaða nemendur og leikskóli.
• Nánast 100% nemenda eru tvítyngdir og flestir hafa komið sem flóttamenn til landsins.
• 1. – 4. bekk fara nýir nemendur beint inn í bekk.
• 5. – 7. bekk fara nemendur fyrst í undirbúningsbekk og eru þar yfirleitt fyrsta árið, í mesta lagi
1 og ½ ár.
• Þau eiga sinn heimabekk og fara þangað amk. eina kennslustund á viku skv. sænskum lögum.
• Skipulagið (stundatöflugerð) getur verið flókin og krefst samvinnu bekkjarkennara og kennara
undirbúningsbekkjanna.

UNDIRBÚNINGSBEKKIR
• Undirbúningsbekknum er tvískipt, annars vegar nemendur sem eru
byrjendur í sænsku og hinsvegar þeir sem eru komnir lengra.
• Kennarar hafa þróað þematengda aðferð við sænskukennslu og
leggja áherslu á upplifun nemenda og áþreifanleg kennslugögn.
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SÆNSKA SEM ANNAÐ MÁL

ÞEMA: ÁVEXTIR

5

20.3.2019

ÞÁTTUR 1 - SKILNINGUR, BYGGJA UPP ÞEKKINGU OG
SÉRFRÆÐIORÐAFORÐA
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ÞÁTTUR 2 - LÍKAN (MODELLERING) OG UPPBYGGING TEXTA
Avokado
Avokadon är en frukt.
Man tror att avokadon från början
kommer från södra Mexiko. Nu växer
den i länder där det är varmt.
Avokadon växer på träd som kan bli upp
till 20 meter höga. Den har ett grönt
skal, fruktköttet är ljusgrönt och i
mitten finns en stor, brun kärna.
Avokadon smakar sött när den är
mogen.
En avokado ska ätas mogen. Då är den
lite mjuk när man klämmer på den.
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Var växer frukten
Mexiko
varma länder

Smak
sött när den är mogen

Utseende
grönt skal
ljusgrönt fruktkött
stor, brun kärna

Konsistens
lite mjuk när den är mogen
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ÞÁTTUR 3 – SKRIFA
SAMEIGINLEGAN TEXTA
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BFL

CIRKELMODELLEN

1) Skýr markmið og leiðir
Nemendur vita nákvæmlega hvaða textategund skal skrifa og hvernig hún skal líta
út.
2) Skapa áþreifanleg verkefni (aktiviteter) sem gera kennsluna sýnilega.
Áhrifaríkar umræður, spurningar, atburði og verkefni sem gera sýnileg merki um
nám nemenda.
3) Endurgjöf fyrir áframhaldandi nám
Endurgjöf sem þróar/útvíkkar nám, endurgjöf sem fær nemandann til að hugsa.
Notaðu tjékklista (matriser), checklistorkoppling fyrir áframhaldandi vinnu.
4) Virkjaðu nemendur sem lærdómsauðlindir fyrir hvern annan
Nemendamat byggt á skýrum forsendum, eins og ”tvær stjörnur og ein ósk”
5) Virkjaðu nemendur sem ”skapara” eigin vinnu
Sjálfsmat
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ROSENGÅRDSKOLAN

ROSENGÅRDSKOLAN
• Rúmlega 400 nemendur í 1. - .7. bekk
• Allir nemendur með sænsku sem annað mál
• Engir móttökubekkir
• Að meðaltali 25- 27 nemendur í bekk.
• Kennarar eru í teymiskennslu, t.d. geta 3 kennarar verið með 2 bekki
• Í u.þ.b. 3 ár hefur skólinn verið að þróa og fylgja eftir ákveðnu kerfi sem lýtur að uppbyggingu
og gæði kennslustunda og aga í skólanum. Allir starfsmenn skólans fylgja sama kerfinu!

• Kallast Rosengardsmodelen
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ROSENGÅRDSMODDELLEN
• Við byrjum og endum skóladaginn alltaf á sama hátt
• Við byrjum og endum hverja kennslustund á sama hátt
• Það er vinnufriður í skólanum okkar
• Við eigum í lágstemmdum samskiptum – byggt á hugmyndafræði sáfræðingsins Ross. W. Green
• Það fylgir nemendum alltaf starfsmaður þegar þeir flytja á milli svæða
• Við fylgjum umgengisreglum í matsalnum
• Það eru alltaf fullorðnir til staðar í frímínútum

• Allt starfsfólk skólans vinnur með orðaforða á markvissan hátt
• Við notum margvísleg hjálpargögn í kennslu
• Við skráum allar fjarvistir
• Við fylgjum jafnréttisáætluninni í skólastarfi
• Við notum „hringmódelið“ í vinnu til að þróa einstaka efnisþætti/ Vi
utvecklar vårt ämnesövergripande arbetssätt med stöd av tex
cirkelmodellen.
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• https://www.youtube.com/watch?v=zsvZwtMGvMo&fbclid=IwAR0aply0NDxCn-Fbeas43iwkD-5u0GqvT7Y3tEL0V22Z08qJ1uUPTiCWJc
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SAMFÉLAGSFRÆÐI
Vinnuferli
1. Upprifjun
2. Markmið

3. Verkefni

UPPRIFJUN

Hvaða stjórnmálaflokkar eru til Íslandi?
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MARKMIÐ

Að læra 5 -7 ný fræðiorð og geta útskýrt þau

VERKEFNI – SAMVINNA – LÆRIÐ
HVERT AF ÖÐRU
Leggið öll orðin á borðið
Leggið eitt rautt blað og eitt grænt blað við hlið við hlið
Veljið eitt orð
Lesið orðið upphátt
Útskýrið fyrir hvort öðru hvað orðið þýðir, þegar allir í hópnum skilja hvað orðið
þýðir, leggið það þá á græna blaðið
• Ef það eru ekki allir í hópnum sem skilja merkingu orðsins, leggið þá orðið á rauða
blaðið.
• Þegar þið eruð búin, fyllið inn orðalistana í Goggle Classroom
•
•
•
•
•
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EINSTAKLINGSVINNA

16

20.3.2019

17

