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Ágrip 

 
 

Í þessari ritgerð sem er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 

2010 er fjallað um verkefnamiðað tungumálanám og þá sér í lagi dönskukennslu. Fyrst er fjallað 

stuttlega um þá þróun sem átt hefur sér stað í kennslu í erlendum tungumálum. Mismunandi 

kennsluaðferðir hafa rutt sér til rúms, allt eftir hvaða áherslur samfélagsstefnan hefur á hverjum 

tíma fyrir sig. 

Þá er hugtakið verkefnamiðað nám útskýrt, hvers vegna kennarar ættu að kjósa þessa kennsluaðferð 

og hvenær hún hentar best. Farið verður yfir helstu hlutverk nemenda og kennara í námsferlinu. Að 

lokum verða gefin nokkur dæmi um verkefnamiðaða dönskukennslu. 
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Inngangur  

 

Það að tileinka sér nýtt tungumál og tungumálanám er flókið ferli. Kenningar málvísinda hafa á 

síðustu áratugum þróast mjög mikið. Áhersla á tjáskiptamiðaða tungumálakennslu hefur aukist 

mikið á síðustu árum og áratugum. Hugmyndafræðin um hvernig best sé að tileinka sér nýtt 

tungumál hefur einnig breyst mikið á undanförnum árum og kennsluhættirnir í takt við það. 

Meginástæðan er líklega sú að tilgangurinn með tungumálanámi er annar í dag en á blómaskeiði 

málfræði- og þýðingaraðferðarinnar þar sem kennsluhættir voru mjög formfastir og frekar lítil 

áhersla var lögð á tjáskipti. Í dag er mikil áhersla lögð á mikilvægi tjáskipta, þar sem litið er á 

tungumál sem tjáskiptamiðil við erlendar þjóðir. Einnig  hefur tækni þróast ört sem krefst þess að 

við þurfum að notast meira við talmálið. 

 

Danska er annað erlenda tungumálið á eftir enskunni sem flestir nemendur íslenskra grunnskóla 

þurfa að tileinka sér. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla hefst dönskunám í 7. bekk en þó er 

leyfilegt að hefja dönskukennslu í 5. bekk. Ein af ástæðum þess að nemendur þurfa að tileinka sér 

dönskunám er að efla góð tengsl við Norðurlöndin,  en það auðveldar samskipti við Norrænar 

þjóðir. 

 

Áhuginn á verkefnamiðuðu tungumálanámi kviknaði hjá mér eftir að hafa verið í vettvangsnámi í 

Danmörku og heima á Íslandi. Ég fór að velta fyrir mér fjölbreyttum sem og mismunandi 

kennsluháttum kennaranna og hvaða aðferðum þeir beittu til að kveikja áhuga nemenda.  

 

Dönskukennsla hefur í gegnum tíðina verið óvinsæl meðal ungmenna grunnskólans. Samfélagið 

hafði mótað vissa neikvæða stefnu í garð hennar. Margir foreldrar nemenda sjá engann tilgang með 

því að læra dönskuna, þetta viðhorf smitast svo yfir á nemendurna. Eldri nemendur sögðu að þetta 

væri leiðinlegt fag sem leiddi til þess að yngri nemendur voru með það að leiðarljósi þegar þau hófu 

dönskunám þ.e. að þetta væri leiðinlegt og tilgangslaust (Auður Hauksdóttir, 2001:184) 

 

Líklega má að stórum hluta rekja þær óvinsældir til þeirra kennsluaðferða sem notaðar hafa verið og 

þessara neikvæðu ímyndar sem hluti af samfélaginu hefur gagnvart dönskukennslunni. Kennarar 

þurfa að kynna sér fjölbreyttar kennsluaðferðir ásamt því að skoða  kosti og galla hverrar aðferðar  
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fyrir sig. Mikilvægt er að kennarinn nái að kveikja áhuga nemenda sinna á dönskunáminu, og gera 

námsferlið gagnlegt og á sama tíma skemmtilegt. Með þessari ritgerð verður rannsakað hvað er 

verkefnamiðað nám? Farið verður yfir þá þróun sem átt hefur sér stað í tungumálakennslu í gegnum 

tíðina. Stuttlega verður fjallað um þær kennsluaðferðir sem hafa rutt sér til rúms í tímans rás. 

Hugtakið verkefnamiðað nám verður útskýrt og rökstutt hvers verkefnamiðuð kennsla ætti að verða 

fyrir valinu. 

 

Máltaka barna 

 

Alhliða þroski nemenda tengist innbyrðis, þá er verið að tala um þroskaþætti barnsins sem eru  

hreyfiþroski, vitrænn þroski, málþroski, skynjun,  persónuleika- og félagsþroski. Alla þessa þætti 

þarf að þjálfa í gegnum nánasta umhverfi barnsins. Þroskaþættirnir þjálfast gegnum samskipti 

barnsins við önnur börn og fullorðna í þeirra nánasta umhverfi. Börn læra mest á því að fá að taka 

þátt í mismunandi verkefnum og athöfnum. Þannig geta þau tengt við fyrri upplifun og öðlast nýja 

reynslu (Gunnhildur Óskarsdóttir, 2008 e.d.). 

 

Umhverfi barnsins hefur mjög mikið að segja um málþroska þess. Hversu mikið er talað við barnið, 

því meira sem talað er við það því meiri orðaforða hefur það. Einnig eru gæði tungumálsins 

mikilvægur þáttur í málþroska barnsins. Uppbygging taugakerfisins hjá ungum börnum er oft kallað 

opið kerfi, með því er átt við að þau áhrif sem börnin upplifa í umhverfi sínu hjálpar til við að 

byggja upp taugakerfi þeirra (Pence og Justice, 2008:33). 

 

Flest börn fara í gegnum sömu málþróun, um fimm ára aldur hafa þau náð tökum á móðurmáli sínu 

þó svo þau hafi ekki fengið neina formlega kennslu. Börn hafa góða hlustunarhæfileika og taka því 

mjög vel eftir því sem gerist í kringum þau. Eins hafa þau gaman af því að lesa og skrifa og hafa 

gott minni. Börn á þessu aldursskeiði eru mjög móttækileg fyrir að læra nýja hluti. Fræðimenn eru 

ekki sammála um á hvaða tímabili næmiskeiði heilanns sé móttækilegastur fyrir nýju tungumáli. 

Sumir vilja meina að það standi yfir fram að fimm ára aldri meðan aðrir telja að því ljúki í kringum 
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unglingsárin. Því yngri sem börn eru að ná tökum á nýju tungumáli því meiri líkur eru að þau ná 

mjög góðu valdi á því, á meðan þeir sem læra tungumálið á fullorðinsárunum ná ekki eins góðum 

tökum (Armstrong, 2001:34 ;Pence og Justice, 2008:140-141). 

 

Málfræðingurinn Rod Ellis telur að nemendur tileinki sér nýtt tungumál í þremur ferlum. Ellis hefur 

hannað líkan um tileinkun tungumáls sem verður gerð skil hér að neðan. Fyrsta skrefið í 

tileinkunarferlinu er að nemendur fá málinnlögn frá nánasta umhverfi sínu, sú innlögn geymist í 

skammtímaminninu. Mikilvægt er að nemendur fái bæði rétta og jákvæða málinnlögn alveg frá 

upphafi, það er meginforsenda þess að þeir geti tileinkað sér nýtt tungumál. Kennarinn þarf að 

skapa aðstæður þar sem nemendurnir fá að spreyta sig á að nota þann orðaforða sem þau hafa lært, 

mynda setningar og beita málfræði markmálsins, þó án þess að nemandinn sé sérstaklega að hugsa 

um það. Með tímanum þróar nemandinn þá tækni með sér að notast við ómeðvitaða og óbeina 

málkunnáttu í námsferlinu og er það skilyrði fyrir því að nemandinn geti tileinkað sér nýtt 

tungumál. Annað skrefið í tileinkunarferlinu er að nemendurnir mynda svokallað millimál með því 

að læra orðmyndanir sem geymast í langtímaminninu og smám saman þróast millimál þeirra. Þriðja 

og síðasta skrefið felst í því að yfirfæra millimálið yfir í munnleg tjáskipti á markmáli og ritun. 

Nemendurnir eru stöðugt að prófa sig áfram í tileinkunarferlinu, þeir þróa með sér tilgátur um 

tungumálið sem þeir eru að læra. Tilgáturnar breytast stöðugt eftir því sem nemendurnir prófa si g 

meira áfram og byggja ofaná millimál sitt. Margir fræðimenn á sviði kennslu- og uppeldisfræði 

erlendra tungumála eru sammála tileinkunarferli Rod Ellis sem segir að máltileinkun nemenda sé 

ekki samansafn af reglum sem nemendurnir þurfa að læra utanbókar (Dal, 2005). 

  

Stephen Krashen kom með aðra tilgátu um hlutverk málfræðinnar í erlendri tungumálakennslu. 

Krashen vill meina að nemendurnir séu ekki færir um að aðgreina fræðilega málfræðikunnáttu yfir á 

málnotkunina. Kenning Krashen byggist á tveimur grunnhugtökum, máltileinkun og málþekkingu, 

hann vill meina að það séu engin bein tengsl þar á milli. Með hugtakinu máltileinkun er átt við það 

sem nemandinn lærir ósjálfrátt og ómeðvitað. Til að nemandinn nái árangri í tungumálanáminu 

verða að fara fram gagnkvæm tjáskipti á markmálinu. Málþekking er sá árangur sem nemandinn 

hefur náð með meðvitaðri kunnáttu á markmálinu (Tornberg, 2001:33 og Dal, 2005). 

 

Í stuttu máli má segja að kenningar Krashens hafi haft mikil áhrif á tungumálakennslu erlendra 

tungumála. Kenningar hans um að greina á milli máltileinkunar og málþekkingar hafa opnað nýjar 
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dyr fyrir tungumálakennara. Leggja þarf minni áherslu á málfræðina þar sem hún hefur lítil sem 

engin áhrif á málþróun nemenda. Kenning Krashens þykir ekki sérlega haldgóð í dag þar sem ekki 

er hægt að færa reynsluleg rök fyrir henni. Nýjar rannsóknir hafa sýnt að yngri börn geta tileinkað 

sér nýtt tungumál í tungumálakennslu með beinu aðferðinni ef kennslan er tjáskiptamiðuð. Þegar 

um eldri börn og fullorðna er að ræða er máltileinkunin meiri, þar virðist sem tungumálavitund sé 

einnig nauðsynleg. Skýr málþekkingin og meðvituð hugsun nemandans um uppbyggingu 

tungumálsins hafi áhrif á málskilning hans, með tímanum mun hann svo tileinka sér tungumálið 

ómeðvitað (Tornberg, 2001:34 og Dal, 2005:6-7). 

 

Flestir eru þeirrar skoðunar að formgerð tungumálsins hjálpi nemendum að taka eftir einkennum 

þess. Eins er talið að það flýti fyrir málferli nemendanna og að þeir tileinki sér frekar rétt málfar. 

Mikilvægt er að málfræðikennslan taki mið af málnotkun og málhæfni nemendanna og tengist í 

tjáskiptum þeirra, en ekki sem sjálfstæð markviss málfræðikennsla. Á þann hátt styrkist 

málfræðilegi þátturinn í skammtímainnlögn sem á að hafa jákvæð áhrif á millimál nemendanna 

(Dal, 2005:7). Í næsta kafla verður hugtakið millimálið útskýrt betur og hvernig nemandinn þróar 

sitt eigið millimál í gegnum tungumálakennslu. 

 

Millimálið 

Í allri tungumálakennslu byggir nemandinn upp millimál. Millimálið er sjálfstætt ferli nemandans 

sem hann þróar með sér í tungumálanámi. Millimálið liggur á milli móðurmálsins og málsins sem 

verið er að læra, þ.e. markmálsins. Lengi var talið að tungumálakennsla væri samspil milli 

móðurmálsins og hins framandi tungumáls og því var lögð mikil áhersla á að nemendur gætu þýtt  á 

milli tungumála. Fyrir hið framandi tungumál sem verið var að kenna var þar af leiðandi lögð 

áhersla á málfræði og þýðingu. S. Pit Corder var einn af frumkvöðlum millimálsins. Hann vildi 

meina að mistök nemandans væru ekki neikvæður þáttur í námsferlinu, heldur væru þau hluti af 

ferlinu sem ekki væri hægt að komast hjá. Þetta er ein af lykiláherslunum í kenningunni um 

millimálið, það að mistök nemendanna eru þvert á móti neikvæður hlutur í námsferlinu. Það styrkir 

nemandann frekar þar sem hann lærir af sinni eigin reynslu. Nemendurnir prófa sig áfram með 

tungumálið, ef umheimurinn bregst vel við því sem nemandinn segir eða gerir þá er það jákvæð 

styrking í ferlinu. En ef umheimurinn bregst ekki vel við því sem nemandinn gerir, þá er það 

neikvæð styrking og nemandinn þarf að prófa aftur. Með þessum hætti byggir hann millimálið sitt. 
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Nemandinn sjálfur getur aðeins fært sig úr stað í millimálsskalanum með eigin reynslu. Kennarinn 

getur ekki kennt nemandanum að tala nýtt tungumál, það er undir honum sjálfum komið, 

leiðbeinandinn er einungis til að leiðbeina og hjálpa til í námsferlinu (Dal, 2007:1-2). 

 

Þekking á röðun og ferli í þróun millimálsins getur leitt til betri kennslu. Það hjálpar kennurum og 

nemendum að þroska með sér nýtt viðhorf gagnvart villum, og upplýstari væntingar fyrir framvindu 

tungumálanámsins. Það getur einnig hjálpað þeim að átta sig á að margar svokallaðar villur eru 

góðs viti varðandi lærdóminn. Tímasetning er mjög mikilvæg í tungumálakennslu og ekki er hægt 

að læra allt á rökréttan hátt sé nemandinn ekki þroskalega tilbúinn að læra (Ortega, 2009:101).   

 

Það að læra nýtt tungumál er flókið ferli. Eftir margra ára rannsóknir á þróun erlends 

tungumálanáms, hefur það sýnt sig að það er margt sameiginlegt í námsferli nemandans þegar hann 

lærir eigið móðurmál eða framandi tungumál en einnig er mikilvægur mismunur þar á. Það hefur 

verið sannað að öll börn geta lært sitt eigið móðurmál og það án formlegrar kennslu. Móðurmál 

barnsins verður með tímanum án tungumálavillna, enda kemur barnið til með að leiðrétta sig. 

Margir nemendur eiga það til með að staðna í námsferli sínu á nýja tungumálinu, þau eru komin út í 

eitthvað mynstur sem þau komast ekki sjálfkrafa út úr. Tungumálanema getur jafnvel farið aftur í 

tungumálinu ef hann er staðnaður í námsferlinu (Dal, 2007:2). 

 

 Þegar kemur að tungumálakennslu þá er nemandinn í aðalhlutverki í námsferlinu þar sem verið er 

að miðla til hans. Til eru margar kennsluaðferðir og nálganir. Leiðbeinandinn þarf að vera 

meðvitaður um hvaða kennsluaðferðir hann notar og einnig mikilvægi þess að reyna að nota ólíkar 

aðferðir til að koma til móts við alla nemendur í bekknum, þar sem enginn nemandi lærir eins. Hér í 

kaflanum á eftir verða gert skil á helstu kennsluaðferðum sem hafa verið notaðar í 

tungumálakennslu víða um heim. En fyrst skulum við líta á færniþættina fjóra sem eru notaðir sem 

viðmið þegar talað er um tungumálanám. 
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Færniþættirnir 

  

Ef litið  er í Aðalnámskrá grunnskóla í greinarhluta erlendra tungumála frá 2007 þá eru markmiðin 

flokkuð eftir færniþáttunum fjórum þ.e.a.s.  hlustun, lestri, ritun og talaðs máls. Gerðar hafa verið 

smávægilegar breytingar frá fyrri námskrá, nú er talað mál greint í tvo undirflokka í frásögn og 

samskipti, þar sem þetta eru ólíkir þættir í töluðu máli. Mikil áhersla er lögð á að samþætta 

færniþættina sem mest til að fá heildstætt nám fyrir nemendurna (Menntamálaráðuneytið, 2007:6).  

Í gegnum hlustun fá nemendurnir þekkingu af tungumálinu. Með virkri hlustun fá þeir tilfinningu 

fyrir því og geta þar með gert sér í hugarlund hvaða þýðingu tungumálið hefur fyrir þá. Þannig geta 

þeir skapað sinn eigin bakgrunn með því að prófa sig áfram og leika sér með tungumálið. Því skiptir 

miklu máli að nemendurnir hlusti sem mest á dönsku í dönskukennslu. Til eru margar 

kennsluaðferðir í hlustun, mikilvægt er að kynna fyrir nemendum sem flestar hlustunaraðferðir þar 

sem krafist er fjölbreytilegrar úrvinnslu. Sem dæmi má nefna hlustun eftir aðalatriðum, hlustun eftir 

ákveðnum fyrirmælum og hlustun til að ná heildarsamhengi. Með hlustun fær nemandinn betri 

tilfinningu fyrir tungumálinu og smám saman byggist ofaná kunnáttu hans (Dal, 2002:1-2; 

Menntamálaráðuneytið, 2007:6-7). 

 

Máltilfinning eykst með lestri og orðaforði nemenda eykst einnig eftir því sem meira er lesið á 

erlenda málinu. Nemendur þurfa að takast á við ýmis konar texta á námsferlinu og því þarf að kenna 

þeim að nota viðeigandi lestrarlag eftir því hver tilgangur textans er. Kennarinn þarf að finna texta 

sem hæfir hverjum nemanda og áhuga hans. Nemendurnir þurfa að upplifa að þau lesi með skilningi 

og fái upplifun í textanum. Þegar um óþekkta texta er að ræða þarf að kynna innihaldið fyrir 

nemendunum svo þau fái þekkingu á því sem verið er að fara að lesa. Það er til dæmis hægt að gera 

með því að kennarinn kynni textann fyrir þeim, umræða út frá myndum eða að nemendur giski út 

frá myndskreytingum í textanum. Mikilvægt er að nemandinn venjist því að lesa sér til ánægju og 

þyngdin á textanum hæfi honum svo hann skilji innihald hans. Með tímanum ættu nemendur að 

öðlast þá hæfni að geta giskað á merkingu orða út frá samhengi textans, eins að lesa á milli lína. En 

til þess að það takist verða nemendurnir að vera duglegir að lesa og lesa nokkrar hraðlestrarbækur. 

Það sama gildir um lestur og hlustun, verkefnin eru margþætt og þess vegna þarf að kenna 

nemendunum að lesa textan með það sjónarmiði að átta sig á tilgangi hans. Um er að ræða 
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yfirlitslestur, leitarlestur, nákvæmnislestur og hraðlestur (Dal, 2002:7 ; Menntamálaráðuneytið, 

2007:8). 

Talað mál verður að vera hluti að námsferlinu í tungumálakennslu alveg frá byrjun. Þannig verður 

það eðlilegur hlutur fyrir nemendurna að þurfa að æfa munnlega þáttinn. Að læra nýtt tungumál sem 

tjáningarmiðil krefst þess að æfa einföld orðasambönd, framburð, málbeitingu og auka orðaforðann. 

Kennarinn þarf að skapa raunverulegar aðstæður fyrir nemendur í talæfingum og þjálfa þá í að 

vinna í para- eða hópavinnu. Einnig þurfa nemendurnir að venjast frásögn og þjálfast í því alveg frá 

byrjun, svo verða kröfurnar meiri eftir því sem líður á námsferlið (Dal, 2002:3-4 ; 

Menntamálaráðuneytið, 2007:8). 

 

Ritun getur reynst nemendum erfið, enda krefst það mikillar þjálfunar. Í byrjun er nánasta umhverfi 

og áhugamál nemendanna aðalritunarefnið. Þannig geta þau tengt ritunina  eigin þekkingu og 

auðvelt er að byggja ofaná. Þess konar  orðaforði festist betur í minni. Sniðugt er að leyfa 

nemendunum að skrifa frjálst og setja orðkort um alla kennslustofu og merkja viðeigandi hluti innan 

hennar. Einnig að vinna ritunarverkefni út frá mismunandi myndum sem nemendurnir eiga að lýsa 

með orðum, stuttum settningum eða jafnvel gera teiknimyndasögu (Dal, 2002:5 ; 

Menntamálaráðuneytið, 2007:9). 

 

Þróun kennsluaðferða í tungumálakennslu  

 

Miklar breytingar hafa verið í þróun kennsluaðferða í tungumálakennslu síðustu áratugi. Ekki eru 

allir sammála um hvaða áherslur og aðferðir séu bestar við að tileinka sér nýtt tungumál. Í gegnum 

tíðina hefur kennsla erlendra tungumála miðast af þeim kennsluaðferðum sem taldar hafa verið 

bestar hverju sinni. Kennsluaðferðirnar mótast allt eftir hver er stefna samfélagsins hverju sinni. 

Pólitískar og samfélagslegar stefnur hafa mikið um það að segja hvaða áherslur eru lagðar í 

menntakerfnu. Mismunandi menningarstefnur hverra þjóða og áherslur kennara breytast einnig ört 

og þar með breytast kennsluaðferðir í tungumálakennslu einnig (Tornberg, 2001:26). 

 

Í sögu tungumálakennslunnar hafa verið skiptar skoðanir á því hvort mikilvægara sé að leggja 

áherslu á formlega eða verklega þætti málsins. Á nítjándu öldinni var lögð þung áhersla á að 
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nemendur gætu lesið fagurfræðilegar bókmenntir á markmálinu ásamt því að tileinka sér helstu 

málfræðireglurnar. Ekki þótti nauðsynlegt að nemendur næðu valdi á töluðu máli (Auður 

Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:168).  

 

Það var ekki fyrr en undir lok nítjándu aldarinnar og byrjun þeirra tuttugustu að viðhorf til 

tungumálakennslu tók umskiptum. Hér að neðan verður farið yfir helstu aðferðir tungumálakennslu, 

þar sem hvert tímabil er sterklega mótað af mismunandi kennsluaðferðum út frá samfélagsstefnu og 

hefðum sem lifðu á þeim tíma (Tornberg, 2001:28). 

 

Málfræði- og þýðingaraðferðin  

Málfræði- og þýðingaraðferðin á rætur sínar að rekja til kennslu í klassískum tungumálum, þá 

aðallega latínu. Þessi aðferð var fyrirmynd fyrir kennslu í erlendum tungumálum víða um veröld og 

var hún allsráðandi í Evrópu frá miðri nítjándu öld og allt til ársins 1950 ( Auður Hauksdóttir,  

2001: 49).  

 

Kennsluhættirnir voru mjög formfastir, lögð var áhersla á að nemendur lærðu málfræðireglur sem 

voru svo tengdar við þýðingaræfingar. Eins og heiti aðferðarinnar gefur til kynna þá var 

aðalmarkmiðið að nemendur tileinkuðu sér þá færni að lesa og þýða fagurfræðilegar bókmenntir en 

ekki var lögð áhersla á að nota tungumálið sem tjáskiptamiðil. Það þótti mikil heilaleikfimi fyrir 

nemendur að greina flóknar málfræðireglur á latínu en það átti að virkja greind þeirra. Að ná 

lestrartökum á latínunni var lykillinn að latneskum bókmenntum. Hér er hlutverk kennarans alls 

ráðandi meðan nemandinn er hlutlaus( Auður Hauksdóttir, 2001: 49-50). 

 

Málfræði- og þýðingaraðferðin inniheldur suma þætti sem svara til þeirrar þekkingar sem við höfum 

á tungumálanámi í dag. Til að skilja hvernig tungumál er uppbyggt er gengið út frá eigin 

móðurmáli, það er að segja nemandinn tengir það við þá þekkingu sem hann hefur nú þegar. Að 

bera saman markmálið við móðurmálið getur hjálpað nemendunum að dýpka skilninginn á 

uppbyggingu tungumálsins og á hvern hátt þau aðskilji sig. Aðferðin hefur þó verið gagnrýnd í ljósi 

þess að það að læra málfræðireglur utanbókar og þýða texta nýtist nemendum ekki við tjáskipti á 

markmálinu. Nemendur nýta ekki þá þekkingu sem þeir hafa með því að þýða texta og læra 
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orðmyndanir utanbókar og geta þar af leiðandi ekki dregið ályktanir um innihald textans. Þessi 

aðferð í sögu tungumálakennslu hefur verið til frá upphafi og hefur hún þótt vera besta aðferðin í 

tungumálakennslu í meira en hundrað ár (Tornberg, 2000:30-31). 

Beina aðferðin 

Beina aðferðin kom svo undir lok 19. aldar sem viðbrögð við málfræðistefnuna. Framúrskarandi 

tungumálaáhugamenn voru brautryðjendur beinu aðferðarinnar. Nú áttu nemendur að læra hvernig 

nota ætti markmálið sem tjáningarmiðil. Áherslan var á markmálið og hvernig ætti að nota málið  

(Auður Hauksdóttir, 2001:52-53).  

 

Kennarinn var fyrirmynd nemendanna í tungumálakennslunni, þar sem kennslan átti að fara fram á 

markmálinu þurfti kennarinn að kunna tungumálið vel. Orðaforði úr hinu daglega lífi var í forgangi 

og miklu máli skipti að framburðurinn væri réttur. Munnleg tjáning var byggð upp með samtölum 

milli kennarans og nemendanna. Ný orð voru kynnt með glósum, myndum, hlutum eða með 

líkamstjáningu kennarans. Fyrst lærðu nemendurnir það sem var í þeirra nánasta umhverfi en svo 

átti orðaforðinn að aukast smám saman. Kennsluaðferðirnar voru fjölbreyttar, sem dæmi má nefna 

breyta texta úr nútíð í þátíð, eyðufyllingar, stíll skrifaður eftir upplestri, endursagnir og frjálsir stílar. 

Hlutverk nemendanna var fyrst og fremst að bregðast við fyrirmælum kennarans. Kennslan var 

kennarastýrð, kennarinn talaði markmálið sem mest við nemendur sína, bæði hvað varðar 

námsefnið og til að gefa þeim fyrirmæli. Ef nemendurnir áttu í vandræðum með skilning notaðist 

kennarinn við ýmsar aðferðir til að útskýra fyrir nemendunum án þess að nota móðurmálið, til 

dæmis með því að leika fyrir nemendurna, teikna og útskýra á töfluna og sýna þeim myndir. Mikið 

var lagt upp úr því að framburður nemendanna væri sem réttastur (Auður Hauksdóttir,  2001:54-55). 

 

Beina aðferðin byggist einnig á því að nýja tungumálið átti í stórum dráttum að svipa til náms í 

móðurmálinu. Nemendur áttu að tengja á milli orða og orðsambanda á markmálinu og atburða í 

nánasta umhverfi. Þessari aðferð má líkja við kenningu Stephen Krashen, að tungumálanám lærist á 

ómeðvitaðan hátt og þar með gæti málfræðikennsla ekki haft þýðandi áhrif á tungumálanám 

nemandans.  
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„Audio-lingval“  

 Audiolingval eða hlustunar og talaðferðin kom til sögunnar á árum seinni heimsstyrjaldarinnar og í 

kjölfar hennar. Á þeim tíma var mikil þörf fyrir að læra tungumál á skilvirkan og fljótlegan hátt. 

Megináhersla var lögð á notagildi marksmálsins. Kennslan einkenndist af hlustunar-og talæfingum 

sem nemendur áttu svo að sí endurtaka þar til þeir gátu tjáð sig án umhugsunar (Auður Hauksdóttir, 

2001:56-57; Tornberg, 2001:34-35). 

 

 Allt nýtt efni var kynnt munnlega og gekk kennslan einnig út á að þjálfa munnlega þáttinn. Að auki 

var lögð mikil áhersla á réttan framburð, kennarinn passaði uppá að leiðrétta nemendur svo villurnar 

yrðu ekki að vana. Kennarinn var fyrirmynd nemendanna í tungumálakennslunni þar sem kennslan 

fór að mestu fram munnlega. Kennarinn þurfti einnig að fylgjast vel með nemendum sínum til að 

geta leiðrétt mistök þeirra. Nemendur áttu að fylgja fyrirmælum kennarans og ekki fara út fyrir þann 

ramma. Skriflegi þátturinn kom svo síðar í námsferlinu (Auður Hauksdóttir, 2001:59-60). 

Tjáskiptaaðferðin 

Tjáskiptaaðferðin kom svo til sögunnar upp úr 1970. Þá fóru helstu kennslufræðingar að efast um 

fyrri kennsluaðferðir í tungumálakennslu. Þeim þótti nemendurnir ekki læra tungumálin við 

raunverulegar aðstæður. Nemendur gátu ekki beitt kunnáttu sinni í raunverulegum aðstæðum utan 

kennslustofunnar ( Larsen-Freeman, 2004:121). 

 

Samkvæmt tungumálaheimspekingnum J.L. Austin á að nota tungumálið sem tjáningamiðil og því 

nauðsynlegt að geta átt raunveruleg samskipti á markmálinu. Til þess þurftu nemendur að fá meiri 

kunnáttu í formgerð markmálsins (Auður Hauksdóttir, 2001:65).  

 

Markmið tjáskiptaaðferðarinnar var að nemendur öðluðust tjáskiptahæfni á markmálinu við 

raunverulegar aðstæður og að tungumálið væri merkingarbært fyrir nemendurna. Mikilvægt var að 

kennsluhættirnir væru sem fjölbreyttastir til að nemendur myndu öðlast færni í að takast á við ólíkar 

raunverulegar aðstæður. Lögð var áhersla á alla færniþættina, markmiðið var að nemendur gætu tjáð 

sig á öllum fjórum færniþáttunum þ.e.a.s. lestri, töluðu máli, hlustun og ritun. Hlutverk kennarans 

var í meira mæli orðið að leiðbeina nemendunum og ekki leiðrétta þá eins mikið og áður fyrr. 

Einnig að skapa aðstæður þar sem nemendur geta tjáð sig á markmálinu. Þeir þurftu að taka meiri 
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ábyrgð á sínu námi og vera sjálfstæðari. Meira var lagt upp úr hópa- og paravinnu, leikjum og vinnu 

með rauntexta eða greinar til dæmis úr fréttum. Málfræðireglurnar voru kenndar með 

aðleiðsluaðferðinni þar sem nemendurnir áttu sjálfir að draga ályktun af því hvað væri rétt og hvað 

rangt (Larsen-Freeman, 2004:126-130). 

 

Verkefnamiðað tungumálanám  

Í tungumálakennslu er farið að leggja ríkari áherslu á notkun verkefnamiðaðs tungumálanáms eða 

það sem hefur verið nefnt TASK. Aðaláhersla í verkefnamiðuðu tungumálanámi er lögð á innihaldið 

en ekki á formgerð málsins eins og tíðkaðist áður fyrr (Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 

2007:201). 

Hugtakið task eða verkefni hefur verið notað sem merki á hinum ýmsu verkefnum, meðal annars 

málfræðiæfingum, annarskonar æfingum og hlutverkaleikjum. En þessi skilgreining á task á ekki 

við þegar talað er um verkefnamiðað tungumálanám. Task eru alltaf starfsemi þar sem nemendur 

eiga að notast við markmálið, áhersla er lögð á samskiptaeiginleika þeirra sem leiða til einhverrar 

niðurstöðu (Willis, 1996:23). 

 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að vita að kennsla í verkefnamiðuðu tungumálanámi er ekki 

nein sérstök kennsluaðferð. Það er í hlutverki kennarans að velja úr þeim fjölda möguleika sem 

býðst með því að vinna með tjáskiptaverkefni. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir viðhorfum og 

meginreglum sem liggja til grundvallar tjáskiptaverkefnum (Auður Hauksdóttir og Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007:202).  

En fjallað verður um hlutverk kennarans í verkefnamiðuðu tungumálanámi síðar. 

 

Skilgreiningar á tjáskiptaverkefnum geta verið mismunandi, en þrátt fyrir það eru einkenni þeirra 

nær alltaf þau sömu. Task er verkefni þar sem innihaldið er aðalatriðið og nemendur verða að leita 

lausna með tjáskiptum. Þetta gætu verið verkefni sem tengjast daglegu lífi okkar. Mikilvægt er að 

nemandinn finni lausn á verkefninu og matið ræðst svo af niðurstöðu nemandans (Auður 

Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:205). 

 

Verkefnamiðuð tungumálakennsla miðast að því að nemendur þjálfist í öllum fjórum 

færniþáttunum. Verkefnin krefjast þess að nemendur noti markmálið afkastamikið eins að þau séu 
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móttækileg fyrir því. Þar sem verkefnin tengjast oft raunverulegum aðstæðum sem þau gætu notað 

utan skólastofunnar krefst verkefnið þess oft að þau noti fleiri en einn færniþátt. Þannig þurfa þau 

að nota mismunandi reglur um tungumálanotkun og tungumálið sjálft. Með öðrum orðum þá 

endurspeglar verkefnamiðað tungumálanám vægi um áreiðanleika og heildræna sýn á að læra 

tungumál. Í þessu sambandi þá leiðast tungumálasýn og tungumálakennslan hönd í hönd þar sem 

færniþættirnir styðja hvorn annan gagnkvæmt í námsferlinu. Með verkefnamiðuðu tungumálanámi, 

þar sem reynir á nemendur að nota markmálið, þróa þau smám saman millimál/intersprog sitt þar 

með talið færni í hlustun, lestri, töluðu máli og ritun. Það fer allt eftir markmiði 

tjáskiptaverkefnisins hvaða færniþætti verið er að vinna með. Eins þarf kennarinn að meta 

nemendur sína hvar þeir standa á námsferlinu og taka mið af því. Það sama á við um skilning á 

markmálinu og sjálfvirkni af tungumálareglum sem leiðir til aukins flæði nemenda (Auður 

Hauksdóttir, 2001:91). 

 

Mikilvægt er að kennarinn finni viðfangsefni sem fela í sér alvöru tjáskipti, það skiptir miklu máli 

að viðfangsefnið hafi þýðingu fyrir nemendurna það ýtir undir málanám þeirra. Viðfangsefni sem er 

merkingarbært fyrir nemendur styður við námsferil þeirra. Með tjáskiptamiðaðri kennslu öðlast 

nemendurnir tjáskiptahæfni en hún felur í sér málhæfni, málnotkunarhæfni og úrræðahæfni. Richard 

og Rodger benda á að tjáskiptamiðuð kennsla taki fremur mið af hugfræðilegum og vitsmunalegum 

kenningum um máltileinkun sem hafa verið rannsakaðar heldur en kenningum um tungumálið sjálft. 

Með vitsmunalegum námskenningum er átt við að máltileinkunin felst í að vinna úr gefnum 

upplýsingum og viðbrögðum við þeim. Við skulum líta á nokkra vitsmunalega þætti, hvernig 

mismunandi tegundir tjáskiptaverkefna geta haft áhrif á millimál nemendanna. Þessir þættir eru ílag,  

gagnvirk tjáskipti og frálag (Pedersen, 2001:209). 

 

Ílag er allt það áreiti sem nemendurnir verða fyrir á markmálinu. Gott er að láta þá vinna í  pörum 

eða í litlum hópum og láta þau ráðgast með merkingu tungumálsins, það hjálpar þeim að sjá 

merkingu ílagsins betur (Pedersen, 2001:210). 

 

Rannsóknir á gagnvirkum tjáskiptum voru fyrst lagðar til af Long snemma á árunum 1980-1983 og 

svo í endurmetinni útgáfu árið 1996. Upphaflegu rök Longs voru auðskilin þróun á ílagskenningu 

Krashens. Aðalfullyrðing Long‘s var að til að nemendur myndu fá ákjósanlegt ílag sem er bæði 

skiljanlegt en einnig litið umfram núverandi getu í málfræðilegri uppbyggingu. Nemendurnir þurfa 
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að geta stjórnað ílaginu gegnum ferli samningaviðræðna, með tjáskiptum sem bera með sér 

leiðréttingu á framburði og merkingu (Rosamond, 2009:679).  

 

 

Frálag er hluti af námsferli nemendanna, nemendurnir þurfa að prófa sig áfram á markmálinu, 

þannig læra þeir út frá endurgjöfinni sem þeir fá, hvort þau hafa farið með rétt mál. Svona læra 

nemendurnir einnig af mistökum sínum ef endurgjöfin er neikvæð. Ef nemandi skilar breyttu frálagi 

útfrá endurgjöf sem hann fékk frá umhverfinu er hann líklegri til að læra form tungumálsins en sá 

sem skilar ekki breyttu frálagi. Það ítrekar að kennarinn þarf að sjá til þess að skapa aðstæður þar 

sem nemendurnir fá tækifæri til að nota tungumálið á virkan hátt og fái viðbrögð og endurgjöf frá 

umhverfinu. Þannig finna nemendurnir hvort tileinkun hefur átt sér stað eða ekki (Swain, 

1995:183). 

 

Mismunandi tegundir tjáskiptaverkefna 

 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi gerðir tjáskiptaverkefna. Það finnast ólíkar gerðir 

tjáskiptaverkefna en það má skipta þeim upp í fimm tegundir sem ég greini stuttlega frá hér. Eins er 

hægt að skipta tjáskiptaverkefnum í einhliða eða tvíhliða tjáskipti og hvort verkefnin eru opin eða 

lokuð. Með því er átt við að ef það er aðeins ein rétt lausn á verkefninu þá er verkefnið lokað, ef 

fleiri lausnir eru þá er það opið (Pedersen, 2001). Síðar mun ég svo lýsa ferlinu í verkefnamiðuðu 

námi.  

Púsluspil 

Púsluspilsverkefni geta verið af ýmsu tagi t.d. hægt að nota myndir eða texta úr sögu. Verkefnin eru 

unnin í para- eða hópavinnu. Það er aðeins ein lausn á púsluspilsverkefni og því er verkefnið lokað. 

Hver nemandi hefur upplýsingar sem hinir nemendurnir þurfa á að halda til að geta leyst verkefnið. 

Ef um mynda- eða textaverkefni er að ræða þá eiga nemendurnir að spyrja hvort annað spurninga út 

frá mynd- eða textastykkinu sem þau eru með. Á þann hátt á að lokum að vera hægt að finna út 

hvernig myndin eða textin raðast rétt saman. Púslverkefni er tvíhliða tjáskipting þar sem allir 
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nemendurnir búa yfir mismunandi upplýsingum til að finna út lausnina á verkefninu (Auður 

Hauksdóttir  og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:215; Pedersen, 2001). 

 

Upplýsingagap 

Í verkefni sem kallast upplýsingagap er aðeins ein sameiginleg lausn og því er verkefnið einnig 

lokað eins og púsluverkefnið. Upplýsingagap er upplagt paraverkefni þar sem um er að ræða 

einhliða tjáskipti þar sem annar nemandinn hefur upplýsingarnar sem hinn þarf á að halda til að 

leysa verkefnið rétt. Sá nemandi sem hefur upplýsingarnar þarf að útskýra fyrir hinum á 

markmálinu meðan sá þarf að einbeita sér við að hlusta á markmálið. Þar með þurfa báðir 

nemendurnir að taka virkan þátt í verkefninu þó svo annar aðilinn tjái sig meira meðan hinn 

einbeitir sér í að hlusta. (Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:216; Pedersen, 2001). 

Málþrautir 

Líkt og púsluverkefni og upplýsingagap þá eru málþrautir einnig lokuð verkefni nema að munurinn 

liggur í að lausnin krefst ekki gagnvirkra tjáskipta. Hér fá allir nemendur sömu upplýsingar og geta 

þeir  því leyst verkefnið upp á eigin spýtur ef þeir kjósa það. Það er aðeins ein rétt lausn sem 

nemandinn leitar eftir (Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:216 og Pedersen, 2001). 

Ákvarðanataka 

Ólíkt þeim tjáskiptaverkefnum sem búið er að nefna þá eru ákvarðanatökuverkefnin, opin verkefni. 

Allir nemendurnir fá sömu upplýsingar líkt og í málþrautum.  Það þurfa ekki allir að taka þátt í 

tjáskiptunum þar sem allir eru með sömu upplýsingarnar. Nemendur geta setið hjá og fylgst með ef 

verkefnið höfðar ekki til þeirra, hér er það áhuginn og innihald verkefnisins sem allt byggist á 

(Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:217; Pedersen, 2001). 

Skoðanaskipti 

Skoðanaskipti er líklega opnasta verkefnið af þessum  fjórum tegundum sem komu fram hér að 

ofan. Hér er eitthvað umræðuefni valið sem nemendur hafa skoðun og áhuga á, til dæmis eitthvað 

þjóðfélagstengt málefni. Nemendur eiga að merkja við spurningalista hversu sammála eða 
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ósammála þau eru varðandi það umræðuefni sem um er að ræða og þeim vandamálum sem því 

fylgja. Að því loknu ræða nemendur afstöðu sína við hvort annað og ef þau hafa skipt um skoðun 

eftir umræðuna eiga þeir að breyta svörum sínum á spurningarlistanum (Auður Hauksdóttir og 

Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:217; Pedersen, 2001). 

 

Uppbygging á verkefnamiðuðu námi  

 

Í verkefnamiðuðu tungumálanámi er það nemandinn sem er í sviðsljósinu. Þetta snýst um 

tungumálaþörf hans og að hann sjái markmálið sem tjáningarmiðil og byggi upp millimál sitt út frá 

þekkingu og skoðunum sínum. Markmiðið með tjáskiptakennslunni er að nemandinn öðlist færni í 

tjáskiptum í hinum ýmsu aðstæðum úr daglegu lífi fyrir utan kennslustofuna. Samskiptahæfni 

nemendanna við mismunandi aðstæður kenna þeim að greina mun á hvernig málnotkun hentar 

aðstæðum hverju sinni eftir því hvað verið er að tala um og við hvern. Námsferlið verður að miðast 

við þekkingu nemandans og málnotkun hans. Verkefnamiðað nám býður upp á fjölmarga 

möguleika og fjölbreytta kennsluhætti og aðferðir, því ætti kennarinn að finna aðferðir sem henta 

flestum nemendum þar sem þeir  læra á misjafnan hátt (Pedersen, 2001). 

Jane Willis hefur sett upp upp módel þar sem hún skiptir námsferlinu upp í þrjú ferli. Þau skiptast í 

undirbúning, lausnarferli og úrvinnslu. Hér ætla ég að gera grein frá hverju ferli fyrir sig. 

Undirbúningur ( Pre task) 

 

Mikilvægt er að ná góðri byrjun á verkefninu og því þarf kennarinn að vera búinn að skipuleggja og 

undirbúa innleiðinguna vel svo nemendurnir átti sig á út á hvað verkefnið gengur. Kennarinn byrjar 

á að kynna viðfangsefnið fyrir nemendunum. Það er hægt að gera með umræðum, spurningum eða 

myndum. Áður en byrjað er á sjálfu verkefninu er gott fyrir kennarann að sjá hversu mikið 

nemendurnir vita um efnið. Kennarinn hjálpar þeim með að setja orð á hugtök og mismunandi 

orðasambönd með hugflæði nemenda, hugarkorti, orðablómi, flokkun orða, minnisspili ofl. 

Nemendur vita oft meira en kennarinn gerir sér grein fyrir og því hjálpar undirbúningsferlið 

kennaranum að sjá hvar nemendurnir standa. Einnig geta verið nemendur sem hafa mjög lítinn 

orðaforða á tilteknu viðfangsefni og því þarf að staldra aðeins við og láta þau glósa orðin og æfa 
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þau. Innleiðingin verður að vera áhugaverð svo nemendurnir fái áhuga á að vinna verkefnið. 

Kennarinn getur skrifað ýmis hugflæði sem koma frá nemendum bæði orð og orðasambönd sem eru 

mikilvæg til að geta leyst verkefnið. Þetta getur svo hjálpað seinna meir ef þau lenda í vandræðum í 

verkefninu sjálfu, þá getur kennarinn hjálpað með því að benda á töfluna og kannað hvort þau geti 

ekki notað eitthvað af þeim orðum eða orðasamböndum sem þar eru (Willis, 1996:42-43). 

 

Þrautalausn er oft notuð til að vekja áhuga nemendanna á viðfangsefninu. Mikilvægt að kynningin 

sé vel skipulögð því það hefur mikið að segja um hvernig til tekst. Kennarinn gæti til dæmis útskýrt 

með glærum eða fengið einn nemanda til að kynna verkefnið. Nemendurnir eiga fyrst að reyna 

sjálfir að spreyta sig án aðstoðar og þau mega nota þau hjálpargöng sem þau vilja. Kennarinn skiptir 

nemendunum upp í minni hópa þar sem þeir bera saman lausnir sínar og hjálpast svo að við að leysa 

verkefnið með sameiginlegri lausn eða framsetningu ólíkra verkefna. Nemendurnir kynna svo 

verkefnin eða úrlausnirnar sínar. Hér kemur kennarinn inn aftur með umræður um þær hugmyndir 

sem komu fram í kynningunum. Þrautalausn er gott undirbúningsferli þar sem viðfangsefnið er 

kynnt vel áður en hafist er handa á sjálfu verkefninu (Ingvar Sigurgerisson, 2002:113). 

 

Áður en byrjað er á verkefninu þarf kennarinn að ganga úr skugga um að allir skilji innihald og 

markmið þess og hvers er vænst af þeim. Nemendurnir vilja vita nákvæmlega hvernig þau eiga að 

byrja á verkefninu, hvað hver á að gera, hversu langan tíma þau hafa til að ljúka við verkefnið og 

hvað þau eiga að gera þegar þau eru búin. Ef fyrirmælin eru skýr eru nemendurnir öruggari við að 

takast á við verkefnið. Kennarinn getur bæði útskýrt fyrir þeim hvað þau eiga að gera, sýnt þeim 

niðurstöður ef hann hefur sannreynt verkefnið, sýnt niðurstöður annara nemenda, jafnvel sýnt þeim 

myndband eða beðið vel staddan nemanda að útskýra fyrir samnemendum sínum (Willis, 1996:43-

45). Þegar kennarinn hefur farið í gegnum þessi þrjú skref með nemendum sínum geta þau byrjað á 

sjálfu lausnarferlinu. 

Lausnarferli (Task cycle) 

 

Þegar kemur að því að nemendurnir eiga að leysa verkefnin sín á kennarinn að fylgjast með og 

leiðbeina ef þau lenda í vandræðum. Nemendurnir eiga að reyna að bjarga sér sem mest sjálfir  á 

markmálinu með þann orðaforða sem þau hafa. Kennarinn getur gripið inn í ef þau eru farin að nota 

móðurmálið í stað markmálsins og leiðbeint þeim á rétta braut. Nemendur eiga það gjarnan til að 
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spyrja kennarann sinn um þýðingar á orðum eða orðsamböndum. Í stað þess að gefa þeim svarið, þá 

er hægt að láta þau giska á hvað þau haldi að orðið þýði, spyrja aðra nemendur eða kennarinn gæti 

jafnvel prófað að leika orðið. Nemendurnir læra mest á því að prófa sjálf að reyna að finna lausnina. 

Mikilvægt er að kennarinn fylgist með að allir taki þátt og reyni að tjá sig á markmálinu (Willis, 

1996:54). 

 

Tímaramminn er mikilvægur í tjáskiptaverkefnum. Betra er að setja of stuttan tíma en of langan, 

það má þá alltaf bæta við tímann ef þess þarf. Ef tímaramminn er of langur er meiri hætta á því 

nemendurnir missa einbeitinguna og fái leið á verkefninu. Gott er að taka fyrir nokkur atriði sem 

kennarinn varð vitni af í ferlinu, og hrósa nemendunum fyrir frammistöðu þeirra. Nemendurnir fá 

svo oft smá tíma til að undirbúa sig hvernig þau ætla að kynna verkefnið sitt. Það er ýmist hægt að 

gera skriflega eða munnlega fyrir allan bekkinn. Þeir kynna hvernig verkefnið var unnið, hver vann 

hvað, hvernig þau leystu þrautina, eða hvað þau fundu út með upplýsingum frá hverju öðru. Þetta 

síðasta ferli í sjálfri verkefnavinnunni er einnig mjög mikilvægt. Þar sem nemendurnir þurfa að 

kynna verkefnið sitt fyrir framan allan bekkinn vilja þau gjarnan geta kynnt það vel og vanda því 

mál sitt og vilja síður gera mistök. Nemendur vilja geta tjáð sig með mikilli nákæmni og er þetta 

góð æfing ef nægur tími er gefinn til að undirbúa kynninguna. Þau geta notast við orðabækur, 

málfræðibækur eða fengið kennarann til að aðstoða sig við að skipuleggja flutninginn. Þetta ferli 

þróar færni nemenda í tungumálanáminu áfram og gefur þeim nýja sýn í tungumálanotkun (Willis, 

1996:54-56). 

Úrvinnsla ( Language focus) 

Í síðasta stigi ferilsins þá er lögð áhersla á einhverja sérstaka þætti úr tungumálinu. Kynning 

nemenda á verkefninu sínu helst í hendur við úrvinnslu ferlið, en tilgangurinn er að varpa ljósi á 

sérstaka eiginleika tungumálsins frá texta eða afriti sem voru notuð í sjálfu tjáskiptaverkefninu. 

Markmiðið er að fá nemendur til að þekkja og hugsa um tiltekna eiginleika tungumálsins bæði form 

þess og notkun. Það hjálpar þeim að þekkja mismunandi aðgerðir þegar þær mæta nemendunum 

aftur síðar í námsferlinu bæði í raunverulegum aðstæðum sem og í kennslustofunni. Þannig munu 

nemendurnir fá dýpri skilning á merkingu og notkun á markmálinu (Willis, 1996:101-102). 

 

Kennarinn þarf að tryggja að tilgangur og áherslur með hverri athöfn séu skýrar fyrir nemendur. Til 

að tryggja það gæti verið góð byrjun að taka nokkur sýnidæmi á töfluna eða ef útskýringar eru í 
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kennslubókinni að lesa þær upp. Einnig er hægt að fá einhvern nemenda til að lesa þær upp. 

Nemendur vinna ýmist einir eða í paravinnu. Í lokin er góð regla að fara aftur yfir sýnidæmin með 

nemendunum á töflunni og fá þá til að taka virkan þátt (Willis, 1996:103-104). 

Hlutverk nemandans 

Í verkefnamiðaðri tungumálakennslu er nemandinn í aðalhlutverki. Kennslan byggir á  

tungumálaþörfum nemanda sem ákvarðar hlutverk þeirra í náminu. Eins og komið hefur fram hér 

áður þá er verkefnamiðað nám nemendamiðað þar sem nemendur þurfa að taka virkan þátt í 

námsferlinu. Það myndast betra jafnvægi á valdastöðu kennarans og nemenda. Með 

nemendamiðuðu námi er verið að freista þess að gera kennslu hagnýtari og  raunsæarri. Þá er krafist  

að  nemendur séu virkir í hinum ýmsu umræðum í stað kennarastýrðrar kennslu þar sem kennarinn 

miðlar til nemendanna. Krafan er einnig sú að nemendur taki meiri ábyrgð á eigin námi, þau verði 

sjálfstæðari og félagslega virkari. Verkefnin verða að miðast af þekkingu og reynslu nemandans svo 

hann geti tjáð sig á markmálinu með þann orðaforða sem hann hefur. Nemendur öðlast góða færni í 

samvinnu þar sem tjáskiptaverkefni ganga mikið út á samvinnu þeirra í milli við að finna út 

lausnina. Samkvæmt Dam og Thomsen er hlutverk nemendanna í verkefnamiðari tungumálakennslu 

að geta sett sér sín eigin markmið í samvinnu við kennarann, geta tekið sameiginlega ákvörðun á 

vali á vinnuaðferðum og vali á efni, einnig að geta tekið að hluta til ábyrgð á eigin námi (Auður 

Hauksdóttir, 2001:98-99).  

 

Vitræn nálgun Skehans á því að nota tjáskiptaverkefni á kerfisbundinn hátt byggir á tilgátu hvernig 

nemendur tjá sig á markmálinu. Samkvæmt líkani Skehans um tileinkun tungumáls, mynda 

nemendur tvenns skonar minni, orðabókarminni og reglukerfi. Orðabókarminni tengist málnotkun, 

orðaforða og orðasamböndum sem nemandinn hefur lært utan að. Reglukerfið nota nemendur þegar 

þeir eru að mynda nýjar setningar. Nemandinn notar reglukerfið þegar ekki er þörf á að tala 

reiprennandi eða um nákvæmnistjáningu er að ræða. Þetta getur valdið þeim erfiðleikum þar sem 

orðabókaminnið er ekki fullþróað og byggist á tilgátum þeirra um markmálið. Nemendur verða að 

geta myndað setningar með orðum sem síðan þarf að orðgera aftur til að hægt sé að þróa millimálið. 

Þar af leiðandi þarf að skapa jafnvægi á milli innihaldsmiðaðra tjáskipta og máleftirtektar. Kostir 

tjáskiptaverkefna eru þeir að unnt er að beina athyglinni að formi markmálsins til að nemendur geti 

þróað með sér millimál án þess að það hafi áhrif á eðlilegt flæði tjáskipta hjá nemendunum 

(Pedersen, 2007:218-219; Ellis, 2003:112). 
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Skehan gerir greinarmun á flæði, hnittni og flókinni málnotkun. Með flæði á hann við hæfni 

nemendanna til að tala reiprennandi. Hnittni eða nákvæmni á við notkun tungumálsins í 

mismunandi aðstæðum. Þriðji þátturinn er flókin málnotkun eða samþætting nemenda, hvernig þeir 

beita tungumálinu og hvaða áherslur þeir leggja í uppbyggingu þess. Þegar nemendur geta tjáð sig 

reiprennandi á markmálinu nýta þeir orðabókaminnið en um leið og þeir þurfa að takast á við 

flóknari málþætti leita þeir í reglulæga kerfið. Skehan vil því meina að með mismunandi 

tjáskiptaverkefnum sé hægt að koma inn á allar þessar þrjár hliðar málbeitingarinnar. Kennslan þarf 

að taka mið af tjáskiptahæfni nemenda og því að  jafnvægi sé á milli áherslna á flæði, hnittni og 

málnotkunar. Kennsluna þarf að skipuleggja sem heildstætt ferli þar sem kennarinn þarf bæði að 

horfa til skammstíma skipulagningar og hins vegar til lengri tíma. Jane Willis hefur gert líkan að 

uppbyggingu kennslustundar í verkefnamiðuðu tungumálanámi sem ég útskýrði í kaflanum hér að 

ofan (Pedersen, 2007:219; Ellis, 2003:113). 

Hlutverk kennarans 

Hlutverk kennarans í verkefnamiðuð námi þar sem kennsla en nemendastýrð er að skapa 

kjöraðstæður til að auðvelda nemendum að tjá sig á markmálinu. Kennarinn þarf alltaf að hafa 

meginreglur og viðhorf í huga sem liggja til grundvallar verkefnamiðuðu tungumálanámi. Hann er 

meira að leiðbeina nemendum sínum ef þeir þurfa á aðstoð að halda. Í undirbúningsferlinu er 

hlutverk hans mjög mikilvægt. Þar þarf hann að tryggja að allir nemendurnir skilji hvert markmiðið  

með verkefninu sé og hvað þau eiga að gera. Þó svo að kennslan sé að mestu nemendastýrð þá er 

það alltaf kennarinn sem hefur yfirstjórn og grípur inn í ef það er nauðsynlegt (Willis, 1996:40-41). 

 

 Í lausnarferlinu á kennarinn að láta lítið fyrir sér fara og fylgjast með nemendum sínum úr svolítilli 

fjarlægð. Kennarinn á að hvetja nemendur sína til að leysa verkefnin sjálfa, fá þau til að prófa ýmsar 

leiðir áður en þau gefast alveg upp. Kennarinn getur svo gripið inn í ef nauðsyn krefst (Willis, 

1996:53-54). 

 

Í úrlausnarferlinu er hlutverk kennarans að vera tungumálaleiðbeinandi, að útskýra fyrir nemendum 

sínum heildar markmiðið og hvernig  því sé náð. Eins er mikilvægt að kennarinn rifji upp það sem 

nemendurnir hafa unnið með, það getur ýtt undir hvatningu þeirra í námsferlinu (Willis, 1996:41). 
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Nemendurnir eru ávallt í fyrirúmi í tjáskiptamiðaðri kennslu. Kennarinn þarf að taka tillit til 

námsþarfa sérhvers nemenda. Markmiðið með kennslunni er að nemendurnir öðlist  færni í 

tjáskiptum við mismunandi aðstæður. Í skilgreiningum Longs og Skehans skulu tjáskiptaverkefni 

tengjast raunverulegum aðstæðum. Eins og ég hef nefnt áður þá eru til mörg dæmi um mismunandi 

tjáskiptaverkefni, í ýmsum handbókum og kennslubókum sem verið er að nota í grunnskólum 

landsins. Þar er hægt að finna dæmi um tjáskiptaverkefni þar sem ekki er um raunverulegar 

aðstæður að ræða. Þau verkefni hafa fyrst og fremst kennslufræðilegan tilgang og byggjast helst á 

leik og skemmtun og eru því ekki raunhæf. Það er því í hlutverki kennarans að þarfagreina verkefni 

nemendanna áður en kennslan er skipulögð (Pedersen, 2001:208).  

 

Ef vel á að takast til með verkefnamiðað tungumálanám þá undirbúningsvinna kennarans lykilatriði.  

Vel skipulögð kennsla með skýrum markmiðum gerir kennsluna mun þægilegri bæði fyrir 

nemendur og kennarann. Þegar kennari er að undirbúa verkefnamiðað tungumálanám er gott að 

styðjast við töfluna hér að neðan sem lýsir verkefna- og nemendamiðuðu námi. 

 

 

Tafla 1. 

 

 Á töflunni má sjá að verkefnin skiptast í að vera eintal (monolog) eða samtal (dialog) og opin eða 

lokuð verkefni. Eins og áður hefur komið fram eru opin verkefni með fleiri en eina lausn, en lokuð 

verkefni aðeins eina mögulega lausn. Ef taflan er skoðuð má þá sjá að framsögn og fyrirlestrar eru 
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opin verkefni með eintali, upplýsingagjá er lokað verkefni með eintali, skoðanaskipti og 

ákvarðanataka eru opin verkefni með samtali, púsluspil og vandræðalausn eru lokuð verkefni með 

samtali. Kennarinn getur gengið út frá þessari töflu allt eftir því hvaða markmið og áherslur hann 

ætlar að vinna út frá. 

 

Hugmyndir að verkefnamiðaðri 

dönskukennslu 

 

Hér koma nokkrar hugmyndir af verkefnamiðaðri tungumálakennslu. Eins og hér hefur áður komið 

fram eru mismunandi gerðir verkefna sem ýmist fela í sér notkun við texta, myndir, spil, internet og 

margt fleira. Verkefnin eru ýmist með ein- eða tvíhliða tjáskiptum. Eins getur verkefnið falið í sér 

margs konar lausnir,  þá er talað um opið verkefni, en ef um eina sameiginlega lausn er að ræða er 

verkefnið lokað. Hér á eftir koma dæmi um hvortveggja. Það fer eftir eðli verkefnisins hvort um 

einstaklings-, para-eða umhópverkefni er að ræða. 

Upplýsingagap 

Rík áhersla er lögð á að samskipti nemenda í kennslustofunni fari fram á markmálinu, þannig reynir 

á nemendurna við notkun reglna um mál og málnotkun. Vygotsky (1978) talar um þroskasvið 

nemenda, að tileinka sér nýja kunnáttu hefur bæði félagslega og sálfræðilega merkingu. Skapandi 

námsumhverfi hefur mikla þýðingu fyrir námsferlið, mikilvægt er að umhverfið sé bæði hvetjandi 

og öruggt fyrir nemendurna. Þeir verða mun sjálfstæðari og taka meiri ábyrgð á sínu námi í öruggu 

námsumhverfi (Ellis, 2003:179). 

Fyrst ætla ég að taka dæmi um kennslustund sem byggir á samtalsverkefni þar sem um 

upplýsingagap er að ræða.  

 

Undirbúningur 
 

Kennarinn kynnir efnið fyrir nemendum sínum, þemað er skólastofan. Kennarinn skrifar hugmyndir 

nemendanna í orðablóm á töfluna sem þau tengja við skólastofuna. Að því loknu útskýrir kennarinn 
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fyrir nemendunum að þau eiga að útbúa spjöld út frá orðunum í orðablóminu og setja spjöldin á 

viðeigandi staði í skólastofunni.  

 

Lausnarferlið 
 

Í lausnarferlinu skiptir kennarinn bekknum upp í pör. Hvert par fær 2 mismunandi myndir af sömu 

skólastofunni. Á myndunum eru ekki sömu hlutirnir. Pörin eiga að sitja með bök hvort í annað, A á 

að lýsa sinni mynd fyrir B, á meðan B teiknar þá hluti sem A útskýrir á réttan stað á myndina. Svo 

snúast hlutverkin við. Í lokin eiga nemendurnir að vera með sambærilega mynd af sömu 

skólastofunni. Hér snýst verkefnið um að skiptast á upplýsingum með því að tjá sig á markmálinu 

og fullgera skólastofuna. Kennarinn sýnir svo nemendunum þriðju myndina þar sem allir hlutirnir 

eru á réttum stað á myndinni. 

 

Úrlausnir 
 

Umræða um hvernig þeim fannst verkefnið ganga, hvað fannst þeim erfitt og hvað var auðvelt. Í 

lokin eiga nemendurnir að flokka orðin sem var verið að æfa í verkefninu til dæmis eftir því hvaða 

hlutir tilheyra aðeins skólastofunni og hvaða hlutir tilheyra fleiri stöðum en skólastofunni.  

Kennarinn fjallar svo um algengar málvillur og beygingarvillur hjá nemendunum. Nemendurnir fá í 

lokin verkefni þar sem þau eiga að æfa beygingu orða. Hér væri hægt að taka fleiri formgerðir 

tungumálsins, allt eftir því hvaða áherslur kennarinn er með. 

Púsluspil 

Í púsluverkefni er ýmist unnið með texta eða myndaseríu sem nemendurnir eiga að setja í rétta röð. 

Púsluverkefni krefst tvíhliða tjáskipta og aðeins er um eina lausn að ræða. 

 

Undirbúningur 
 

Kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendunum og hvert markmið þess er. Mikilvægt er að 

nemendur fái góða innlögn svo þeir séu í stakk búnir til að takast á við verkefnið. Skýr fyrirmæli 

kennarans er mikilvægur þáttur svo nemendurnir verði ekki í neinum vafa um hvert hlutverk þeirra 

er. Nemendurnir eiga að búa til myndaseríu og setja hana í rétta tímaröð. Kennarinn byrjar á að sýna 

nemendunum sameiginlega á skjávarpa út á hvað verkefnið gengur. Hann sýnir svo nemendunum 
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nokkrar myndir sem eru í réttri tímaröð. Kennarinn spyr leiðandi og opinna spurninga út frá 

myndunum. Nemendurnir koma með hugmyndir um hvað þau halda að sagan gæti fjallað um. 

 

Lausnarferlið 
 

Kennarinn gefur nemendunum myndaseríu sem er ekki í réttri tímaröð. Þau eiga að setja myndirnar 

í rétta tímaröð ásamt því að átta sig á hvaða texti passar við hverja mynd. Verkefnið er unnið sem 

paravinna. Nemendurnir hjálpast að við að leysa verkefnið og ræða sín á milli af hverju þau halda 

að myndasagan sé í þeirri tímaröð sem þau setja hana í. 

 

Úrlausnir 
 

Nemendurnir fá úrlausnina frá kennaranum og bera saman við sitt verkefni. Kanna síðan hvort þau 

hafa raðað myndaseríunni upp í rétta tímaröð. Kennarinn biður svo nemendurna að finna allar 

sagnir í textanum. Einnig er möguleiki ef textinn er um eitthvað ákveðið þema, til dæmis um 

íþróttir, þá væri hægt að biðja nemendurna að finna öll orð sem tengjast íþróttum á einhvern hátt.  

Skoðanaskipti 

Tjáskiptaverkefni af þessari tegund eru mjög opin. Nemendur þurfa ekki að vera sammála og hér er 

hvorki krafist gagnvirkra tjáskipta eða stefnt að sama marki þar sem engin ein lausn er rétt. 

 

Undirbúningur 
 

Nemendur ákveða í samráði við kennarann eitthvert viðfangsefni sem þau hafa mikinn áhuga og 

skoðun á. Þetta gæti til dæmis verið eitthvað ákveðið málefni sem hefur verið í fjölmiðlum. Sniðugt 

er að kennarinn komi með tillögur að nokkrum viðfangsefnum sem nemendurnir geta valið úr. 

Annars er hætta á því að það fari of mikill tími í að finna viðfangsefni sem hentar öllum.  Segjum að 

viðfangsefnið sé hækkun á lögaldri til að taka bílpróf. Kennarinn skiptir bekknum upp í fjóra hópa. 

Hver hópur á að ræða viðfangsefnið, tveir hópar eiga að ræða rök með því að hækka lögaldurinn á 

meðan hinir tveir hóparnir eiga að finna rök á móti. 

 Eins væri hægt að skipta bekknum í tvo hópa, en ef um stóran bekk er að ræða þá munu hlédrægir 

nemendur njóta sín betur í minni hópum og meiri líkur yrðu á að allir nemendurnir séu virkir í 

umræðunni. Nemendurnir fá 15 mínútur til að undirbúa sig. 
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Lausnarferlið 
 

Þegar nemendurnir hafa rætt saman í hópunum eiga þeir að stilla sér upp hvor á móti öðrum. 

Kennarinn biður þá hópa sem voru með rök á móti hækkun lögaldurs að byrja á að koma með eina 

ástæðu fyrir því af hverju þau telji að lögaldurinn eigi ekki að hækka. Hinir hóparnir eiga svo að 

svara með sínum rökum. Þessi æfing reynir á tjáningarhæfni nemendanna. Kennarinn getur einnig 

undirbúið skoðanaskiptaleik þar sem kennarinn er stjórnandinn. Hann velur þá eitthvað ákveðið 

málefni. Nemendurnir hafa tekið afstöðu til málefnisins, hvort þau eru með eða á móti. Kennarinn 

spyr svo spurninga til beggja hópa, nemendurnir verða að svara með rökum fyrir því af hverju þau 

séu mótfallin eða meðfallin málefninu. Hér reynir einnig á hlustun nemendanna, þau þurfa að heyra 

skoðanir og rök spyrilsins. Nemendunum er svo frjálst að skipta um skoðun og færa sig yfir í hinn 

hópinn ef það kemur einhver með rök sem nemandinn er sammála. 

Svona verkefni er hægt að vinna bæði úti og inni. Mjög sniðugt að fara út á fótboltavöll skólans í 

góðu veðri og gera verkefni með skoðanaskipti. Kennarinn getur svo skipt um umræðuefni ef 

nemendurnir hafa ekki fleiri rök fyrir málefninu. 

 
 

Úrlausnir 
 

Hér er svo umræða um hvernig til tókst. Nemendurnir eiga að skrifa stutta grein um málefnið, þau 

hafa frjálst val um að skrifa hvort þau séu með eða á móti.  

Framsögn og fyrirlestur 

Verkefni sem tengjast framsögn nemenda og að halda fyrirlestur eða kynningu fyrir framan bekkinn 

er góð munnleg æfing. Nemendurnir þjálfast í að koma fram, það styrkir sjálfsöryggi þeirra og eins 

félagsleg tengsl í bekknum. Verkefnið heitir Hvem er jeg? 

 

Undirbúningur 
 

Kennarinn kynnir verkefnið, Hvem er jeg? Hann spyr opna spurninga út í bekkinn, hvað er að vera 

ég? Hvaða upplýsingar viljum við vita um hvort annað? Kennarinn skráir öll svör nemendanna í 

orðablóm á töflunni, sem dæmi, navn, alder, interesser, hvad er du god til, hvad er du dårlig til,  

sport, familie og favorit musik. 
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Nemendur draga svo nafn einhvers bekkjarfélaga síns úr hatti sem kennarinn er með, þeir fá 

fyrirmæli um að halda nafninu leyndu og eiga að skrifa niður stutta lýsingu á bekkjarfélaganum. 

Nemendurnir koma svo allir saman þar sem er gott gólfpláss og eiga svo að kynna sig fyrir hvort 

öðru sem sá bekkjarfélagi sem þau drógu upp úr hattinum. Sá sem nemandinn talar við á að giska á 

hvaða bekkjarfélaga nemandinn er að lýsa. Svo skiptast nemendurnir á að spyrja hvort annað.  

 
Lausnarferlið 
 

Hver nemandi fær stórt plakat. Kennarinn sýnir nemendunum tilbúið plakat og útskýrir fyrir þeim 

hvað þau eiga að gera við það. Nemendurnir eiga að undirbúa kynningu um Hvem er jeg. Á 

plakatinu eiga þau að setja mynd af sér eða teikna mynda af sér. Kennarinn hefur verið búinn að 

biðja nemendurna að koma með útprentaða mynd fyrir þennan tíma. Nemendurnir fá skýr fyrirmæli 

um hvað þarf að koma fram á plakatinu en þau mega gjarnan bæta við fleiri upplýsingum. Allar 

upplýsingarnar eiga að vera í punktaformi sem nemandinn á svo að geta útskýrt.  

 

Úrlausnir 
 

Þegar allir nemendur hafa lagt lokahönd á plakatið eiga þeir að kynna verkefnið sitt, halda stuttan 

fyrirlestur á dönsku um sjálfan sig. Nemendurnir eiga að tala og útskýra út frá plakatinu. 

Umræða 

 

Tjáskiptaverkefni krefjast þess að nemendur taki meira frumkvæði á námsferlinu auk gagnvirkra 

tjáskipta þar sem aukin málnotkun er forsenda tilgátumyndunar um uppbyggingu markmálsins. 

Nemendurnir skynja að tungumálið er tæki til tjáskipta og ávinningurinn ræðst af framlagi og 

þátttöku hvers nemenda. Fræðimennirnir Breen, Candlin og Dam telja að með aukinni ábyrgð og 

frumkvæði nemendanna vaxi vitund þeirra um þarfir markmálsins. Þess vegna leggja þeir áherlsu á 

að nemendur læri að skipuleggja sig, vera sjálfstæðir og bera ábyrgð á eigin námi í námsferlinu. 

Eins að nemendurnir setji sér markmið í samráði við kennarann, að þeir hafi áhrif á vinnulag, 

aðferðir og efnisval kennarans og séu meðábyrgðir um eigið nám (Auður Hauksdóttir og Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007:189).  
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Hugfræðilegar námskenningar um tjáskiptaaðferðanna snúast mikið um sálfræðilegt ferli sem er 

mjög mikilvægt fyrir tungumálanámið. Tungumálanámið er flókið vitsmunalegt og gagnvirkt ferli 

þar sem tilgátumyndun og prófun á tilgátunum á sér stöðugt stað í námsferlinu. Við myndun 

tilgátna alhæfir nemandinn, hann yfirfærir fyrri þekkingu sem hann hefur lært og prófar hvort 

tilgátan passi við tilteknar aðstæður (Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:180-181). 

 

Með málnotkunarhæfni nemanda er átt við þá þætti sem snúa að notkun málsins og hvernig þeir 

framkvæma málathafnir sínar. Með boðskiptum nemenda á sér stað val og túlkun á málathöfnum, 

ýmsir félagslegir þættir hafa áhrif á hvaða tjáskiptaaðstæður um er að ræða og hvort einhver tengsl 

eru á milli sendanda og móttakanda. Þegar nemanda skortir orð eða skilning á markmálinu þarf 

hann að grípa til einhverra úrræða. Þá er talað um úrræðahæfni nemenda, hæfni til að finna ýmsar 

leiðir til að brúa bilið á milli þekkingar sinnar og þess sem hann á ólært (Auður Hauksdóttir og 

Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:176-177). 

 

Mikil áhersla er lögð á flæði nemenda sem hluta af tjáskiptahæfni, þar sem lélegt flæði hamlar 

tjáskiptum þeirra. Með hugtakinu flæði er átt við að nemandinn sé fær um að tjá sig reiprennandi og 

geti beitt reglum um mál og málnotkun án sérstakrar umhugsunar. Til að ná góðu flæði er mikilvægt 

að æfa tilteknar hliðar tungumálsins, til að nemendur verði sjálfvirkari við notkun markmálsins 

(Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:177). 

 

Við uppbyggingu á verkefnamiðuðu námi skiptir Jane Willis námsferlinu í þrjú ferli líkt og gert er í 

kennsluhugmyndunum hér að framan. Verkefnin miða að þekkingu nemandans og málnotkun hans. 

Sem dæmi í fyrsta verkefninu er þemað um skólastofuna. Tungumálasérfræðingar eru sammála um 

að mikilvægt sé að taka mið af nánasta umhverfi nemendanna. Rod Ellis greinir frá því í 

tileinkunarferlinu, að innlögnin sé úr nánasta umhverfi, það auki líkurnar á að innlögnin geymist í 

skammtímaminni nemendanna. Hann talar einnig um líkt og Jane Willis að vel skipulögð innlögn sé 

mikilvægur þáttur í námsferlinu. Nemendurnir vinna með orðaforða sem þau kannast við og allt það 

áreiti sem þeir verða fyrir á markmálinu styrkir ílag þeirra. Það hjálpar nemandanum að þróa tækni í 

að notast við ómeðvitaða og óbeina málkunnáttu. Millimál nemendanna myndast með því að 

nemendurnir prófa sig áfram og myndi tilgátur um markmálið. Mikilvægt er að kennarinn hvetji 

nemendur sína til að vera ófeimna við að spreyta sig á tungumálinu, millimál þeirra þróast einnig 

við að læra af mistökum. Í frálagstilgátu Merill Swain er stuðst við það að mistök séu hluti af 
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námsferlinu, nemandinn prófar sig áfram miðað við þá endurgjöf sem hann fær tilbaka hverju sinni, 

hvort hann gerði rétt eða rangt. Með því að leyfa nemendunum að spreyta sig á tungumálinu og 

prófa tilgátur sínar við mismunandi aðstæður lærir nemandinn af þeirri endurgjöf sem hann fær og 

þannig lærir hann einnig að muna ýmsar reglur tungumálsins sem setjast að í langtímaminninu. 

 

Í verkefnunum er reynt að samþætta sem flesta færniþætti til að fá heildstæðara nám. Nemendurnir 

þurfa að einbeita sér að hlusta á innlögn kennarans og taka þátt í umræðu um námsefnið. Í verkefni 

tvö sýnir kennarinn nemendunum hvernig þeir eiga að vinna verkefnið. Hann sýnir þeim myndir og 

spyr leiðandi spurninga t.d hvað er á myndinni? Ætli þetta séu vinir, systkini, óvinir o.s.frv. Af 

hverju haldið þið að þetta séu vinir? Hvað ætli þau séu að fara að gera? Nemendurnir fara ósjálfrátt 

að svara á markmálinu án þess að vera meðvitaðir um það. Nemendurnir koma með eigin tilgátur út 

frá því sem þeir sjá. Þeir fá svo sambærilegt verkefni sem kennarinn hefur útskýrt á töflunni nema 

að myndirnar eru ekki í réttri tímaröð, einnig eiga þau að setja réttan texta við hverja mynd. 

Verkefnið krefst hlustunar, gagnvirkra tjáskipta, skilnings á texta og þess að nemandinn finni sagnir 

í texta.  

 

Nemendurnir notast bæði við orðabókarminnið og reglukerfið við úrvinnslu á verkefnunum. Í fyrsta 

verkefninu þar sem nemendurnir eiga að lýsa skólastofunni fyrir hvort öðru byrjar nemandinn á að 

nota orðabókarminnið, þau orð sem hann hefur lært utan að. Tökum sem dæmi að nemandi A á að 

lýsa fyrir nemanda B hvar útvarpið á að vera í skólastofunni. Nemandi A veit að útvarp er radio á 

dönsku og borð er et bord. Nú þarf nemandinn A að mynda setningu fyrir nemanda B um að 

útvarpið sé á fremsta borðinu í hægra horninu við gluggann. Samkvæmt vitrænni nálgun Sekhans 

leitar nemandinn í reglukerfið þar sem orðarbókarminnið er ekki fullþróað. Flæði nemendanna 

eykst jafnt og þétt með þróun millimálsins. Sama á við um hnittni og flókna málnotkun, allt krefst 

þetta þjálfunar á mismunandi tjáskiptaverkefnum. 
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Lokaorð  

 

Með tjáskiptamiðaðri kennslu í erlendum tungumálum er meginmarkmið að nemendurnir þjálfist í 

tjáskiptahæfni og þeim til grundvallar liggja hugfræðileg viðhorf til máltöku. Fullyrða má að það 

hefur verið mikil gróska í þróun tjáskiptaaðferðarinnar sem hefur haft mikil áhrif á þróun 

tungumálanámsins. Námsferlið er mun heildstæðara en áður og nemandinn er hafður í fyrirrúmi í 

námsferlinu.  

 

Að mínu mati er verkefnamiðað tungumálanám áhrifaríkur kostur fyrir tungumálakennslu. 

Verkefnin hafa öll skýr markmið og ganga öll út á að nemendurnir þurfi að nota sitt innra tungumál 

til að leysa verkefnin, ýmist með einhliða eða tvíhliða tjáskiptum á markmálinu, þannig byggja 

nemendurnir millimál sitt upp. Einnig er mikilvægt að verkefnin kenni nemendunum að nota 

tungumálið við raunverulegar aðstæður. Verkefnin eru mjög fjölbreytileg sem stuðlar að því að 

kennarinn getur gengið út frá mismunandi námsgetu nemenda sinna.  

Samþætting færniþáttanna fjögurra er mikilvæg í tjáskiptamiðaðri kennslu, kennarinn leggur mikla 

áherslu á að tjáskipti séu á markmálinu, tungumálanámið verður heildstæðara með samþættingu 

færniþáttanna. Þar sem tjáskiptaverkefni geta verið með ólíkum hætti fá nemendurnir tækifæri til að 

nota markmálið með mismunandi tilgangi. 

 

Áhugavert væri að rannsaka hvaða kennsluhætti tungumálakennarar eru að notast við í grunnskólum 

landsins  og hvaða viðhorf þeir hafa til verkefnamiðaðs tungumálanáms. Jafnframt að kanna vægi 

munnlega þáttarins í dönskukennslunni. 
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