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Ágrip  

Þessi  ritgerð  er  lögð  fram  til  M.Paed.-prófs  við  Hugvísindasvið  Háskóla  Íslands  í  maí  

árið  2011.    Markmið  hennar  er  að  finna  leiðir  til  að  auðvelda  erlendum  nemendum  

tungumálanám  sitt  úti  í  samfélaginu  og  auka  þannig  færni  þeirra  í  samskiptum    á  

íslensku.    Eitt  af  verkefnum  ritgerðarinnar  er  að  finna  aðstæður  sem  koma  nemendunum  

að  gagni  og  staðsetja  í  svokölluðu  Íslenskuþorpi.    Þar  geta  erlendir  nemendur  sem  eru  að  

læra  íslensku  sinnt  viðskiptum  sínum  og  daglegum  erindum  og  átt  samskipti  á  íslensku  

við  aðstæður  sem  eru  nokkurs  konar  millistig  milli  kennslustofunnar  og  raunverulegra  

aðstæðna  úti  í  samfélaginu.    Hér  eru  settar  fram  kennsluhugmyndir  fyrir  erlenda  

nemendur  í  íslensku  sem  byggja  á  nýjum  kenningum  um  að  tungumál  lærist  í  

samskiptum  í  raunverulegum  aðstæðum  úti  í  samfélaginu,  og  einnig  niðurstöðum  nýrra  

rannsókna  í  annarsmálsfærðum  sem  sýna  að  tungumálanám  á  sér  stað  úti  í  samfélaginu.    

Með  aðferðum  samtalsgreiningar  (CA)  rannsaka  ég  hljóðupptökur  af  samtölum  

tungumálanemandans  Önnu,  sem  er  byrjandi  í  íslensku,  og  leitast  við  að  skilja  og  lýsa  

þeim  aðferðum  og  formúlum  sem  hún  notar  í  samskiptum  sínum.  Ég    skoða  hvernig  hún  

nýtir  það  sem  hún  kann  til  þess  að  eiga  viðskipti  á  íslensku  úti  í  samfélaginu  og  hvernig  

hún  og  viðmælendur  hennar  skilja  hvert  annað.    Kennsluverkefnið  byggir  á  upplýsingum  

úr  greiningum  mínum  á  samtölum  Önnu,  kenningum  um  tungumálanám  og  

kennsluaðferðum  sem  miða  að  því  að  auka  færni  nemenda  í  samskiptum  á  íslensku.    

        Fyrst  og  síðast  þakka  ég  leiðbeinanda  mínum,  Guðrúnu  Theodórsdóttur,  fyrir  að  

hafa  gefið  mér  tækifæri  til  að  taka  þátt  í  hugmyndum  hennar  um  Íslenskuþorp,  leiðbeint  

mér  við  samtalsrannsóknirnar  og  hvatt  mig  áfram.    Guðnýju  Soffíu  Marinósdóttur  

samstarfskonu  og  vinkonu  þakka  ég  fyrir  aðstoðina  við  tölvuvinnslu  ritgerðarinnar  og  

Ingibjörgu  Hafstað  fyrir  að  hafa  verið  mér  innblástur  með  hugmyndum  sínum  og  

aðferðum  í  íslenskukennslu  fyrir  útlendinga.      Fjölskyldu  minni  þakka  ég  þolinmæðina  

og  umburðarlyndið.  
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Inngangur  

Niðurstöður  nýrra  rannsókna  á  tungumálanámi  sýna  fram  á  að  tungumál  lærist    á  fleiri  

stöðum  en  í  kennslustofunni.    Kennsluverkefnið  byggir  á  kenningum  um  að  tungumál  

lærist  í  samskiptum  í  raunverulegum  aðstæðum  úti  í  samfélaginu  (Firth  og  Wagner,  2007,  

Guðrún  Theodórsdóttir,  2010).    Kennslan  í  kennslustofunni  hefur  ekki  nýtt  þessa  auðlind  

samfélagsins  nógu  mikið  í  gegnum  tíðina  (Wagner,  2010).    Samskiptin  fyrir  utan  

skólastofuna  hafa  augljóslega  áhrif  á  tungumálanámið,  en  því  miður  hafa  þau  verið  

vanmetin  af  skólafólki.    Við  vitum  að  erlendir  nemendur  eru  úti  í  samfélaginu  að  tala  

íslensku  kennslan  í  skólastofunni  þarf  að  vera  meðvituð  um  það  og  styðja  við  nemendur  í  

þessum  samskiptum.    Markmið  ritgerðarinnar  er  að  finna  leiðir  til  að  auðvelda  erlendum  

nemendum  tungumálanám  sitt  úti  í  samfélaginu  og  auka  þannig  færni  þeirra  í  

samskiptum    á  íslensku.    Það  er  ekki  eins  sjálfsagt  og  einfalt  og  það  hljómar  að  senda  

erlenda  nemendur  út  í  samfélagið  og  segja  þeim  að  tala  íslensku,  því  þá  læri  þeir  svo  

mikið.  Útlendingar  sem  reyna  að  tala  íslensku  úti  í  samfélaginu  segja  að  Íslendingar  vilji  

helst  tala  ensku  það  er  þekkt  en  sem  betur  fer  ekki  algilt.    Nútíma  verslunarhættir  krefjast  

ekki  endilega  mikilla  samskipta,  viðskiptavinurinn  nær  í  vörurnar  sjálfur,  afhendir  

greiðslukort  og  þarf  í  mesta  lagi  að  segja  já  við  pokanum  og  takk  í  lokin.    Slíkar  aðstæður  

eru  því  kannski  ekki  þær  ákjósanlegustu  fyrir  erlenda  nemendur  til  að  auka  færni  sína  í  

íslensku.    Þegar  vel  er  að  gáð,  má  þó  sannarlega  finna  aðstæður  sem  krefjast  samskipta,  

t.d.  í  viðskiptum  og  þjónustu.    Aðstæður  þar  sem  tækifæri  gefst  til  að  heyra  og  tala  

íslensku  en  þessar  aðstæður  þarf  nemandinn  að  vita  hvar  er  að  finna  og  nýta  vel.    Eitt  af  

verkefnum  ritgerðarinnar  er  að  finna  aðstæður  af  þessu  tagi  og  staðsetja  í  svokölluðu  

Íslenskuþorpi.    Ritgerðin  er  hluti  af  verkefninu  Íslenskuþorpið  sem  er  hugmynd  Guðrúnar  

Theodórsdóttur  og  byggir  á  rannsóknarniðurstöðum  doktorsrannsóknar  hennar.    

Hugmynd  Guðrúnar  er  að  í    Íslenskuþorpinu  geti  erlendir  nemendur  sem  eru  að  læra  

íslensku  sinnt  viðskiptum  sínum,  daglegum  erindum  og  átt  samskipti  á  íslensku  í  þorpi  

sem  er  nokkurs  konar  millistig  milli  kennslstofunnar  og  raunverulegra  aðstæðna  úti  í  

samfélaginu.      

        Í  ritgerðinni  styðst  ég  við  rannsóknargögn  og  niðurstöður  úr  doktorsritgerð  Guðrúnar  

(2010)  en  þar  kemur  m.a.  fram  að  tungumálanám  á  sér  stað  úti  í  samfélaginu.    Í  

gagnagrunni  tengdum  ritgerð  hennar  rannsaka  ég  hljóðupptökur  og  afritanir  af  samtölum  
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tungumálanemandans  Önnu  við  Íslendinga.    Með  aðferðum  samtalsgreiningar    (CA)  

leitast  ég  við  að  skilja  og  lýsa  þeim  aðferðum  og  formúlum  sem  Anna  notar  í  samskiptum  

sínum.  Hvernig  nýtir  hún  það  sem  hún  kann  til  þessa  að  geta  átt  viðskipti,  t.d.  í  bakaríi,  

sérverslun  og  á  pósthúsi?    Hvernig  nær  hún  að  skilja  viðmælendur  sína  og  þeir  hana?    Er  

hægt  að  nýta  þessar  upplýsingar  til  þess  að  hjálpa  öðrum  tungumálanemendum  í  

viðskiptum  sínum  úti  í  samfélaginu?    Kennsluverkefnið  byggir  á  upplýsingum  úr  

greiningum  mínum  á  samtölum  Önnu,  kenningum  um  tungumálanám  og  

kennsluaðferðum  sem  miða  að  því  að  auka  færni  nemenda  í  samskiptum  á  íslensku.    

Í  fyrsta  kafla  skoða  ég  hvernig  annarsmálsrannsóknir  tengjast  tungumálanámi,  á  hverju  þær  

byggja  og  um  hvað  þær  snúast.    Ég  greini  frá  ákveðnum  straumhvörfum  innan  

fræðigreinarinnar  sem  urðu  1997  þegar  nokkrir  fræðimenn  gagnrýndu  kenningar  hefðbundinna  

annarsmálsfræða  sem  þeir  sögðu  styðja  við  vitsmunatengdar  rannsóknir  og  aðferðafræði  frekar  

en  samræðu-  og  samskiptatengdar.    Ég  skoða  síðan  kenningarnar  sem  nýjustu  

annarsmálsrannóknirnar  byggja  á  og  útskýri  rannsóknaraðferðina  (conversation  analysis,  CA)  

og  þátt  hennar  í  kennsluverkefni  ritgerðarinnar.    Með  samtalsrannsóknum  er  hægt  að  skoða  

aðferðir,  orðaforða  og  málnotkun  hjá  annarsmálsnemendum  og  finna  aðferðir  og  leiðir  sem  

geta  nýst  öðrum  tungumálanemendum  í  samskiptum  þeirra  á  íslensku.  

Í  öðrum  kafla  er  fjallað  um  fræðin  á  bak  við  kennsluna,  hönnun  og  skipulag  hennar  

og  að  lokum  framkvæmdina.    Kenningarnar  sem  kennsluverkefnið  byggir  á  leggja  

áherslu  á  að  skilyrðin  fyrir  tungumálanáminu  þurfi  að  vera  málnotkun  í  samhengi  og  við  

réttar  aðstæður.    Fræðileg  sýn  kennsluverkefnisins  beinist  að  samskiptum  þar  sem  allt  

kapp  er  lagt  á  að  fá  nemendur  til  að  tala  íslensku  og  litið  er  á  tungumálið  sem  tæki  til  að  

koma  á  og  viðhalda  sameiginlegum  skilningi.    Í  kaflunum  er  rætt  um  markmið,  

undirmarkmið,  kveikjur,  áherslur,  leiðir,  hjálpartæki,  námsefni,  námsvef,  verkefni  og  

námsmat.    Í  lok  kaflans  er  svo  dregin  upp  skýringarmynd  af  öllu  ferlinu.  

Í  þriðja  kafla  er  kennsluverkefnið  sjálft.      Þar  rannsaka  ég  hljóðupptökur  og  afritanir  

af  samtölum  tungumálanemandans  Önnu  við  Íslendinga.    Guðrún  Theodórsdóttir  sá  um  

afritun  á  hljóðupptökum  Önnu  en  hvor  tveggja  fékk  ég  hjá  henni  til  rannsóknar.    Með  

aðferðum  samtalsgreiningar  (CA)  leitast  ég  við  að  skilja  og  lýsa  þeim  aðferðum  og  

formúlum  sem  hún  notar  í  samskiptum  sínum  í  bakaríi,  plötubúð  og  á  pósthúsi,  og  skoða  

hvernig  hún  nýtir  það  sem  hún  kann  til  þess  að  geta  átt  í  viðskiptum  á  íslensku.    Eftir  

greiningu  á  samtölunum  set  ég  fram  kennsluhugmyndir  og  verkefni  fyrir  kennslustofuna.    

Kennsluverkefnið  byggir  á  nýjustu  rannsóknum  í  annarsmálsfræðum.  
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Í  fjórða  kafla  er  fjallað  um  Íslenskuþorpið  þar  sem  nemendur  fá  tækifæri  til  að  æfa  sig  

að  tala  íslensku  með  stuðningi  og  velvilja  starfsfólks  þorpsins.    Íslenskuþorpið  

samanstendur  af  verslunum  og  þjónustu  í  miðbæ  Reykjavíkur.    Erlendir  nemendur  sem  

eru  að  læra  íslensku  geta  sinnt  þar  viðskiptum  sínum,  daglegum  erindum  og  átt  samskipti  

á  íslensku.      Samskipti  nemenda  við  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  gegna  lykilhlutverki  í  

tungumálanámi  þeirra  og  samvinnuverkefninu  öllu.      Allt  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  fer  á  

undirbúningsnámskeið  sem  styrkir  það  í  hlutverkum  sínum.    Á  námskeiðinu  er  farið  í  þau  

grundvallaratriði  sem  starfsfólk  þarf  að  kunna  og  þekkja  til  þess  að  geta  komið  sem  best  

til  móts  við  þarfir  nemendanna  í  viðskiptunum.  Í  kaflanum  er  einnig  greint  frá  skipulagi  

Íslenskuþorpsins,  undirbúningi,  framkvæmd  og  umgjörð.  
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1   Annarsmálsfræði  

Rannsóknir  innan  annarsmálsræða  hefjast  um  miðbik  síðustu  aldar  því  má  segja  að  

fræðigreinin  sé  tiltölulega  ung  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  2007).    Greinin  hefur  vaxið  hratt  á  

undanförnum  áratugum  vegna  aukins  áhuga  manna  á  því  hvernig  tungumál  lærist.      Á  

stuttum  tíma  hefur  heimurinn  opnast  fyrir  umferð  milli  landa,  ferðalög  eru  daglegt  brauð,  

fólk  stundar  nám  í  fjarlægum  löndum  og  flyst  á  milli  landa  á  ný  málsvæði.    Tilkoma  

Internetsins  hefur  aukið  möguleika  manna  til  að  læra  ný  tungumál  og  eðlilegt  er  að  

samskipti  þar  fari  fram  á  ensku.    Margar  kenningar  um  nám,  máltöku  og  máltileinkun  

hafa  verið  settar  fram  til  þess  að  skýra  hvernig  við  lærum  tungumál  og  hvernig  á  að  

kenna  tungumál.    Í  þessum  kafla  verður  farið  yfir  á  hverju  annarsmálsrannsóknir  byggja,  

um  hvað  þær  snúast  og  hvernig  þær  tengjast  tungumálanámi.    Nýjar  rannsóknir  hafa  leitt  

í  ljós  að  tungumál  lærist  með  því  að  nota  tungumál  í  samskiptum.    Með  því  að  skoða  

samtöl  með  gleraugum  samtalsgreiningar  má  sjá  hvaða  aðferðum  þátttakendur  beita  til  

þess  að  skilja  hvern  annan.  

1.1   Máltaka  og  máltileinkun  
Hugtökin  máltaka  og  máltileinkun  eru  nátengd  og  snúast  bæði  um  hæfileika  til  að  læra  

tungumál.    Í  bók  Birnu  Arnbjörnsdóttur  og  Auðar  Hauksdóttur,  Mál  málanna  frá  2007,  er  

farið  í  skilgreiningar  á  nokkrum  grundvallarhugtökum  um  máltöku  og  tileinkun  

tungumáls.    Á  hugtökunum  tveimur  er  sá  grundvallarmunur  að  talað  er  um  máltöku  þegar  

börn  læra  tungumál  en  máltileinkun  þegar  fullorðnir  læra  tungumál,  hér  skiptir  aldur  

viðkomandi  því  öllu  máli.        Fyrsta  málið  sem  börn  læra  er  móðurmál  þeirra.    Börn  geta  

lært  fleiri  en  eitt  tungumál  í  einu  og  því  geta  fleiri  en  eitt  tungumál  verið  móðurmál  

þeirra.    Talað  er  um  annað  eða  þriðja  mál  þegar  börn  læra  tungumál  sem  er  ríkjandi  i  

samfélaginu  en  ekki  inni  á  heimili  þeirra.    Þegar  börn  læra  tungumál  er  talað  um  máltöku  

vegna  sérstakra  meðfæddra  hæfileika  þeirra  til  að  læra  tungumál.    Þetta  á  þó  ekki  við  um  

erlend  tungumál  sem  eru  lærð  í  skólastofunni,  eins  og  þegar  íslensk  börn  læra  dönsku  eða  

þýsku,  en  þá  er  talað  um  að  börn  læri  erlent  mál  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  2007).    

Til  þess  að  gera  sér  betur  grein  fyrir  hugtökunum    tveimur,  máltaka  og  máltileinkun,  er  

nauðsynlegt  að  átta  sig  á  því  í  hverju  munurinn  liggur.    Talið  er  að  börn  fæðist  með  sérstaka  

eiginleika  til  að  taka  inn  flókið  kerfi  tungumáls  að  því  tilskildu  að  tungumálið  sé  talað  í  
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umhverfi  þeirra.    Mannsheilinn  er  sérstaklega  útbúinn  til  þess  að  nýta  sér  mál  og  málfræði.    

Rannsóknir  á  málstoli  (aphasia)  á  19.  öldinni  sýndu  fram  á  það  án  nokkurs  vafa  að  tengsl  eru  

milli  heilans  og  tungumálsins.    Niðurstöður  sýndu  að  tungumálið  býr  vinstra  megin  í  

heilanum,  þar  eru  tvær  vel  afmarkaðar  málstöðvar,  Broca-svæðið  og  Wernicke-svæðið,  

kenndar  við  þá  menn  sem  fyrstir  uppgötvuðu  þær  (Fromkin  o.fl.,  2007:38-39).    Stöðvarnar  

sjá  um  mimsunandi  þætti  málhæfninnar  og  eru  virkastar  frá  fæðingu  til  kynþroska.    

Ungabörn  virðast  hafa  á  valdi  sínu  öll  hljóð  mannlegs  máls,  hvar  sem  er  í  heiminum,  þegar  

þau  fæðast.    Rannsóknir  sýna  að  fjögurra  daga  gömul  börn  geta  greint  á  milli  tungumála  eftir  

hljómfalli  þeirra.    Þau  virðast  greina  tungumálin  í  nokkra  hljómfallsflokka  og  gera  t.d.  

greinarmun  á  ensku  og  frönsku  sem  tilheyra  hvort  sínum  hljómfallsflokknum.    Við  tveggja  

mánaða  aldur  hefur  þessi  hæfileiki  minnkað  mikið  og  við  fimm  mánaða  aldurinn  eru  þau  

farin  að  einbeita  sér  að  hljómfalli  móðurmálsins  (Sigríður  Sigurjónsdóttir,  2002).    Börn  

virðast  þvi  koma  líffræðilega  tilbúin  frá  fæðingu  til  að  læra  öll  hljóð.    Rannsóknir  hafa  sýnt  

fram  á  að  svokallað  næmiskeið  fyrir  máltöku  barna  sé  frá  fæðingu  til  4 6  ára  aldurs  og  því  

ljúki  endanlega  við  kynþroskaaldurinn.    Talað  er  um  að  börn  geti  ekki  náð  fullum  tökum  á  

móðurmáli  sínu  nema  þau  læri  málið  fyrir  sex  ára  aldur.    Börn  læra  móðurmál  sitt  svo  til  

sjálfkrafa  á  máltökuskeiðinu,  en  þegar  einstaklingur  kemst  ekki  í  kynni  við  tungumál  fyrr  en  

eftir  kynþroska  á  hann  erfitt  með  að  ná  valdi  á  málfræði  þess  og  hljóðum  og  sumum  tekst  það  

aldrei  (Sigríður  Sigurjónsdóttir,  2001).    Einstaklingur  sem  byrjar  fullorðinn  að  læra  tungumál  

kemur  ekki  til  með  ná  sama  valdi  á  því  og  þeir  sem  hefja  tungumálanámið  sem  ung  börn  þar  

sem  ákveðnir  eiginleikar  sem  við  fæðumst  með  eru  ekki  lengur  til  staðar.    Fullorðnir  eiga  því  

erfiðara  með  að  bera  fram  ný  hljóð  þar  sem  talfærin  eru  hreinlega  hætt  að  geta  lagað  sig  að  

nýjum  hljóðum  eins  og  þau  gerðu  þegar  þeir  voru  börn.    Sjaldgæft  er  að  fullorðinn  

einstaklingur  sem  byrjar  að  læra  tungumál  nái  valdi  á  málinu  á  sama  hátt  og  þeir  sem  hefja  

tungumálanámið  sem  ung  börn  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  2007).    En  það  þýðir  ekki  að  

fullorðnir  geti  ekki  lært  tungumál,  síður  en  svo.    Búnaðurinn  breytist  með  árunum  og  nýir  

þættir  koma  til  sögunnar  eins  og  umhverfi,  samskipti,  áhugi,  hvatning  og  sjálfstraust  sem  

gerir  fullorðnum  kleift  að  tileinka  sér  tungumál  (Krashen,1982).      Í  þessari  ritgerð  verður  

sjónum  beint  að  tungumálanámi  fullorðinna.    Hugtakið  annað  mál  er  notað  um  þau  tungumál  

sem  lærð  eru  á  eftir  móðurmálinu  á  málsvæði  markmálsins,  þ.e.  á  svæði  þar  sem  nýja  

tungumálið  er  talað.    Fræðin  í  kringum  annað  málið  eru  kölluð  annarsmálsfræði  sem  er  

þýðing  á  hugtakinu  Second  Language  Acquistion  (SLA)  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  2007).      
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1.2   Annarsmálsfræði  
Í  bókinni  An  Introduction  to  Second  Language  Acquisition  Research  eftir  Diane  Larsen-

Freeman  og  Michael  H.  Long,  sem  kom  út  árið  1991,  er  fjallað  um  þann  jarðveg  sem  

rannsóknir,  kenningar  og  aðferðafræði  annarsmálsfræða  spretta  úr.    Annarsmálsfræðin  

eru  tiltölulega  ung  fræði,  eitt  helsta  viðfangsefni  þeirra  hafa  verið  rannsóknir  á  

tungumálakennslu  og  tungumálanámi.    Fræðigreinin  sækir  hugtök,  skýringar  og  

hugmyndir  m.a.  til  sálfræði,  félagsfræði,  málvísinda,  mannfræði  og  taugamálvísinda.      Í  

byrjun  tuttugustu  aldarinnar  snerust  tungumálarannsóknir  nær  eingöngu  um  með  hvaða  

hætti  væri  best  að  kenna  tungumál.    Þá  var  talið  að  eftir  því  sem  kennsluaðferðir    í  

skólastofunni  væru  áhrifaríkari  hlyti  námið  að  vera  innihaldsríkara.      Um  miðja  

tuttugustu  öldina  fer  áherslan  að  breytast  í  kjölfar  nýrra  rannsókna  í  sálfræði  og  

málvísindum.    Í  kringum  1960  verður  meginviðfangsefni  annarsmálsrannsókna  að  

rannsaka  hvernig  nám  á  sér  stað  og  hugtakið  Second  Language  Acquisition  (SLA)  verður  

til  (Larsen-Freeman,  1991).      

Birna  Arnbjörnsdóttir  hefur  í  bókinni  Mál  málanna  frá  2007  skipt  sögu  

annarsmálsrannsókna  í  þrjú  tímabil.    Á  fyrsta  tímabilinu,  í  kringum  1960,  höfðu  menn  

sérstakan  áhuga  á  hvers  kyns  samanburði.    Rannsóknir  eins  og  að  bera  saman  

mismunandi  tungumál  til  þess  að  skýra  framvindu  tungumálanámsins    voru  áberandi  og  

einnig  sérstakur  áhugi    fræðimanna  á  því  hvort  sumir  hefðu  meiri  hæfileika  en  aðrir  til  

tungumálanáms  og  hvort  tengsl  væru  milli  greindar  og  málfærni.    Næsta  tímabil  stóð  í  

u.þ.b.  fjóra  áratugi  og  er  talið  hefjast  með  rannsóknum    Noams  Chomsky  á  

allsherjarmálfræði  (Universal  grammar)  um  og  eftir  1970.    Rannsóknirnar  snérust  um  

það  hvort  maðurinn  hefði  meðfædda  eiginleika  til  máltöku  sem  gætu  skýrt  hvers  vegna  

barn  getur  lært  tungumál  á  svo  skömmum  tíma.    Rannsóknirnar  leituðust  við  að  finna  

upphaf  og  endi  máltileinkunar  og  hvers  vegna  málfærni  er  mismunandi  hjá  einstaklingum  

sem  læra  sama  tungumál  við  að  því  er  virðist  sömu  aðstæður.    Þriðja  tímabilið  einkennist  

svo  af  aukinni  áherslu  á  þverfaglega  nálgun  og  útvíkkun  eldri  hugmynda  um  máltöku.    

Máltökuhugmyndirnar  taka  að  þróast  í  þá  veru  að  skoða  fleiri  þætti  sem  hafa  áhrif  á  

þróun  málkerfis  hjá  einstaklingum.  Farið  er  að  skoða  hvaða  þættir  hafa  hvetjandi  og  

letjandi  áhrif  á  máltileinkunina,  þættir  eins  og  vitsmunir,    félags-  og  menningarlegt  

umhverfi,  málumhverfi,  einstaklingsbundir  þættir  eins  og  námshvati,  námstækni  og  

kennsla,  allt  er  þetta  talið  geta    haft  áhrif  á  máltileinkunina.    Hugmyndir  eins  og  að  
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tungumál  lærist  eins  og  hver  annar  lærdómur  fara  að  heyrast  og  meðfæddu  hæfileikarnir  

til  máltöku  eru  dregnir  í  efa  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  2007:16-17).      

Sjónarmið  hefðbundinna  annarsmálsrannsókna  (Mainstream  SLA)  hafa  verið  

allsráðandi  í  umræðunni  þar  til  á  allra  síðustu  árum.    Hefðbundnar  

annarsmálsrannsóknirnar  lúta  oftar  en  ekki  að  algildisþáttum  í  máltileinkun  þar  sem  

niðurstöður  máltileinkunar  eru  mælanlegar  út  frá  fyrirfram  gefnum  viðmiðum.    Farið  er  

eftir  stöðlum  og  reglum  í  tilraunum  þar  sem  góð  frammistaða  er  skilgreind  út  frá  

markmálinu    (tungumálið  sem  er  talað  í  málaðstæðunum  og  ætlunin  er  að  læra)  og  þeim  

sem  hafa  það  að  móðurmáli.  Allar  útskýringar  eru  rökstuddar  á  grundvelli  

vitsmunaþróunar,  þ.e.  hvernig  vitsmunir  skrá  fyrirbæri  í  heilanum.    Í  þessum  rannsóknum  

eru  tilraunaaðstæður  teknar  fram  yfir  raunverulegar  aðstæður  vegna  þess  að  þar  hefur  

gengið  betur  að  mæla  árangur  eftir  stöðluðum  formum.    Að  mati  hinna  hefðbundnu  

annarsmálsfræða  er  máltileinkun  einstaklingsfyrirbæri  sem  er  staðsett  í  heilanum    og  þess  

vegna  er  félagsleg  nálgun  hugsunar  ekki  innan  verksviðs  annarsmálsfræða  (Firth  og  

Wagner,  1997).        

Talsmenn  hefðbundinna  annarsmálsfræða  telja  erfitt    að  henda  reiður  á  frammistöðu  í  

samskiptum.    Larsen-Freeman  telur  mögulegt  að  mæla  frammistöðu  í  samskiptum  og  

hugsanlega  máltileinkun  út  frá  eftirfarandi  fimm  þáttum:  málfræðigetu,  úrræðahæfni,  

viðeigandi  málnotkun  og  samtals-  og  samskiptahæfni.    Með  því  að  horfa  til  þessara  þátta  

í  rannsóknum  er  hægt  að  skoða  hvaða  þætti  viðkomandi  hefur  náð  að  tileinka  sér  og  

hvaða  þætti  hann  hefur  ekki  náð  að  tileinka  sér  (Larsen-Freeman,1991).  

1.3   Félagsháttafræði  og  annarsmálsrannsóknir  
Í  kringum  1960  fer  að  bera  á  fræðimönnum  innan  annarsmálsrannsókna  sem  vilja  

rannsaka  raunveruleg  samskipti  tungumálanema  og  viðmælanda  þeirra.    Þessir  

fræðimenn  sóttu  hugmyndir  sínar  til  þjóðháttafræði  sem  er  svið  innan  félagsfræði  sem  

skoðar  félagslegar  athafnir  fólks  í  hversdagsleikanum.    Sviðið  rannsakar  óskráðar  og  

ómeðvitaðar  reglur  í  samskiptum  fólks  í  venjulegum  aðstæðum.      Félagsháttarfræðingar  

leggja  áherslu  á  rannsóknir  í  raunverulegum  aðstæðum,  ekki  tilrauna-  og  

rannsóknaaðstæðum  (Garfinkel,  1967).    Um  1970  fara  að  birtast  greinar  í  tímaritum  eftir  

fræðimenn  sem  rannsaka  raunveruleg  samskipti  og  þau  lögmál  sem  liggja  að  baki  flóknu  

ferli  samræðna.    Höfundarnir  benda  á  nauðsyn  þess  að  að  þróa  rannsóknaraðferðir  sem  

eru  ekki  málfræðimiðaðar  heldur  miða  að  því  að  greina  raunveruleg  samtöl  og  skoða  

hvernig  viðmælendur  ná  að  skilja  hvern  annan.  
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1.4   Straumhvörf  1997  
Árið  1997  skrifa  Wagner  og  Firth  grein  um  annarsmálsrannsóknir  í  The  Modern  Language  

Journal  sem  veldur  ákveðnum  straumhvörfum  á  fræðasviðinu.    Þar  kalla  þeir  eftir  

endurskoðun  hugtaka  í  annarsmálsrannsóknum  til  þess  að  styrkja  tilveru-  og  

raunvísindalega  stöðu    fræðasviðsins.    Þeir  telja  afar  mikilvægt  að  fram  fari  endurmat  og  

greining  á  grundvallarhugtökum  í  greininni  og  benda  á  nauðsyn  gagnrýninnar  umræðu  um  

þær  forsendur  og  þær  aðferðir  sem  notaðar  eru  við  skilgreiningu  hugtakanna.    Kenningar  

innan  fræðanna  eru  sagðar  styðja  við  vitsmunatengdar  rannsóknir  og  aðferðafræði  frekar  en  

samræðu-  og  samskiptatengdar  rannsóknir.      Firth  og  Wagner  telja  að  tileinkun  tungumáls  

eigi  sér  stað  í  samskiptum  þar  sem  tungumálið  er  sett  í  samhengi  við  þátttakendur  og  

aðstæður.    Þeir  vilja  að  fræðigreinin  líti  ekki  aðeins  á  tungumálið  sem  vitsmunatengt  

einstaklingsfyrirbæri,  heldur  einnig  grundvöll  félagslegra  samskipta  þar  sem  á  sér  stað  

máltileinkun  og  málnotkun  við  hinar  ýmsu  aðstæður.    Hópur  fræðimanna  innan  

fræðasviðsins  viðurkennir  mikilvægi  samskipta  í  tungumálanámi  og  taka  undir  að  

tungumál  sé  félagslegt  og  menningarlegt  fyrirbæri  sem  lærist  í  félagslegum  samskiptum  

(Larsen-Freeman,  1991).    En  þeir  hafa  lítið  viljað  viðurkenna  og  þróa  rannsóknir  sem  fást  

við  tilgang  tungumálsins  í  samskiptum  og  skoða  þannig  það  samhengi  sem  talað  mál  

kemur  fyrir  í.    Sú  staðreynd  að  það  þarf  a.m.k.  tvo  einstaklinga  til  þess  að  samskipti  geti  átt  

sér  stað  hefur  því  ekki  náð  athygli  þeirra.    Firth  og  Wagner  vilja  meina  að  ójafnvægi  ríki  á  

rannsóknarsviðinu  þegar  ákveðnir  þættir  hafa  yfirburði  yfir  aðra.    Rannsóknir  horfi  frekar  

til  hins  almenna  og  algilda  í  samskiptum  þar  sem  mælanleg  gögn  og  niðurstöður  úr  fjölda-

rannsóknum  vega  þyngra  en  rannsóknir  á  því  sem  gerist  í  raunveruleikanum  og  er  sérstakt.      

1.5   Félags-  og  menningarkenningin  og  félags-  og  samskiptakenningin  
Sú  hugmyndafræði  hefðbundinna  annarsmálsfræða  að  máltileinkun  sé  fyrst  og  fremst  

vitsmunalegt  fyrirbæri  hefur  verið  gagnrýnd  undanfarin  ár  (Firth  og  Wagner,  1997).    

Fræðimenn  innan  annarsmálsrannsókna  hafa  bent  á  að  tungumál  sé  einnig  félags-  og  

menningarlegt  fyrirbrigði,  þeir  segja  að  með  því  að  beina  rannsóknum  aðeins  að  

formgerð  málsins,  reglum  og  stöðlum,  sé  aðeins  hálf  sagan  sögð  (Birna  Arnbjörnsdóttir,  

2007).  Nýjustu  annarsmálsrannsóknirnar  eiga  rætur  sínar  að  rekja  til  kenninga  sem  

einbeita  sér  að  félagslegum  þætti  máltileinkunar,  þær  eru  félags-  og  menningarkenningin  

(FM)  (Sociocultural  Theory)  og  félags-  og  samskiptakenningin  (FS)  (Socio-Interactional  

Theory).                              
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Kennsluverkefnið  hér  á  eftir  byggir  á  hugmyndum    þessara  kenninga.    FM  á  rætur  

sínar  að  rekja  til  rússneska  sálfræðingsins  Lev  Vygotsky.    Þungamiðja  kenningar  hans  er  

sú  hugmynd  að  þekking  einstaklingsins  verði  til  í  samskiptum  við  umhverfið,  sérstaklega  

í  samskiptum  við  þá  sem  eru  þroskaðri  og  vita  og  kunna  meira  en  sá  sem  lærir  (Vygotsky,  

1978).      Kenningin  gengur  út  frá  því  að  þátttaka  í  samskiptum,  bæði  skipulögðum  eins  og  

í  skólastofu  og  raunverulegum  samskiptum    úti  í  samfélaginu,  skapi  tækifæri  til  að  læra  

tungumál  og  að  verkefni  sem  krefjist  samvinnu  og  samskipta  leiðir  til  aukinnar  þekkingar  

nemandans  (Waring,  2008).      Félagsmenningarsinnar  líta  á  aðferðafræði  

samtalsgreiningar  sem  þróun  innan  annarsmálsrannsókna  þar  sem  innsýn  og  skilningur  á  

félagslegri  hlið  tungumálsins  og  félagslegri  þátttöku  er  viðurkennd  og  virt  sem  partur  af  

máltileinkuninni  (Markee  og  Kasper,  2004).  

Félags-  og  samskiptakenningin  er  ung  kenning  og  er  nú  á  byrjunarstigum  þróunar.    

Kenningin  setur  samskipti  í  brennidepil  þar  sem  gengið  er  út  frá  því  að  nám  eigi  sér  stað  í  

og  gegnum    félagsleg  samskipti.    Námið  byggist  á  samvinnu  þeirra  sem  tala  saman.  

Rannsakendur  einbeita  sér  að  því  að  skoða  hvernig  tungumálið  birtist  í  raunverulegum  

samskiptum  þar  sem  athyglin  beinist  að  samtalsferlinu,  formi  þess  og  innviðum  (Firth  og  

Wagner,  2007).  

1.6   Samtalsgreining  CA    
Rannsóknaraðferðin  Conversation  Analysis  (CA)  er  nefnd  samtalsgreining  á  íslensku.      

Samtalsgreining  er  rannsóknaraðferð  innan  annarsmálsrannsókna  sem  byggir  á  

kenningum  félags-samskiptakenningarinnar.    Það  sem  einkennir  samtalsrannsóknir  er  

áhersla  þeirra  á  það  félagslega,  samskiptalega  og  það  sem  lýtur  að  samhengi  í  samtölum.      

(Firth  og  Wagner,  2007).  

Þórunn  Blöndal  fæst  við  samtalsgreiningu  í  bók  sinni  Lifandi  Mál  frá  2005,  hún  segir  

markmið  samtalsrannsókna  vera  að  kortleggja  hvaða  lögmál  eru  að  verki  í  samtölum  

manna  á  milli  þar  sem  engar  formlegar  reglur  gilda.    Í  rannsóknunum  er  sjónum  beint  að  

venjulegum  samtölum  sem  eiga  sér  stað  augliti  til  auglitis  í  dagsins  önn.    (Þórunn  

Blöndal,  2005).      

Samtalsgreining  er  nákvæm  rannsókn  á  heiminum  eins  og  hann  er,    ákveðin  nálgun  

innan  félagsvísinda  sem  miðar  að  því  að  lýsa,  greina  og  skilja  samtöl  milli  fólks  sem  

undirstöðu  mannlegs  lífs.    Aðferðafræði  greinarinnar    ræður  yfir  þróuðum  aðferðum  

ásamt  töluverðu  magni  af  niðurstöðum  rannsókna.    Þeir  sem  rannsaka  samræður  eru  
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meðvitaðir  um  hvað  liggur  að  baki  gangverki  samtalsins.    Rannsóknir  sýna  að  samtöl  lúta  

ekki  einhverju  vélrænu  kerfi  sem  endurtekur  sig  aftur  og  aftur  í  nákvæmlega  sömu  mynd.    

Samskipti  aðlaga  sig  að  gangverki  samtalsins  þar  sem  félagsleg  nálægð  eða  fjarlægð  

þátttakenda  hefur  djúpstæð  áhrif  á  þróun  samtalsins.    Sjónarhorn  samtalgreiningar  hefur  

leitt  í  ljós  nýjar  víddir  í  mannlegum  samskiptum    (Sidnell,  2010).      

1.6.1   Aðferðafræði  samtalsgreiningar  
Sumir  vilja  halda  því  fram  að  erfitt  sé  að  setja  fram  nákvæmar  leiðbeiningar  í  

samtalsrannsóknum  vegna  þess  að  hugmyndafræði  samtalsgreiningar  gangi  út  á  að  

uppgötva  eitthvað  sem  við  vitum  ekki  og  mikilvægt  sé  að  hafa  ekki  fyrirfram  gefnar  

hugmyndir  um  viðfangsefnið.    Frekar  er  talað  um  að  samtalsrannsakendur  virði  

leiðbeinandi  aðferðir  reyndra  rannsakenda.    Fyrsta  skrefið  er  að  vera  með  hljóðupptöku  

af  raunverulegum  samskiptum.    Annað  skrefið  er  að  afrita  nákvæmlega  samtalið  

samkvæmt  forsendum  samtalsgreiningar  með  þar  til  gerðum  samtalsgreiningartáknum  

(Sidnell,  2010).    Við  afritun  er  allt  í  samtalinu  afritað  bæði  skiljanleg  orð  og  einnig  orð  

sem  erfitt  er  að  greina,  stuðst  er  við  hefðbundna  stafsetningu.    Hikorð  eins  og  uh  og  mhm  

eru  skráð  og  hvers  kyns  lengingar  á  sérhljóðum  mældar.    Hækkun  og  lækkun  á  raddstyrk  

er  skráð  og  hljóðhlé  mæld  með  nákvæmni  upp  á    einn  tíunda  úr  sekúndu.    Afritun  tekur  

mjög  langan  tíma,  hlusta  þarf  aftur  og  aftur  á  upptökuna  til  þess  að  heyra  nákvæmlega  

hvað  sagt  er.    Þumalputtaregla  segir  að  það  taki  eina  klukkustund  að  hljóðrita  einnar  

mínútu  upptöku  (Guðrún  Theodórsdóttir,  2010).    Þriðja  skrefið  er  að  hefja  greininguna.    

Greiningin  er  ekki  gerð  út  frá  ákveðnum  stöðlum  eða  kenningum,  heldur  er  hún  lýsing  á  

því  sem  fyrir  augu  og  eyru  ber  og  miðar  að  því  að  uppgötva.    Rannsakendur    eru  ekki  að  

leita  eftir  einhverju  ákveðnu  í  uppskriftinni,  það  er  frekar  uppskriftin  sem  leitar  þeirra,  ef  

svo  má  að  orði  komast.    Við  greininguna  þarf  að  hafa  þrennt  í  huga:  rannsakandi  á  að  

halda  sig  eins  nákvæmlega  og  hægt  er  við  afritunina,  rannsakandi  á  ekki  að  túlka  orð  

þeirra  sem  tala  og    rannsakandi  á  að  lýsa  því  sem  fyrir  augu  og  eyru  ber,  eins  og  það  er  en  

ekki  fara  eftir  því  hverju  það  líkist.    

Algengt  er  að  haldnir  séu  svokallaðir  gagnafundir  þar  sem  rannsakendur  hlusta  á  

upptöku  og  skoða  uppskrift  saman.      Á  fundinum  finna  þeir  í  sameiningu  líklegt  

viðfangsefni  til  að  vinna  út  frá.    Viðfangsefnið  er  síðan  greint  í  smáatriðum  og  skoðað  

hvort  eða  hvernig  það  kemur  heim  og  saman  við  önnur  lík  tilfelli.    Greiningar  á  

gagnafundum  sem  þessum  leiða  oft  til  nýrra  uppgötvana  (Guðrún  Theodórsdóttir,  2010).    
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1.6.2   Hugtök  samtalsgreiningar  
Þeir  sem  rannsaka  samtöl  skýra  greiningar  sínar  út  frá  lykilhugtökum  í  

samtalsrannsóknum.    Hér  verður  farið  í  helstu  hugtök  í  samtalsrannsóknum.      Í  samtölum  

skiptist  fólk  á  að  hafa  orðið.    Skiptingarnar  verða  eftir  samstilltu  gangverki  samtalsins.  

Lotueining  eða  lota  (turn  constructional  unit)  og  lotuskipti  (turntaking)  eru  

grundvallarhugtök  samtalsgreiningar.    Lota  er  sú  segð  sem  hver  segir  hverju  sinni  og  

lotuskipti  eru  þegar  sá  næsti  fær  orðið  (Þórunn  Blöndal,  2005).    Ein  lota  getur  verið  orð,  

frasar,  setningar  eða  málsgreinar.    Lota  þarf  ekki  alltaf  að    lúta  hefðbundnum  

málfræðireglum  en  hún  þarf  að  vera  hluti  af  ákveðnu  samhengi.    Lotuskiptin  eiga  sér  

skýringar  í  atburðarás  samtalsins  og  eru  því  í  samhengi  við  umræðuefni  samskiptanna.    

Samskiptin  þróast  vegna  þess  að  þau  eiga  sér  stað  á  ákveðnum  tíma,  á  ákveðnum  stað,  á  

milli  ákveðinna  einstaklinga  að  undangengnu  tilteknu  atviki  (Sidnell,  2010).      

Lotuskiptum  má  því  líkja  við  umferðarreglur.  

Lota  er  segð  sem  verður  til  í  ákveðnu  samhengi.    Hverja  lotu  þarf  að  skoða  út  frá  

stærri  einingu,  svonefndri  runu  (sequence).    Runa  inniheldur  lotupör  (adjagency  pairs)  

þar  sem  ein  segð  (lota)  kallar  á  aðra  (lotu).    Fyrri  partur  lotupars  kallar  á  ákveðin  

viðbrögð  sem  koma  fram  í  seinni    parti  lotuparsins.    Hægt  er  að  líkja  lotupari  við  

spurningu  (fyrri  part)  sem  krefst  svars  (seinni  parts).    Svarið  getur  komið  strax  á  eftir  

spurningunni  en  oft  eru  samtöl  ekki  svo  einföld  að  gerð.    Í  samtölum  geta  spunnist  

margslungin  mynstur  spurninga  og  svara  þar  sem  leitast  er  við  að  láta  myndina  ganga  

upp  eftir  ákveðnum  leikreglum.    Runa  er  lykillinn  að  mannlegum  samskiptum    sem  

ganga  út  á  að  ná  sameiginlegum  skilningi  (intersubjectivity)  milli  þátttakenda  í  samtali  

(Þórunn  Blöndal,  2005,  Guðrún  Theodórsdóttir,  2010).    Hægt  er  að  líkja  gangverki  

samtalsins    við  skröltandi  beinagrind  þar  sem  loturnar  eru  beinin  og  lotuskiptin  eru  

liðamótin.    Kjötið  á  beinunum  er  þá  umræðuefnið  (Wagner,  2004)  og  runurnar  blóðrásin  

sem  heldur  umræðuefninu  gangandi.        

Markmið  allra  samtala  er  að  viðmælendur  skilji  hver  annan.    Í  samtölum  er  algengt  að  

fólk  misskilji  það  sem  sagt  er,  heyri  ekki  hvað  viðmælandinn  segir  eða  þekki  ekki  orð  eða  

orðmyndir.  Viðfangsefnið  er  kannski  fjarlægt  og  misskilningur  á  sér  stað.    Það  er  

eðlilegur  gangur  samtala.    Flókið  gangverk  samtalsins  miðar  stöðugt  að  því  að  ná  og  

viðhalda  sameiginlegum  skilningi.      Viðmælendur  þurfa  því  að  vera  á  varðbergi  til  að  

skilja  það  sem  sagt  er  og  leitast  við  að  beita  ákveðnum  brögðum  sem  eru  svokallaðar  

lagfæringar  (repairs).    Lagfæringin  getur  komið  frá  þeim  sem  talar  eða  viðmælanda  
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hans  (Schegloff,  Jefferson,  Sacks,  1977).    Lagfæringin  á  sér  upphaf  og  endi.    Upphafið  er  

staðsetning  þess  sem  þarf  að  lagfæra  það  getur  verið  orð,  orðhluti,  framburður  eða  frasi  

og  endirinn  er  lagfæringin  sjálf  eða  þær  endurbætur  sem  eiga  sér  stað  á  upphafinu  

(Sidnell,  2010).    Það  er  því  verkefni  og  eðli  rununnar  að  lagfæra  misskilning  í  samtölum.    

Upphafið  á  lagfæringunni  er  fyrri  partur  og  lagfæringin  seinni  partur.  

1.6.3   Hlutverk    
Hugmyndir  samtalsrannsakenda  um  hlutverk  (identity)  er  ríkjandi  viðfangsefni  

fræðigreinarinnar.    Allar  félagslegar  aðgerðir  þátttakenda  í  samskiptunum  sýna  hlutverk  

þeirra  og  hvaða  þýðingu  hlutverkin  hafa  fyrir  samtalið  (Brouwer,  2003).  

Þeir  Firth  og  Wagner  hafa  gagnrýnt  þá  takmörkuðu  sýn  annarsmálsrannsókna  að  horfa  

á  hlutverk  tungumálanemanda  (NNS)  og  innfædds  viðælanda  (NS)  hans  út  frá  aðeins  

einu  sjónarhorni.    Einstaklingar  eru  margbreytilegir  persónuleikar  og  búa  yfir  

mismunandi  reynslu.    Þessi  reynsla  getur  haft  áhrif  á  hlutverk  þeirra  sem  nemendur,  sem  

birtist  í  málnotkun  þeirra.    Þeir  gagnrýna  að  rannsóknir  skoði  ekki  öll  þau  ólíku  hlutverk  

sem  einstaklingarnir  búa  yfir  og  hvernig  þau  birtast  í  þeim  aðstæðum  sem  til  rannsóknar  

eru.    Nemandi  getur  t.d.  verið  allt  í  senn,  þótt  misáberandi  sé:    faðir,  vinur,  gestur,  læknir,  

útlendingur,  ferðamaður,  skákáhugamaður,  bróðir,  sonur,  nemandi,  viðmælandi  og  svo  

mætti  lengi  telja.    Í  rannsóknum  er  litið  á  nemandann  í  hlutverki  þess  sem  kann  lítið  í  

markmálinu,  hefur  ófullnægjandi  framburð,  vitlausar  beygingar  og  takmakaðan  orðaforða  

í  samanburði  við  viðmælandann  sem  er  innfæddur  og  talar  rétt  mál,  eða  svokallað  

markmál  (Firth  og  Wagner,  1997).    Það  leiðir  til  þess  að  rannsóknirnar  verða  alltof  

uppteknar  af  því  sem  nemandinn  kann  ekki  í  markmálinu,  frekar  enn  því  sem  hann  kann.    

Í  raunverulegum  samskiptum  þarf  að  beita  ýmsum  brögðum  til  þess  að  koma  

upplýsingum  á  framfæri.    Nemandinn  þarf  því  oft  að  sýna  töluverða  samræðuleikni  til  að  

skilja  það  sem  sagt  er  og  gera  sig  skiljanlegan.  Það  sem  í  hefðbundnum  rannsóknum  lítur  

út  fyrir  að  vera  rangt  mál  og  dæmist  sem  villa  í  markmálinu  getur  jafnvel  verið  lykillinn  

að  sameiginlegum  skilningi  í  samskiptunum  ef  þau  eru  rannsökuð  á  eigin  forsendum.  

Samtalsrannsóknir  skoða  innri  gerð  samskiptanna  en  ekki  það  sem  er  utanaðkomandi  

og  fyrirfram  gefið.    Það  er  samtalið  sjálft  sem  leiðir  rannsakandann  áfram  í  störfum  

sínum,  ekki  tilfinning  hans  eða  hugmyndir  um  þátttakendur  (Markee  og  Kasper,  2004).    

Allt  sem  þátttakendurnir  segja  er  skoðað  í  smáatriðum  út  frá  þeim  hlutverkum  sem  birtast  

í  samskiptunum.    Í  samtalsrannsóknum  er  hægt  að  sjá  hvernig  hlutverk  þátttakenda  hafa  

áhrif  á  samskiptin  (Brouwer,  2003).    Eftir  því  sem  þátttakendur  draga  hlutverk  sín  skýrar  
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fram  í  samskiptunum,  þeim  mun  auðveldara  er  fyrir  rannsakandann  að  skoða  og  átta  sig  á  

þróun  samtalsins.    Rannsakandinn  setur  sig  í  spor  þátttakenda  í  samtalinu  og  skoðar  

hvernig  samtalið  þróast,  sjónarhorn  hans  er  því  líkt  sjónarhorni  þátttakendanna  sjálfra  

sem  hafa  enga  hugmynd  hvað  gerist  næst  í  samtalinu  (Þórunn  Blöndal,  2005).      

Rannsakendur  í  samtalsrannsóknum  nota  það  sem  kallað  er  innri  nálgun  (emic  

approach)  þegar  þeir  skoða  tungumálanám  í  samskiptum,  þá  er  námið  skoðað  út  frá  

nemendanum  sjálfum  en  ekki  einhverjum  fyrirfram  gefnum  hugmyndum  um  

tungumálanám.    Þeir  vilja  helst  ekki  líta  á  tungumálanám  og  málnotkun  sem  tvö  aðskilin  

fyrirbæri,  heldur  tvo  samofna  þætti  þar  sem  máltileinkun  byggir  á  málnotkun.    Til  þess  að  

skilja  hvernig  og  hvort  máltileinkun  á  sér  stað  og  þróast  verður  að  skoða  og  útskýra  

málnotkunina  (Wagner,  2010).    Samtalsgreining  er  fyrst  og  fremst  rannóknaraðferð  sem  

skoðar  atferli  fólks  í  samskiptum  og  getur  því  lítið  sagt  um  innri  þætti  eins  og  

vitsmunaþróun  (Markee  og  Kasper,  2004).  

1.6.4   Samtalsgreining  og  kennsluverkefnið  
Þeir  sem  stunda  samtalsrannsóknir  eru  sammála  um  að  fræðigreinin  hafi  ekki  á  sínum  

snærum  kenningar  sem  útskýra  máltileinkun.    En  þeir  eru  sammála  um  að  máltileinkun  

geti  ekki  átt  sér  stað  nema  með  málnotkun,  þar  sem  tileinkunin  byggir  á  notkuninni.    Þess  

vegna  er  svo  mikilvægt  að  rannsaka  og  útskýra  raunveruleg  samtöl  eða  raunverulega  

málnotkun  (Firth  og  Wagner,  2007).    Með  því  að  rannsaka  raunveruleg  samtöl  og  skoða  í  

smáatriðum  hvað  þátttakendurnir  segja  er  hægt  að  kortleggja  aðferðir,  orðaforða  og  

málnotkun  einstaklinganna.  

Verkefni  mitt  í  3.  kafla  er  að  greina  samtöl  tungumálanemandans  Önnu  með  aðferðum  

samtalsgreiningar  og  finna  leiðir  og  aðferðir  til  að  hjálpa  öðrum  tungumálanemendum  í  

samskiptum  sínum  á  íslensku.    Eftir  greiningu  á  samtölum  hennar  set  ég  fram  

kennsluhugmyndir  sem  byggja  á  niðurstöðum  samtalsgreiningar  og  kenningum  um  

tungumálanám.  
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2   Kennslufræði  

Eitt  aðalviðfangsefni  þessarar  ritgerðar  er  að  koma  með  kennsluhugmyndir  fyrir  erlenda  

nemendur  í  íslensku.    Í  þessum  kafla  er  leitast  við  að  útskýra  hvaða  hugmyndir  og  

aðferðir  liggja  að  baki  þeirri  kennslu  sem  nemendur  koma  til  með  að  fara  í  gegnum.      

2.1   Kennslufræði  og  kennsluaðferðir  
Í  Íslenskri  orðabók  er  orðið  kennslufræði  útskýrt.    Þar  segir  að  kennslufræði  sé  fræðigrein  um  

aðferðir  við  kennslu  (Árni  Böðvarsson,  1983).    Í  bók  Ingvars  Sigurgeirssonar,  Litróf  

kennsluaðferðanna  

kennarinn  hefur  á  kennslu  sinni,  samskiptum  við  nemendur,  viðfangsefnum  og  námsefni  í  

því  skyni  að  nemendur  læri  það  sem  

Hauksdóttir  fjallar  um  kennsluaðferðir  í  tungumálakennslu  í  bókinni  Mál  málanna  frá  2007.    

Hún  útskýrir  þrískipt  líkan  sem  skýrir  í  hverju  hugtakið  kennsluaðferð  felst.  Fyrsta  þrep  

líkansins  varðar  þau  viðhorf  eða  kenningar  sem  kennslan  byggir  á,  annað  þrepið  lýtur  að  

hönnun  eða  skipulagi  kennslunnar  og  þriðja  og  síðasta  þrepið  er  framkvæmd  eða  útfærsla  

kennsluaðferðarinnar  í  reynd  (Auður  Hauksdóttir,  2007).    Kennsluhugmyndir  verkefnisins  

verða  skýrðar  út  frá  ofangreindum  hugtökum  og  skilgreiningum.  

Kennslufræðin  byggir  á  hugmyndum  tveggja  kenninga  um  nám,  félags-og  menn-

ingarkenningunni  og  félags-  og  samskiptakenningunni  sem  minnst  var  á  í  fyrsta  kafla.    

2.2   Viðhorf  og  kenningar  
Bandaríski  heimspekingurinn  og  menntafrömuðurinn  John  Dewey  skrifaði  mikið  um  

menntunarfræði  á  miðri  tuttugustu  öldinni.    Hann  hélt  því  fram  að  skólinn  ætti  að  vera  eins  og  

einföld  mynd  af  samfélaginu  og  lagði  mikla  áherslu  á  samvinnu,  virkni  og  mikilvægi  þess  að  

fást  við  raunveruleg  verkefni.    Hann  sagði  að  það  sem  nemandi  tileinkar  sér  af  þekkingu  og  

færni  í  einum  aðstæðum  verði  síðan  tæki  til  að  skilja  og  fást  við  þær  aðstæður  sem  á  eftir  koma.    

Grundvöllur  kenninga  Deweys  er  hugmyndin  um  að  nemandinn  læri  af  eigin  reynslu  (learning  

by  doing),  reynslu  sem  er  ávallt  raunveruleg  lífsreynsla  einstaklingsins  (Dewey,  2000).    Á  þeim  

tuttugu  og  fimm  árum  sem  ég  hef  starfað  við  kennslu  hafa  kenningar  og  viðhorf  Deweys  verið  

yfir  og  allt  um  kring  í  kennslunámskrám  og  kennaranámi  á  Íslandi.    Óhætt  er  að  segja  að  ekki  

sé  til  sá  kennari  sem  þekkir  ekki  kenningar  hans.    Dewey  hefur  haft  mikil  áhrif  áhugsunarhátt  

menntunarfræða  víða  um  lönd  og  hann  taldi  kennarastarfið  vera  eitt  af  mikilvægustu  störfum  
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samfélagsins.    Hugmyndir  Deweys  eru  börn  síns  tíma  og  margar  orðnar  gamaldags  en  í  

grunninn  geta  þær  talist  fullgild  hugmyndafræði  fyrir  það  sem  hér  hefur  verið  og  verður  lýst.  

Mér  er  ljúft  að  hafa  hugmyndir  hans  sem  inngang  að  þeim  kenningum  og  viðhorfum  sem  ég  

hef  valið  kennsluverkefni  mínu.  

2.3   Félags-  og  menningarkenningin  
Félagslega-  og  menningarkenningin  á  m.a.  rætur  sínar  að  rekja  til  rússneska  

sálfræðingsins  Lev  Vygotsky.    Þungamiðja  kenningar  hans  er  sú  hugmynd  að  þekking  

einstaklingsins  verði  til  í  samskiptum  við  umhverfið,  sérstaklega  í  samskiptum  við  þá  

sem  eru  þroskaðri  og  vita  og  kunna  meira  en  sá  sem  lærir.    Bilið  á  milli  þekkingargrunns  

leiðbeinandans  og  lærisveinsins  er  kallað  ZOD,  svæði  hins  mögulega  þroska,  sem  felst  í  

því  að  það  sem  nemandinn  getur  gert  í  dag  með  hjálp  annarra  getur  hann  gert  óstuddur  á  

morgun  (Vygotsky,  1978).    Út  frá  þessum  hugmyndum  hafa  verið  þróaðar  leiðir  sem  gera  

námið  aðgengilegra  fyrir  nemandann  með  notkun  svokallaðra  stoða  (scaffolding).    Bein  

þýðing  á  hugtakinu  scaffolding  í  Ensk íslenskri  orðabók  er  vinnupallar  (Jón  Skaptason  

(ritstj.),  2006).    Hugmyndin  kemur  því  úr  byggingamáli  þar  sem  vinnupallar  eða  

stillansar  eru  notaðir  til  bráðabirgða  sem  stoðir  á  meðan  verið  er  að  reisa  byggingar.    

Vinnupallarnir  eru  síðan  teknir  niður  smám  saman  þangað  til  byggingin  getur  á  endanum  

staðið  ein  og  óstudd.    Í  kennslu  eru  stoðirnar  þær  leiðir  og  hjálpartæki  sem  kennarinn  

leggur  til  og  aðstoða  nemandann  við  að  leysa  verkefni  sem  hann  hefði  ekki  getað  leyst  

einn  og  óstuddur.    Stoðirnar  eru  síðan  fjarlægðar  smátt  og  smátt  þar  til  nemandinn  getur  

staðið  á  eigin  fótum  í  námi  sínu  (Gibbons,  2002).    Kenningin  lítur  á  alla  þátttöku  í  

samskiptum,  bæði  skipulögðum  eins  og  í  skólastofu  og  raunverulegum  samskiptum  úti  í  

samfélaginu,  sem  tækifæri  til  að  læra  tungumál  og  að  verkefni  sem  krefjist  samvinnu  og  

samskipta  leiði  til  aukinnar  þekkingar  nemandans  á  tungumálinu  (Waring,  2008).      

2.3.1   Tungumálanám  í  samhengi  
Hugmyndir  félags-  og  menningarkenningarinnar  ganga  út  frá  líffræðilegum  búnaði  

hverrar  manneskju  til  að  tileinka  sér  tungumál  en  síðan  er  það  umhverfið,  félagslegt  

samhengi,  aðstæður  og  það  fólk  sem  við  eigum  samskipti  við,  sem  sker  úr  um  hvað  og  

hve  mikið  lærist  í  tungumálinu.    Talin  eru  vera  sterk  tengsl  milli  verkefna  sem  nemendur  

leysa  og  máltileinkunar.    Málvísindakenning  sem  nefnd  er  virknimálfræði  (functional  

linguistics)  leggur  áherslu  á  að  tungumálanám  fari  fram  í  samhengi.    Í  fyrsta  lagi  í  

samhengi  við  menningu  (context  of  culture)  og  í  öðru  lagi  í  samhengi  við  aðstæður  
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(context  og  situation).    Hvert  menningarsamfélag  hefur  sínar  eigin  óskrifuðu  reglur  um  

hvernig  hlutir  eru  orðaðir  og  hvernig  háttalag  fylgir  mismunandi  félagslegum  athöfnum.    

Málnotkun  breytist  eftir  því  í  hvaða  félagslegu  aðstæðum  þátttakendurnir  eru,  hvort  þeir  

þekkjast  eða  ekki.    Málnotkun  og  orðaforði  breytist  eftir  því  hvert  umræðuefnið  er  

(Gibbons,  2002).    Af  þessu  má  því  draga  þá  ályktun  að  mikilvægt  sé  að  nemendur  læri  

viðeigandi  málnotkun  í  mismunandi  aðstæðum  og  í  samhengi  sem  getur  bæði  verið  í  

skólastofunni  og  úti  í  samfélaginu.    Stoðirnar  fær  nemandinn  í  skólastofunni  og  í  

Íslenskuþorpinu  en  Íslenskuþorpið  getur  líka  talist  til  raunverulegra  aðstæðna.    Stoðirnar  

eru  þau  hjálpartæki  sem  kennarinn  og  umgjörð  kennslunnar  leggja  til  (sjá  nánar  hér  á  

eftir  í  kafla  2.6  Hönnun  og  skipulag  kennslunnar).  

Gibbons  (2002)  telur  mikilvægt  að  allt  nám  fari  fram  í  samhengi.    Hann  vísar  til  

máltökuhæfileika  lítilla  barna  þegar  þau  koma  sér  upp  orðasöfnum  í  tengslum  við  ákveðnar  

aðstæður.    Talið  er  að  þetta  þróunarferli  máltökunnar  byggist  í  kringum  samhengi.      Barnið  

fullorðni  hafi  ekki  lengur  máltökuhæfileika  barnsins,  vill  Gibbons  meina  að  í  þessum  

aðstæðum,  þegar  þátttakendur  sjá  hver  annan  og  oft  einnig  það  sem  talað  er  um  og  auðvelt  að  

vísa  til,  eigi  sér  stað  tungumálanám  (Gibbons,  2002:2-3).    Með  því  að  kenna  ákveðinn  

orðaforða  í  tengslum  við  ákveðnar  aðstæður  í  skólastofunni,  eins  og  viðskipti  í  bakaríi,  

sérverslun  og  pósthúsi  svo  eitthvað  sé  nefnt,  og  æfa  hann  jafnframt  í  Íslenskuþorpinu  hafa  

möguleikar  nemenda  til  að  tala  tungumálið  og  tileinka  sér  það  aukist.  

2.4   Félags-og  samskiptakenningin  
Félags-og  samskiptakenningin  (Social  interactional  approach)  er  ung  kenning  og  er  nú  á  

byrjunarstigum  þróunar.    Hún  leggur  líkt  og  félags-  og  menningarkenningin  áherslu  á  að  

nám  eigi  sér  stað  í  félagslegu  samhengi.    Samtalsrannsóknir  telja  sig  vel  eiga  heima  innan  

þessarar  kenningar.  Kenningin  setur  samskipti  í  brennidepil,  þar  sem  gengið  er  út  frá  því  

að  nám  eigi  sér  stað  í  og  gegnum    félagsleg  samskipti  og  án  samhengis  við  

vitsmunakenningar.    Firth  og  Wagner  (2007)  segja  kenninguna  sameina  þrjú  sjónarmið.    Í  

fyrsta  lagi  þar  sem  litið  er  á  allar  raunverulegar  aðstæður  þar  sem  þarf  að  nota  tungumál  

sem  tækifæri  til  læra  það.    Í  öðru  lagi  er  þátttaka  í  venjulegu  og  eðlilegu  lífi  höfuðatriði  í  

tungumálanámi  þar  sem  virknin  snýst  um  að  beita  heilbrigðri  skynsemi  og  rökum  til  að  

skilja  umhverfið,  og  í  þriðja  lagi  eru  aðferðir  samtalsgreiningar  sem  leggja  áherslu  á  að  

rannsaka  og  lýsa  raunverulegum  samtölum  og  byggingu  þeirra  í  smáatriðum  (Firth  og  

Wagner,  2007:807).    Guðrún  Theodórsdóttir  (2010)  nefnir  í  ritgerð  sinni  að  komið  hafi  
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fram  í  rannsóknum  á  raunverulegum  samtölum  að  málnotkun  nemenda  í  aðstæðum  þar  

sem  athafnir  þeirra  hafa  raunverulegar  afleiðingar  sé  betri  en  málnotkunin  í  skólastofunni  

þar  sem  samtölin  hafa  ekki  neinar  sérstakar  afleiðingar.    Því  má  segja  að  athafnir  

nemandans  í  raunverulegum  aðstæðum  hafi  hvetjandi  áhrif  á  tungumálanotkun  hans.  

Félags-  og  menningarkenningin  og  félags-  og  samskiptakenningin  eru  náskyldar  

kenningar  sem  leggja  áherslu  á  að  nám  eigi  sér  stað  í  félagslegu  samhengi  og  samskiptum  

en  það  sem  hugsanlega  getur  aðskilið  þessar  tvær  kenningar  er  áhersla  þeirrar  seinni  og  

yngri  á  raunverulegar  aðstæður.      

Seinni  kenningin  telur  einnig  að  rannsóknir  eigi  eingöngu  að  skoða  hvernig  

tungumálið  birtist  í  raunverulegum  samskiptum  þar  sem  athyglin  beinist  að  

samtalsferlinu,  formi  þess  og  innviðum.    Þrátt  fyrir  að  ekki  sé  alltaf  hægt  að  benda  

nákvæmlega  á  námsferlið  sjálft  í  samskiptunum,  þá  er  greinilegt  að  ákveðið  ferli  á  sér  

stað  í  hverjum  andardrætti  samtalsins.    Þess  vegna  sé  afar  mikilvægt  að  greina  og  skilja  

þetta  ferli  í  smáatriðum  (Firth  og  Wagner,  2007).      

2.4.1   Tungumálanám  úti  í  samfélaginu  
Wagner  (2004)  segir  að  fræðimenn  innan  annarsmálsrannsókna  sem  telja  félagslegar  

aðstæður  og  samskipti  vænleg  til  tungumálanáms  stöðugt  vera  að  vaxa  ásmegin.    Hann  

segir  draumaaðstæður  fyrir  tungumálanám  vera  fyrir  utan  skólastofuna  í  raunverulegum  

samskiptum  á  markmálinu,  milli  fólks  með  ólík  móðurmál.    Hann  segir  að  þar  liggi  hinn  

raunverulegi  félagslegi  skilningur  á  tungumálanámi.    Allra  best  telur  hann  ef  vinnan  í  

skólastofunni  er  í  samhengi  við  raunveruleikann  (Wagner,  2004).    Rannsóknir  á  

samtölum  tungumálanemenda  fyrir  utan  kennslustofuna  hafa  á  síðustu  misserum  orðið  að  

veruleika  og  eru  í  dag  orðnar  viðurkenndar  innan  annarsmálsrannsókna.  Það  sem  

niðurstöður  þessara  rannsókna  eiga  sameiginlegt  er  að  í  samtölunum  einbeita  

nemendurnir  sér  að  sameiginlegum  skilningi  og  hafa  frumkvæði  að  því  lagfæra  

málnotkun  sína  og  framburð  (Wagner,  2010).    Guðrún  Theodórsdóttir  (2010)  skoðar  

möguleika  til  tungumálanáms  úti  í  samfélaginu  í  doktorsritgerð  sinni.    Rannsókn  hennar  

heyrir  undir  félags-og  samskiptakenninguna  þar  sem  hún  rannsakar  tungumálanám  sem  

félagslega  athöfn,  en  hún  skoðar  ekki  þróun  nýja  tungumálsins  hjá  nemandanum.  Ein  af  

mikilvægustu  niðurstöðum  Guðrúnar  er  sú  staðreynd  að  til  þess  að  læra  tungumál  í  

félagslegum  athöfnum  þarf  nemandinn  að  beita  ákveðnum  aðgerðum  í  samskiptunum  við  

viðmælendur  sína.    Viðmælendurnir  eru  því  þátttakendur  í  tungumálanáminu  og  

lykilatriði  í  velgengninni.    En  hún  kemst  líka  að  því  að  það  er  nemandinn  sem  er  
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drifkrafturinn  í  tungumálanáminu,  hann  sér  til  þess  að  markmálið  er  talað  í  

samskiptunum  og  því  viðhaldið.      

Það  sem  Wagner  telur  að  læra  megi  af  niðurstöðum  rannsókna  síðastliðins  áratugar  er  að  

tungumálanám  tekur  tíma,  það  helst  í  hendur  við  félagsleg  tengsl  í  samskiptunum  og  á  sér  stað  

í  hversdagslegum  athöfnum  þátttakendanna  úti  í  samfélaginu  (Wagner,  2010:57).    

Kennsluverkefnið  hér  á  eftir  byggir  á  niðurstöðum  nýjustu  rannsókna  í  annarsmálsfræðum.          

2.5   Samskipti  í  samhengi  við  raunverulegar  aðstæður  
Sumar  kennsluaðferðir  byggja  á  fræðilegum  viðhorfum  til  tungumálanáms  en  aðrar  á  

kenningum  um  málanám.  Fræðileg  afstaða  getur  snúist  um  formgerð  málsins,  

virkniviðhorf  þess  eða  beinst  að  gagnvirkum  tjáskiptum.    Kenningar  um  tungumálanám  

geta  snúist  um  tvennt,  annað  hvort  þau  sálmálvísindalegu  og  vitsmunalegu  ferli  sem  

skipta  máli  fyrir  tungumálanámið  eða  þau  skilyrði  sem  þurfa  að  vera  fyrir  hendi  til  að  

slík  ferli  verði  virk  (Auður  Hauksdóttir,  2007).    Hér  á  undan  voru  lagðar  til  grundvallar  

þær  kenningar  og  sú  fræðilega  sýn  sem  Íslenskuþorpið  byggir  á.    Kenningarnar  sem  

kennsluverkefnið  byggir  á  leggja  áherslu  á  að  skilyrðin  fyrir  tungumálanáminu  þurfi  að  

vera  málnotkun  í  samhengi  og  við  réttar  aðstæður  í  skólastofunni  og  í  raunverulegum  

aðstæðum  úti  í  samfélaginu.    Fræðileg  sýn  kennsluverkefnisins  beinist  að  samskiptum,  

allt  kapp  er  lagt  á  að  fá  nemendur  til  að  tala  íslensku  úti  í  samfélaginu,  litið  er  á  

tungumálið  sem  tæki  til  að  koma  á  og  viðhalda  sameiginlegum  skilningi.      

2.5.1   Tjáskiptaaðferðir  í  kennslu  
Meginmarkmið  tjáskiptaaðferða  í  kennslu  er  að  nemendur  öðlist  tjáskiptahæfni  á  

markmálinu,  að  tungumál  og  tjáskipti  verði  ekki  aðskilin  og  að  tungumál  lærist  með  því  

að  nota  það  til  tjáskipta.    Hér  er  ekki  um  eina  ákveðna  kennsluaðferð  að  ræða,  heldur  er  

frekar  átt  við  ákveðin  viðhorf  sem  liggja  til  grundvallar  kennslunni.    Þessi  aðferð  er  ólík  

hefðbundnum  aðferðum  í  tungumálakennslu  þar  sem  form  tungumálsins  eru  lögð  til  

grundvallar  í  kennslunni.    Tjáskiptaðferðir  taka  mið  af  aðstæðum  þar  sem  líklegt  er  að  

nemendur  þurfi  að  nota  málið  og  þáttum  sem  lúta  að  merkingu  og  hlutverki  er  skipað  

ofar  en  formreglum  (Auður  Hauksdóttir,  2007).    Þar  sem  markmið  kennsluverkefnisins  er  

að  fá  nemendur  til  að  tala  íslensku  úti  í  samfélaginu  verða  verkefni  kennslustofunnar  

miðuð  við  að  æfa  orðaforða  og  framburð  í  samskiptum.    Í  kennsluverkefninu  ræðst  val  á  

málfræðilegum  viðfangsefnum  eftir  hlutverki  þeirra  fyrir  samskiptin  og  samhengið.  

Leitast  er  við  að  nemendur  læri  tungumálið  í  samskiptum  og  við  að  leysa  raunveruleg  
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verkefni.    Í  verkefnum  nemenda  er  ekki  verið  að  láta  reyna  á  málfræðilega  kunnáttu  eða  

kanna  innihald  texta,  heldur  reyna  verkefnin  á  orðaforða  í  samhengi  við  tilteknar  

aðstæður.    Eftir  því  sem  líður  á  námið  verða  samskiptaverkefnin  flóknari  og  

margbreytilegri  og  taka  til  fleiri  þátta  máls  og  málnotkunar.  

Í  tjáskiptamiðaðri  kennslu  er  lögð  áhersla  á  nemendamiðuð  samskiptaform,  því  þannig  fá  

nemendur  fleiri  og  fjölbreyttari  tækifæri  til  að  tjá  sig.    Meginhlutverk  kennarans  er  að  stuðla  að  

samskiptum  og  að  sjá  til  þess  að  verkefni  stuðli  að  samskiptum  (Auður  Hauksdóttir,  2007).        Í  

kennslustofunni  verður  kennarinn  ekki  í  aðalhlutverki,  en  hann  leggur  til  námsefnið,  orðaforða  

og  verkefni  ásamt  því  að  stýra  þeim,  nemendurnir  efla  virka  málnotkun.  

Tjáskiptaaðferðir  leggja  til  grundvallar  kenningar  um  tungumálið  og  

tungumálakunnáttu.  Þeim  verða  ekki  gerð  skil  hér  vegna  þess  að  kennsluverkefnið  

Íslenskuþorp  styðst  við  kenningar  og  aðferðir  um  tungumál  og  tungumálakunnáttu  sem  

fjallað  er  um  hér  að  framan  í  kaflanum  um  kenningar  og  einnig  í  kafla  1  um  

samræðugreiningu.    Þær  kenningar  um  tungumálið  og  tungumálakennslu  sem  

Íslenskuþorpið  byggist  á,  leggja  til  grundvallar  félagslega  nálgun  tungumálanámsins  að  

tungumálakunnáttu,  þetta  tvennt  er  ekki  aðskilið  heldur  vinnur  saman.  

2.5.2   Aðferðir  við  að  byggja  upp  orðaforða  
Kolbrún  Friðriksdóttir  aðjúnkt  í  íslensku  sem  öðru  máli  við  Háskóla  Íslands  flutti  fyrirlestur  á  

Hugvísindaþingi  þann  26.  mars  2011  þar  sem  hún  kynnti  niðurstöður  í  nýlegri  rannsókn  sinni.    

brúnar  eru  merkilegar  og  styðja  enn  frekar  við  þær  kenningar  og  

þau  viðhorf  sem  kennsluverkefnið  Íslenskuþorp  stendur  fyrir.    Markmið  rannsóknar  Kolbrúnar  

var  að  komast  nær  því  að  skilja  hvernig  nemendur  í  íslensku  sem  öðru  máli  fara  að  því  að  

byggja  upp  orðaforða  sinn  í  íslensku.      Kolbrún  leitaðist  við  að  fá  þátttakendur  til  að  skoða  

meðvitað  eigin  skynjun  og  aðferðir  við  máltileinkunina,  það  gerði  hún  með  því  að  beita  

eigindlegri  rannsóknaraðferð  þar  sem  sú  aðferð  býður  upp  á  dýpri  skilning  og  nálgun  við  

þátttakendur.    Þannig  nýtti  hún  kosti  þessarar  aðferðar  til  að  nálgast  tileinkunarferlið  út  frá  

daglegu  lífi  og  reynslu  nemendanna.    Þátttakendurnir  voru  fullorðið  fólk  í  háskólanámi  sem  var  

að  læra  íslensku  sem  annað  mál,  allt  byrjendur.    Niðurstöður  Kolbrúnar    sýna  að  nemendurnir  

lýsa  ríkri  þörf  fyrir  og  leita  markvisst  leiða  til  að  æfa  íslenskuna  utan  kennslustofunnar  og  gera  

sér  far  um  að  komast  í  samband  við  innfædda  til  að  auka  færni  sína  og  byggja  upp  sjálfstraust  

til  að  nota  málið.    Nemendur  telja  sérstaklega  tvær  aðferðir  gagnlegar  og  áhrifaríkar  við  að  

Maður  á  mann
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Athöfn  og  orð Maður  á  mann  merkir  að  nemandinn  talar  við  Íslending  og  

kallar  markvisst  eftir  íslenskum  orðum  í  samskiptunum.    Aðferðin  Athöfn  og  orð,  sem  

nemendur  segja  afar  áhrifaríka,  lýsir  því  hvernig  þeir  tengja  ný  orð  við  aðstæður  eða  athöfn.    

Með  því  að  sjá  fyrirbærið  og  heyra  og  segja  orðið  um  leið  ná  nemendur  frekar  að  tryggja  

skilning  og  festa  orðin  í  minni  (Kolbrún  Friðriksdóttir,  2011).    Báðar  þessar  aðferðir,  sem  

nemendur  telja  hvað  gagnlegastar  til  að  byggja  upp  orðaforða,  ríma  við  kenningar  og  aðferðir  í  

kennsluverkefninu.    Þá  má  nefna  kenningar  um  samskipti  sem  fjallað  hefur  verið  um  hér  að  

framan,  kveikjurnar  í  næsta  kafla  og  Dewey  sjálfan  (learning  by  doing).  

2.6   Hönnun  og  skipulag  kennslunnar  
Þeir  þættir  sem  heyra  undir  hönnun  og  skipulag  eins  og  markmið,  undirmarkmið,  

kveikjur,  áherslur,  leiðir,  hjálpartæki,  námsefni,  námsvefur,  verkefni  og  námsmat  

ákvarðast  af  þeim  kenningum  og  viðhorfum  sem  áður  hefur  verið  lýst.    Kennsluverkefnið  

er  hugsað  fyrir  byrjendur  í  íslensku.      

Wagner  (2010)  segir  að  tungumálanám  úti  í  samfélaginu  komi  aldrei  í  stað  

tungumálakennslu  í  skólastofunni.    Það  er  ekki  hægt  að  bera  þetta  tvennt  saman  og  leggja  

að  jöfnu.    Úti  í  samfélaginu  eru  möguleikar  til  þess  að  læra  íslensku  í  venjulegum  

atöfnum  eins  og  að  versla  í  búðum,  sinna  viðskiptum  í  bönkum,  leita  aðstoðar  og  tala  við  

vini  og  kunningja.    Þessar  félagslegu  athafnir  þarf  að  styðja  við  og  styrkja  í  

kennslustofunni  með  því  að  kenna  nemendum  leiðir  til  þátttöku  úti  í  samfélaginu  

(Wagner,  2004).    Með  því  að  samþætta  kennsluna  í  kennslustofunni  við  tungumálanámið  

úti  í  samfélaginu  má  ná  fram  þeim  markmiðum  sem  sett  eru  fram  í  þessu  verkefni.    

Hönnun  og  skipulag  kennslunnar  miðast  við  að  verkefni  nemenda  í  kennslustofunni  séu  

tengd  við  þann  heim  sem  liggur  fyrir  utan  hana  með  því  að  nemendurnir  leysi  þau  úti  í  

samfélaginu  með  þátttöku  í  félagslegum  athöfnum.      

2.6.1   Markmið  kennslunnar  
Aðalmarkmiðið  er  að  finna  leiðir  til  að  auðvelda  erlendum  nemendum  tungumálanám  

sitt  úti  í  samfélaginu  og  auka  þannig  færni  þeirra  í  samskiptum    á  íslensku.    

Undirmarkmiðin;;  að  nemendur  læri  að  gera  tungumálasamning,  læri  að  versla  í  bakaríi,  

læri  að  nota  íslensku  krónuna  í  viðskiptum  sínum,  læri  að  biðja  um  aðstoð  í  viðskiptum  sínum,  

læri  að  kaupa  tónlist  og  að  nemendur  geti  átt  almenn  viðskipti  á  pósthúsi  á  íslensku.  
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2.6.2   Kveikjur  
Kveikja  er  kennslufræðilegt  hugtak  sem  er  notað  um  þær  aðfeðir  sem  kennarinn  beitir  til  að  

draga  athygli  nemenda  að  efninu  (Ingvar  Sigurgeirsson,  1999:19).    Kveikjur  í  kennslustofunni  

verða  stutt  myndbönd  sem  eru  sýnd  í  upphafi  innlagnar  á  nýju  viðfangsefni.  Tilgangurinn  er  að  

vekja  áhuga  nemenda  á  viðfangsefninu  og  koma  af  stað  umræðu  í  hópnum.      Nemendur  tengja  

það  sem  þeir  sjá  í  myndbandinu  við  eigin  hugarheim,  reynslu  og  hugmyndir  og  setja  í  

samhengi  við  nýja  málið,  íslensku.    Niðurstöður  Kolbrúnar  Friðriksdóttur  sem  eru  kynntar  í  

kaflanum  Aðferðir  við  að  byggja  upp  orðaforða,  styðja  við  þessa  myndbandshugmynd  en  þar  

sögðust  nemendur  tengja  ný  orð  við  athafnir.    Í  myndböndunum  má  sjá  stutta  leikþætti  þar  sem  

viðskipti  fara  fram.    Grunnorðaforði  viðskiptanna  er  kynntur  um  leið  og  ákveðnar  athafnir  sjást  

á  skjánum.    Í  kjölfar  myndbandsins  (kveikjunnar)  hefst  hugstormun  á  töflu.    Hugstormun  

(brain  storming)  byggist  á  opnum  spurningum  sem  eiga  að  laða  fram  hjá  nemendum  

fjölbreyttar  og  ólíkar  lausnir  og  hugmyndir.    Þegar  kennari  notar  hugstormun  er  mikilvægt  að  

hann  geti  skapað  óþvingað  andrúmsloft  (Ingvar  Sigurgeirsson,  1999).    Nemendur  hafa  

orðaforðann  í  námshefti  (kafli  2.6.5)  og  hafa  undirbúið  sig  á  námsvefnum  (kafli  2.6.6)  fyrir  

tímann.    Í  sameiningu  púsla  kennari  og  nemendur  saman  orðaforða  viðfangsefnisins  í  kringum  

kringum  hann.    Nemendur  eru  allir  byrjendur  í  íslensku  en  reynsla  þeirra  og  færni  ereins    

mismunandi  og  þeir  eru  margir.    Hér  verður  leitast  við  að  skapa  létt  andrúmsloft  og  nemendur  

hvattir  til  að  endurtaka  öll  orð  og  frasa  sem  eru  lagðir  inn  á  töfluna.      

2.6.3   Áherslur  og  leiðir  
Tungumálnemandinn  Anna  gefur  tóninn  í  því  sem  kemur  hér  á  eftir.      Við  greiningu  á  

samtölum  hennar  setti  ég  mig  í  spor  Önnu  og  fann  leiðir  sem  gætu  hjálpað  nemendum  í  

viðskiptum  þeirra  úti  í  samfélaginu.      

Allar  nánari  útfærslur  á  kennsluverkefninu  er  að  finna  í    3.  kafla.    Þar  hef  ég  tekið  fyrir  þrjár  

tegundir  af  viðskiptum  fyrir  nemendur  til  kennslu,  viðskipti  í  bakaríi,  viðskipti  í  plötubúð,  sem  

er  jafnframt  fulltrúi  viðskipta  í  sérverslun,  og  viðskipti  á  pósthúsi.  

Í  kennslunni  er  farið  frá  hinu  stærsta  til  hins  minnsta,  orðaforðinn  er  kenndur  út  frá  

frösunum  sem  tíðkast  í  hverjum  viðskiptum  fyrir  sig.  Þannig  læra  nemendur  orð  og  orðaforða  í  

samhengi  við  notkun  og  merkingu.    Orðaforðinn  er  alltaf  í  tengslum  við  aðstæður  og  

viðfangsefni  hverju  sinni.    Á  eftir  kveikjunni  er  orðaforðanum  komið  fyrir  í  og  með  frösum  

hvers  viðfangsefnis  í  hugstormun  kennara  og  nemenda.    Nemendur  finna  orðaforða  fyrir  hvert  
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viðfangsefni    í  námshefti  (sjá  orðaforða  í  kennsluverkefni  3.  kafla).    Orðaforði  er  flokkaður  og  

talinn  upp  eftir  orðflokkum  í  þeirri  röð  sem  frasarnir  þarfnast  þeirra.    Lagt  er  til  að  kennslan  í  

bakaríinu  hefji  námskeiðið.    Þeir  frasar  sem  koma  þar  fyrir  eru  grunnur  að  viðskiptafrösum  

verkefnisins.    Viðskiptin  þar  og  orðaforði  hefur  því  yfirfærslugildi.      

Í  verkefninu  eru  farnar  óhefðbundnar  leiðir  í  málfræðikennslu,  stuðst  er  við  nýjar  

rannsóknir  í  í  málfræði  sem  flokkast  undir  virknimálfræði.    Virknimálfræði  fæst  við  

tungumálið  í  ljósi  þess  hvernig  málfræðieiningar  koma  fram  í  daglegri  notkun.    Hún  er  því  

andstæð  hefðbundinni  formlegri  málfræði  sem  fæst  við  einingar  málsins  í  einangrun.    

Virknimálfræði  lítur  á  málnotkun  sem  gagnvirkt  ferli  sem  mótast  verulega  af  þvi  hvernig  fólk  

hagar  lífi  sínu  (Þórunn  Blöndal,  2005).    Nýlegar  rannsóknir  í  samræðu-virknimálfræði  

(discourse-functional  linguistics)  sýna  að  málfræðieiningar  mótast  af  samskiptum  og  birtast  

sem  viðbrögð  og  viðleitni  til  að  viðhalda  sameiginlegum  skilningi.    Samskipti  okkar  móta  því  

það  tungumál  sem  við  tölum  og  um  leið  þá  málfræði  sem  þar  býr  (Hall,  2004:610).      Aðeins  er  

farið  í  helstu  málfræði-  og  framburðaratriði  sem  tengjast  orðaforða  viðfangsefnisins.      Kennslan  

í  skólastofunni  miðast  því  við  að  kenna  nauðsynlegustu  málþættina  sem  tengjast  þeirri  

málnotkun  sem  nemandinn  þarf  á  að  halda  í  viðskiptum  sínum.    Markmiðið  er  að  nemendur  

séu  meðvitaðir  um  hvað  þeir  eru  að  segja  og  geti  borið  rétt  fram  það  sem  beðið  er  um  í  

viðskiptunum.    Áherslan  verður  því  á  frasa  og  framburð.    Ekki  er  ætlast  til  að  nemendur  læri  

t.d.  fallbeygingu  þeirra  orða  sem  koma  fyrir  í  kennslunni.      Þolfallið  er  í  aðalhlutverki  en  ekki  

nefnifall  þar  sem  vörurnar  eru  oftast  nefndar  í  þolfalli,  t.d.  ég  ætla  að  fá  snúð.      Nefnifallið  er  

kynnt  til  sögunnar  í  innlögn  lýsingarorða.  Nemendur  sjá  sjálfir  um  að  afla  sér  frekari  

upplýsinga  um  málfræði  eftir  þörfum  hverju  sinni.    Allar  netsíður  sem  geta  gefið  upplýsingar  

um  málfræði  og  málnotkun  eru  kynntar  í  skólastofunni  og  nemendur  hvattir  til  að  nýta  sér  þær.    

Nálgunin  verður  því  önnur  en  í  hefðbundinni  málfræðikennslu.    Óhefðbundar  leiðir  þýða  ekki  

að  sleppa  eigi  málfræðinni,  heldur  er  henni  fléttað  inn  í  umræðuna  eftir  þörfum  í  kennslunni.    

Forgangsröðun  málfræðiatriða  miðast  alltaf  við  hver  þörfin  er  í  kennslunni  hverju  sinni.      

Ný  málfræðiatriði  bætast  við  eftir  því  sem  líður  á  kennsluna,  gamlir  vinnupallar  teknir  út  og  

nýjum  komið  fyrir  (sjá  vinnupallar  kafli  2.3  Félags-  og  menningarkenningin).  

2.6.4   Verkefni  nemenda  
Málnotendur  sem  hafa  sama  móðurmál  virðast  hafa  mikla  tilfinningu  fyrir  því  hvers  er  að  

vænta  af  viðmælendum  þeirra  í  samtölum.  Þeir  þekkja  tungumálið  og  mynstur  þess  og  

svo  leita  þeir  samhengis  í  umræðuefninu  sem  hjálpar  auðvitað  líka  (Þórunn  Blöndal,  

2005).    Þess  vegna  þarf  tungumálanemi  sem  er  byrjandi  tíma  og  æfingu  til  að  átta  sig  á  
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nýja  tungumálinu  og  einkennum  þess.    Mikilvægt  er  að  hann  fái  tækifæri  til  að  hlusta  á  

og  taka  þátt  í  samtölum  eins  fljótt  og  hægt  er  til  þess  læra  tungumálið  í  samhengi  við  

viðfangsefni  og  menningaraðstæður.  

Skólastofan  verður  verkstæði  nemendanna  þar  sem  þeir  uppgötva  og  æfa  á  eigin  skinni  

viðskiptin  í  Íslenskuþorpinu.    Kennarinn  leggur  til  efniviðinn  (tungumálið)  og  nemendur  fá  

tækifæri  til  að  æfa  orðaforðann  í  hlutverkaleik  (starfsfólk     viðskiptavinur)  í  skólastofunni.    

Þannig  kynnast  nemendur  m.a.  þeim  orðaforða  sem  starfsfólkið  notar  í  Íslenskuþorpinu.    Eftir  

kveikju,  innlögn  og  umræður  fara  nemendur  t.d.  í  búðarleik,  æfa  sig  að  panta,    spyrja  um  

vörutegundir  og  spjalla  um  þær.    Nauðsynlegt  er  að  hafa  undirbúning  sem  þennan  fyrir  

viðskiptin.    Það  eykur  öryggi  nemenda,  sem  eru  t.d.  misfljótir  að  ná  framburði,  en  framburður  

getur  komið  í  veg  fyrir  að  afgreiðslufólk  skilji  hvað  verið  er  að  biðja  um.    Sumir  nemendur  eru  

stressaðir  yfir  því  að  fara  strax  út  í  raunverulegu  aðstæðurnar  og  þurfa  því  að  fá  tækifæri  til  að  

æfa  sig  í  kennslustofunni  til  þess  að  auka  sjálfstraustið.    Ekki  má  gleyma  þvi  að  bakaríið  er  

raunverulegur  vinnustaður  og  þangað  koma  raunverulegir  viðskiptavinir  sem  þarf  að  sinna.  Ef  

nemendur  hafa  fengið  tækifæri  til  að  æfa  sig  undir  leiðsögn  kennara  í  skólastofunni  eru  meiri  

líkur  á  að  viðskiptaferlið  gangi  hraðar  fyrir  sig  og  afgreiðslufólk  nái  að  sinna  þörfum  allra  

viðskiptavina.    Firth  og  Wagner  (2007:811)  hafa  bent  á  að  nemendur  hafi  ekki  bara  þörf  fyrir  að  

gera  sig  skiljanlega  í  raunverulegum  aðstæðum,  heldur  einnig  þörf  fyrir  að  sýna  hegðun  og  

framkomu  sem  er  eðlileg  og  viðeigandi  aðstæðum  á  markmálinu.    Nemendur  fá  frekar  tækifæri  

til  að  sýna  viðeigandi  hegðun  í  bakaríinu  ef  þeir  hafa  tekið  þátt  í  æfingum  í  skólastofunni.  

Nemendur  fá  líka  verkefni  sem  þeir  vinna  í  Íslenskuþorpinu  og  úti  í  samfélaginu.    

Þeir  hljóðrita  samtöl  og  vinna  verkefni  tengd  upptökum.  

2.6.5   Námsefni  
Námsefni  hefur  ekki  verið  hannað  en  hér  eru  hugmyndir  að  námshefti  sem  nemendur  fá.    

Námsefnið  er  flokkað  niður  eftir  viðskiptum/viðfangsefnum.    Við  hverja  viðskiptategund/  

viðfangsefni  er  orðaforði,  málfræðiútskýringar,  verkefni  og  námsmat  sem  tengjast  

viðskiptunum  hverju  sinni.    Myndir  af  helstu  vörutegundum  með  heitum  í  þolfalli  prýða  

síður  (sjá  nánar  um  námsefni  í  3.  kafla).      

2.6.6   Heimasíða/námsvefur  
Heimasíða  hefur  ekki  verið  hönnuð  er  hér  eru  hugmyndir  að  heimasíðu/námsvef  fyrir  

nemendur.    Heimasíðan  Íslenskuþorpið  er  ein  af  stoðum  kennsluverkefnisins.    Þar  geta  

nemendur  undirbúið  sig  fyrir  kennsluna,  viðskipti  sín  í  Íslenskuþorpinu  og  úti  í  
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samfélaginu.    Heimasíðan  getur  einnig  nýst  öðrum  útlendingum  sem  þurfa  að  eiga  í  

viðskiptum  á  Íslandi.    Á  heimasíðu  Íslenskuþorpsins  er  að  finna  námsefni,  orðaforða,  

myndir  af  vörutegundum  og  myndbönd,  allt  flokkað  eftir  viðfangsefnum/  viðskipta-

tegund.    Nemendur  geta  hlustað  á  frasa  og  orðaforða  og  æft  framburð.  Hægt  er  að  styðja  

á  hnappinn  Ég  ætla  að  fá  og  heyra  og  sjá  framburðinn.    Nemendur  geta  horft  á  mynd-

bönd  sem  sýna  viðskiptavin  og  afgreiðslufólk  í  viðskiptum,  heyrt  hvernig  orðaforðinn  

hljómar,  séð  hvernig  hann  er  skrifaður  í  samhengi  við  athafnir  leikara  í  myndbandinu.  

        Á  heimasíðunni  er  að  finna  gagnvirk  verkefni  sem  þjálfa  nemendur  í  að  versla  og  

biðja  um  aðstoð.    Nemendur  geta  undirbúið  sig  fyrir  raunveruleg  viðskipti  og  útbúið  

innkaupalista,  allt  eftir  því  hvert  ferðinni  er  heitið  í  innkaupaleiðangrinum.      

        Starfsfók  Íslenskuþorpsins  getur  séð  hvaða  efni  nemendur  eru  að  vinna  með  og  

hverjar  áherslurnar  eru  í  kennslunni.    Á  heimasíðunni  má  finna  þau  fyrirtæki  og  stofnanir  

sem  bjóða  upp  á  þjónustu  Íslenskuþorpsins.    Allar  vefsíður  sem  tengjast  tungumálanámi  

nemendanna  eru  á  heimasíðunni  með  útskýringum  á  því  hvað  megi  finna  þar  og  hvernig  

hægt  sé  að  nota  það  efni  til  hjálpar  við  notkun  tungumálsins  og  í  íslenskunáminu.      

http://bin.arnastofnun.is/  

http://www.island.is/ordskyringar  

http://digicoll.library.wisc.edu/IcelOnline/Search.TEId.html  

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/IcelOnline/IcelOnline.TEId-

idx?id=IcelOnline.IEOrd  

http://www.verbix.com/  

http://www.hi.is/~gt/sagnavefur/index.htm  

http://icalandiconline.is  

http://web.me.com/peteranderson/ADC/CLL.html  

Heimasíðan  býður  upp  á  marga  möguleika  og  kemur  til  með  að  þróast  með  

verkefninu.    Hægt  er  að  koma  fyrir  auglýsingum,  tilkynningum,  íslensku  menningarefni  

og  þar  geta  líka  skapast  tækifæri  til  samskipta.    Í  framtíðinni  verða  flestar  tegundir  

viðskipta  og  þjónustu  með  sitt  svæði  á  heimasíðunni  þar  sem  finna  má  námsefni,  

orðaforða,  myndbönd  o.  fl.  

2.6.7   Hjálpartæki  
Myndbönd,  námshefti,  vörutegundir,  tónlistartegundir,  heimasíða,  spjöld  með  heitum  á  

vörutegundum.  
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Leitast  er  við  að  gera  kennsluna  eins  áþreifanlega  og  hægt  er.    Útbúin  verða  spjöld,  

t.d.  með  heitum  vörutegunda  og  lykilhugtökum  í  viðskiptunum  (frasar  á  hvítt,  

vörutegundir  á  blátt,  lýsingarorð  á  bleikt).    Spjöldin  mega  þó  aldrei  trufla  aðra  

viðskiptavini  eða  flækjast  fyrir  almennum  viðskiptum  í  Íslenskuþorpinu.    Hugsanlega  

geta  litir  spjaldanna  hjálpað  einhverjum  nemendum  við  að  muna  og  rifja  upp  heiti  og  

frasa  úr  kennslustofunni  en  þar  verða  einnig  samskonar  spjöld  og  í  Íslenskuþorpinu.      

Myndböndin  eru  stuttir  leikþættir  sem  sýna  viðskipti  á  ýmsum  stöðum  í  samfélaginu,  t.d  í  

bakaríi,  plötubúð  og  á  pósthúsi.    Þar  er  hægt  að  heyra  hvernig  orðaforðinn  hljómar,  sjá  hvernig  

hann  er  skrifaður  (texti  á  skjánum)  í  samhengi  við  athafnir  leikara  í  myndbandinu.    

Myndböndin  eru  á  heimasíðunni  en  hún  er  opin  öllum  og  getur  því  nýst  fleirum  en  nemendum  

námskeiðsins,  t.d.  útlendingum  og  ferðamönnum  sem  vilja  læra  íslensku.  

Vörutegundir  eru  á  boðstólum  eftir  því  hvað  fyrirtæki  Íslensuþorpsins  er  aflögu  fær  

hverju  sinni.  

Tónlistartegundir  eru  spilaðar  fyrir  nemendur  í  viðskiptum  fyrir  plötubúð  og  fara  inn  

á  heimasíðuna.  

2.6.8   Námsmat  
Námsmat  er  hugsað  út  frá  nemendum  og  á  fyrst  og  fremst  að  nýtast  þeim  sem  best  í  náminu.    

Til  þess  að  skapa  afslappað  andrúmsloft  sem  hvetur  nemendur  til  að  tala  íslensku  verður  

námsmat  að  haldast  í  hendur  við  þau  markmið.    Námsmat  er    lokið/  ólokið,  mætingaskylda  

85%.    Nemendur  skila  kennara  verkefnum  við  lok  hverrar  lotu/  viðfangsefnis,  ýmist  

einstaklings-  eða  hópverkefnum.    Sjá  nánar  um  námsmat  í  3.  kafla.      

Íslenskuþorpið  er  verkefni  sem  er  nýtt  af  nálinni.    Mikilvægt  er  að  verkefnið  komi  til  með  

að  vaxa  og  dafna  þannig  að  það  þjóni  nemendum  sem  best.    Nemendur  taka  því  þátt  í  mati  á  

námskeiðinu  m.t.t.  allra  þátta  sem  viðkoma  íslenskukennslunni.    Nauðsynlegt  er  fyrir  

skipuleggjendur  að  fá  að  vita  hvað  nemendur  eru  ánægðir  með,  hvað  má  bæta  og  hvað  vantar.  

2.7   Framkvæmd  kennslu  
Á  næstu  síðu  gefur  að  líta  skýringarmynd  af  framkvæmd  og  útfærslu  

kennsluaðferðarinnar  og  útskýringar  á  því  ferli  sem  hér  hefur  verið  lýst.    Á  

skýringarmyndinni  sjáum  hvernig  hugmyndir  og  aðferðir  sem  liggja  að  baki  kennslunni  

fléttast  saman  og  hafa  áhrif  á  nám  nemandans  í  íslensku.      

Í  upphafi  ferlisins  (a)  og  (b)  sjáum  við  þá  þekkingu  sem  nemandinn  kemur  með  í  

kennslustofuna  (d).    Hann  kemur  með  sitt  eigið  tungumál  en  í  því  felast  upplýsingar  um  
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málkerfi,  samskipti,  ýmsar  félagslegar  aðstæður  og  menningu.    Líklegt  er  að  nemandinn  

hafi  einhverja  þekkingu  á  íslensku  og  sú  þekking  kemur  alltaf  til  með  að  hafa  áhrif  í  

byrjun  námsins,  sama  hve  lítil  hún  er.    Nemandinn  nýtir  þá  reynslu  sem  hann  hefur  og  

byggir  ofan  á  hana  í  kennslustofunni.      

Við  sjáum  að  heimasíðan  (c)  tengist  kennslustofunni  (d),  Íslenskuþorpinu  (e)  og  

samfélaginu  (f).    Nemendur  geta  nýtt  heimasíðuna  þegar  þeir  undirbúa  sig  fyrir  kennsluna.    Þar  

er  allur  orðaforðinn,  verkefni  og  myndbönd.    Við  sjáum  líka  að  heimasíðan  nýtist  

Íslenskuþorpinu,  bæði  nemendum  og  starfsfólki.    Nemendur  geta  æft  orðaforða  og  framburð,  

útbúið  innkaupalista  og  séð  myndir  af  vörutegundum  með  heitum.    Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  

getur  fylgst  með  hvað  nemendurnir  eru  að  læra,  ef  þeir  hafa  áhuga  á  því,  leitað  svara  við  

spurningum  sem  geta  komið  upp,  t.d.  varðandi  málfræðiatriði,  framburð  eða  orðaforða.    Á  

heimasíðunni  eru  margar  tegundir  viðskipta  sem  hægt  er  að  undirbúa  sig  fyrir  áður  en  haldið  er  

af  stað  út  í  samfélagið.      

Kennslan  í  kennslustofunni  (d)  er  undirbúningur  fyrir  viðskipti  í  Íslenskuþorpinu  (e)  

og  fyrir  viðskipti  úti  í  samfélaginu  (f).    Þar  læra  nemendur  orðaforða,  framburð,  

málnotkun  og  vinna  samskiptaverkefni  í  tengslum  við  væntanleg  viðskipti  sín  í  

Íslenskuþorpinu.    Nemendur  fá  einnig  verkefni  sem  þeir  eiga  að  vinna  í  Íslenskuþorpinu  

og  úti  í  samfélaginu  og  kynna  fyrir  kennara  og  samnemendum  í  kennslustofunni.    Ýmsar  

spurningar  varðandi  orðaforða  og  málnotkun  geta  vaknað  hjá  nemendum  í  

Íslenskuþorpinu  og  við  þeim  er  hægt  að  fá  svör  í  kennslustofunni.  

Íslenskuþorpið  (e)  verður  vonandi  staðsett  í  miðbæ  Reykjavíkur  og  samanstendur  af  

verslunum,  banka,  pósthúsi,  kaffihúsi  og  veitingastað,  svo  eitthvað  sé  nefnt.    Þar  fá  

nemendur  tækifæri  til  að  æfa  sig  að  tala  íslensku  með  stuðningi  og  velvilja  starfsfólks.    

Nemendur  vinna  verkefni  í  Íslenskuþorpinu,  afla  gagna,  taka  upp  samtöl  og  rannsaka.    

Íslenskuþorpið  er  undirbúningur  fyrir  raunveruleg  samskipti  úti  í  samfélaginu  (f).    Allt  

starfsfólk  Íslenskuþorpsins  hefur  farið  á  undirbúningsnámskeið  (sjá  kafli  4.3).  

Samfélagið  (f)  er  endastöðin,  ef  endastöð  skyldi  kalla,  því  þar  eru  möguleikarnir  

óendanlegir  fyrir  tungumálanemandann.    Hann  hefur  fengið  kennslu  í  kennslustofunni,  

tækifæri  til  að  æfa  sig  að  tala  íslensku  í  viðskiptum  sínum  í  Íslenskuþorpin.  Góður  

undirbúningur  eykur  sjálfastraust  nemandans  til  að  eiga  í  samskiptum  úti  í  samfélaginu.  
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3   Kennsluverkefni  

3.1   Samtalsgreining  og  kennsluverkefni  
Kennsluverkefnið  byggir  á  upplýsingum  úr  greiningum  mínum  á  samtölum  Önnu,  kenningum  

um  tungumálanám  og  kennsluaðferðum  sem  miða  að  því  að  auka  færni  nemenda  í  

samskiptum  á  íslensku.  Markmið  með  kennslunni  er  að  finna  leiðir  sem  auðvelda  erlendum  

nemendum  tungumálanám  þeirra  úti  í  samfélaginu  og  um  leið  auka  færni  þeirra  í  íslensku.    Í  

verkefninu  eru  settar  fram  hugmyndir  að  íslenskukennslu  fyrir  bakarí,  plötubúð  og  pósthús.    

Orðaforðinn  og  málnotkunin  sem  er  kennd  í  þessum  viðskiptum  nýtst  einnig  við  fleiri  

aðstæður  og  hefur  því  yfirfærslugildi.  Kennsluverkefnið  er  fyrir  byrjendur  í  íslensku  og  leggur  

grunninn  að  þátttöku  þeirra  í  viðskiptum  úti  í  samfélaginu.      

Ég  rannsaka  hljóðupptökur  og  afritanir  af  samtölum  tungumálanemandans  Önnu.    Með  

aðferðum  samtalsgreiningar  (CA)  leitast  ég  við  að  skilja  og  lýsa  þeim  aðferðum  og  

formúlum  sem  hún  notar  í  samskiptum  sínum.  Hvernig  nýtir  hún  það  sem  hún  kann  til  

þessa  að  geta  átt  viðskipti  í  bakaríinu,  plötubúðinni  og  á  pósthúsinu?    Hvernig  nær  hún  að  

skilja  viðmælendur  sína  og  þeir  hana.      Eftir  greiningu  hvers  útdráttar  set  ég  fram  

hugmyndir  um  hvernig  er  best  að  haga  kennslunni  og  verkefnavinnu.  

3.2   Viðskipti  í  bakaríi  
Í  annarri  grein  Guðrúnar  Theodórsdóttur  frá  2010,  Second  language  interaction  for  business  

and  learning,  rannsakar  hún  hvernig  nemandinn  Anna  og  afgreiðslukona  í  bakaríi  ná  að  sinna  

bæði  viðskiptum  og  tungumálnámi  í  samskiptum  sín  á  milli.  Niðurstöður  Guðrúnar  eru  m.a.  

þær  að  Önnu  tekst  að  nýta  sér  gang  viðskiptanna  til  að  æfa  sig  og  læra  íslensku  á  meðan  hún  

er  að  kaupa  snúð  með  súkkulaði.    Hún  gerir  þetta  ekki  ein,  því  í  upphafi  viðskiptanna  samdi  

hún  við  afgreiðslukonuna  um  að  tala  á  íslensku  í  viðskiptunum.    Afgreiðslukonan  sinnir  

vinnu  sinni  í  bakaríinu  og  afgreiðir  Önnu  og  hjálpar  henni  um  leið  við  að  eiga  viðskiptin  á  

íslensku.    Anna  er  búin  að  vera  á  Íslandi  í  tæpa  tvo  mánuði  þegar  hún  á  viðskiptin  í  bakaríinu.    

Íslenskukunnátta  hennar  er  því  lítil,  en  með  samvinnu  tekst  Önnu  og  afgreiðslukonunni  að  

eiga  viðskipti  og  tala  íslensku  allan  tímann.    Í  rannsókn  minni  hér  á  eftir  á  útdráttum  úr  

samskiptunum  í  bakaríinu  styðst  ég  við  greiningar  og  niðurstöður  Guðrúnar.    Markmið  mitt  

er  að  finna  leiðir  og  aðferðir  til  að  hjálpa  öðrum  tungumálanemendum  að  eiga  viðskipti  í  
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bakaríi.    Ég  skoða  hvernig  Anna  fer  að  því  að  eiga  viðskipti  á  íslensku,  hvaða  formúlur  hún  

notar,  hvaða  aðferðum  hún  beitir  og  hvaða  orðaforða  hún  kann.          

Skráningu  á  hljóðupptöku  Önnu  í  bakaríinu  er  skipt  í  fjóra  hluta  eða  fjóra  útdrætti.    Eftir  

greiningu  hvers  útdráttar  og  umfjöllun  um  hann,    eru  settar  fram  kennsluhugmyndir  fyrir  hvern  

útdrátt.    Í  fyrstu  tveimur  útdráttunum  sjáum  við  Önnu  hefja  viðskiptin  og  kaupa  brauð  og  snúð  

með  súkkulaði.    Markmiðið  með  þessum  hluta  er  að  nemendur  læri  að  versla  í  bakaríi,  læri  

frasa  sem  eiga  við  í  viðskiptum  og  nöfn  á  helstu  vörutegundum  í  bakaríi.    Í  þriðja  útdrættinum  

verður  smáhlé  á  viðskiptunum  en  þá  grípur  Anna  tækifærið  og  spjallar  um  vöruna  sem  hún  er  

að  kaupa.    Markmiðið  í  þriðja  hlutanum  er  að  auðga  orðaforða  sem  tengist  bakarísviðskiptum  

og  kenna  nemendum  lýsingarorð  og  frasa  sem  lýsa  skoðun  þeirra  á  vörutegundum.    Í  þessum  

möguleika  þeirra  til  að  æfa  tungumálið  í  almennum  samskiptum  .    Í  fjórða  og  síðasta  útdrætt-

inum  er  svo  komið  að  uppgjöri  viðskiptanna  þegar  Anna  borgar  fyrir  vörurnar  og  tekst  á  við  

íslensku  krónuna.    Markmiðið  er  að  nemendur  læri  að  borga  með  íslenskum  krónum  í  viðskipt-

um  sínum,    læri  að  nota  tölurnar  í  samhengi  við  íslensku  krónuna  og  læri  að  bera  upphæðir  í  

krónum  rétt  fram.    Þær  samskiptaaðferðir  sem  Anna  og  afgreiðslukonan  beita  til  að  skilja  hvor  

aðra  geta  nýst  bæði  nemendum  og  starfsfólki  Íslenskuþorpsins.    Kennsluhugmyndir  eru  settar  

fram  með  það  að  leiðarljósi.  

3.2.1   Anna  kaupir  haustbrauð  
Í  þessum  útdrætti  er  viðskiptavinurinn  Anna  (A)  að  panta  ákveðna  tegund  af  brauði  í  

bakaríinu,  svokallað  haustbrauð.    Afgreiðslukonan  í  bakaríinu  (B)  spyr  hvort  hún  vilji  

brauðið  sneitt,  sem  Anna  samþykkir.      

Útdráttur  1  -  haustbrauð  

1 B: icelandic 

2 A: já ▶ 

      (0.8) 

3 A: uh:uhm::: (1.7) °uhuhuhuh° má ég fá:: (1.9) u:m::: (1.3) hás::: 

   (1.0) uh::::: (2.4) hau ▶ 

4 B: ▶ 

5 A: ▶ 

   (1.8) 

6 A:  

7 B:  ei ▶ 

   (0.4) 
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8 A: snei ▶ 

9 B:      

10 A: uh sneiða ▶ 

11 B:            

Í  byrjun  samtalsins  segir  afgreiðslukonan  icelandic  sem  bendir  til  þess  að  Anna  hafi  
óskað  eftir  að  hún  talaði  við  sig  á  íslensku  í  viðskiptunum  (sjá  greiningu  og  kennslu  
tungumálasamnings  í  viðskiptum  í  plötubúð  kafli  3.3.1).    Í  línu  2  segir  Anna  já  og  
staðfestir  þar  með  að  afgreiðslukonan  hafi  skilið  ósk  hennar  um  að  tala  á  íslensku  í  
viðskiptunum.    Nú  er  orðið  ljóst  að  hlutverk  afgreiðslukonunnar  kemur  til  með  að  vera  
tvíþætt,  annars  vegar  að  afgreiða  Önnu  í  bakaríinu  og  hins  vegar  að  eiga  samskipti  á  
íslensku  við  tungumálanemandann  Önnu  og  hugsanlega  að  aðstoða  hana  við  að  eiga  
viðskiptin  á  íslensku.  Þær  hafa  ákveðið  að  samskiptin  verði  meira  en  bara  viðskiptalegs  
eðlis  þar  sem  kastljósinu  verður  líka  beint  að  tungumálinu  sjálfu  en  þannig  geta  skapast  
tækifæri  til  tungumálanáms  (Guðrún  Theodórsdóttir  2010:  67 68).      

Anna  biður  um  ákveðna  tegund  af  brauði,  svokallað  haustbrauð.    Í  línu  3  sjáum  við  að  
hún  notar  frasann  má  ég  fá  en  hefur  hugsanlega  ætlað  að  segja  ég  ætla  að  fá.    Hún  er  ekki  
með  réttu  formúluna.  Í  framhaldi  koma  þagnir  og  uhs  þangað  til  hún  segir  hás  síðan  
endurtekur  hún  byrjun  orðs  með  nýju  sérhljóði  og  breytir  hás  í  haustbrauð.    Þetta  bendir  
til  þess  að  hún  eigi  í  erfiðleikum  með  byrjun  orðsins.  Hún  á  í  erfiðleikum  með  framburð  
á  sérhljóðaparinu  au.    Afgreiðslukonan  gefur  til  kynna  í  línu  4  að  hún  skilji  hvað  beðið  er  
um  með  því  að  segja  já.    Anna  endurtekur  síðan  orðið  sem  henni  tókst  ekki  að  bera  rétt  
fram  í  byrjun,  haustbrauð  í  línu  5.    Nú  hefur  hún  náð  að  gera  tvennt,  að  bera  orðið  
haustbrauð  rétt  fram  og  biðja  um  það  sem  hún  ætlar  að  kaupa  í  bakaríi  (Guðrún  
Theodórsdóttir  2010:68).  

Næst  er  Anna  spurð  á  íslensku  hvort  eigi  að  sneiða  brauðið.    Í    línu  7  endurtekur  hún  
orðið  sneiða  og  þýðir  það  yfir  á  ensku,  cut,  hún  er  ekki  viss  hvort  hún  hafi  skilið  orðið  
sneiða  rétt.    Hún  fær  staðfestingu  á  því  að  það  er  rétt  þegar  afgreiðslukonan  endurtekur  
cut  cut.    Anna  samþykkir  að  hún  hafi  skilið  orðið  sneiða  með  því  að  segja  já  og  
endurtekur  það  svo  líka  á  íslensku.      Henni  hefur  því  tekist  að  sinna  viðskiptunum,  hún  
fær  brauðið  niðursneitt  eins  og  afgreiðslukonan  hafði  spurt  hvort  hún  vildi.  

3.2.2     
Þegar  Anna  er  búin  að  kaupa  niðursneitt  haustbrauð,  bera  orðið  haustbrauð  rétt  fram  og  

læra  orðið  sneiða  spyr  afgreiðslukonan  á  íslensku  hvort  hún  vilji  eitthvað  fleira.  
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Útdráttur  2    

1 B: eira ▶ 

   (0.8) 

2 A:  

  (1.5) ▶ 

3 B:                

4 A: :m::: (0.2) ts (1.5) will  

   ge  

5 A: ▶ 

6 B: ég skal fá ▶ 

   (0.5) 

7 Ó: hhe 

   (0.7) 

8 A: uh:m:: (0.4) s:S:núda ▶ 

   (0.6) 

9 B: öh: já (0.8) með súkkulaði karamellu eða öh gla ▶ 

   (0.3) 

10 B: ▶ 

11 A: ocolate 

   (0.3) 

Anna  byrjar  línu  2  á  að  segja  uh  með  minni  raddstyrk  en  venjulega,  spyr  svo  á  ensku  

anything  else?  og  hikar  í  0.5  sekúndur  áður  en  hún  segir  já  sem  gæti  bent  til  þess  að  hún  

sé  ekki  alveg  viss  um  hvað  og  fleira  þýðir.  

Við  sjáum  að  Anna  á  enn  í  vandræðum  með  að  biðja  um  það  sem  hún  ætlar  að  kaupa.    Í  

línu  4  byrjar  hún  í  tvígang  segð  sína  á  löngu  é:::g  og  við  sjáum  líka  þrjú  hljóðhlé,  samtals  upp  á  

3,8  sekúndur,  hún  á  í  erfiðleikum  með  að  tjá  hvað  hún  ætlar  að  fá.      Eftir  þessa  tilraun  endar  

hún  með  því  að  segja  will  get  á  ensku  (word  search)  sem  bendir  til  þess  að  hún  sé  að  leita  að  

formúlu  sem  hefur  sömu  merkingu  og  will  get.    Anna  heldur  áfram  að  reyna  að  nýta  það  sem  

hún  kann  í  íslensku,  hún  hefur  varla  sleppt  orðinu  þegar  hún  segir  í  næstu  línu  ah  du.    Þetta  

bendir  til  þess  að  hún  hafi  ætlað  að  segja  áttu  eða  átt  þú.    Í  línu  6  svarar  afgreiðslukonan  

spurningu  Önnu  í  línu  4  með  því  að  gera  tilraun  til  að  þýða  will  get  í  ég  skal  fá  en  hún  virðist  

ekki  skilja  eða  heyra  tilraun  Önnu  þegar  hún  segir  ah  du  í  línu  5.    Anna  svarar  því  hvort  hún  

vilji  eitthvað  fleira  með  því  að  segja  s:S:núda  og  er  því  komin  með  tvær  tegundir  af  formúlum,  

ég  will  get  snúða  og  áttu  snúða.    Afgreiðslustúlkan  spyr  hvort  Anna  vilji  með  súkkulaði,  

karamellu  eða  glassúr  og  kemur  síðan  með  þýðinguna  chocolate  en  nær  ekki  að  segja  meira  

því  hún  hefur  varla  sleppt  orðinu  þegar  Anna  segir  á  ensku  chocolate.    
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3.2.2.1  Kennsla  
Anna  er  búin  að  vera  í  tæpa  tvo  mánuði  á  Íslandi  þegar  hún  á  viðskiptin  í  bakaríinu.    Íslensku-

kunnátta  hennar  er  því  lítil,  en  með  samvinnu  tekst  Önnu  og  afgreiðslukonunni  að  eiga  við-

skipti  og  tala  íslensku  nánast  allan  tímann.    Við  sjáum  að  það  litla  sem  Anna  kann  reynist  henni  

ljómandi  vel  en  betur  má  ef  duga  skal.    Í  útdráttum  1  og  2  kemur  í  ljós  að  hún  kann  tvo  frasa,  

má  ég  fá  og  áttu.      Fyrri  frasinn,  má  ég  fá,  er  góður  og  gildur  íslenskur  frasi  en  ekki  sá  rétti  í  

þessu  samhengi,  þar  sem  má  ég  fá  er  frekar  sagt  þegar  ekki  er  ætlast  til  að  greitt  sé  fyrir  það  

sem  beðið  er  um.    Anna  hefði  átt  að  segja  ég  ætla  að  fá  sem  er  algengur  og  viðeigandi  frasi  við  

þessar  aðstæður.    Seinni  frasinn  úr  útdrætti  2,  áttu,  virðist  heyrast  illa  í  viðskiptunum  og  fer  

framhjá  afgreiðslukonunni  af  því  Anna  er  ekki  með  réttan  framburð,  hún  nær  ekki  aðblæstr-

inum  rétt  [áh  du].    Hún  bregður  fyrir  sig  enska  frasanum  will  get  og  fær  þýðinguna  ég  skal  fá  

hjá  afgreiðslukonunni.    Nemandinn  Anna  er  því  komin  með  þrjá  frasa,  má  ég  fá,  áttu  og  ég  skal  

fá,  en  veit  ekki  hver  munurinn  á  þeim  er  og  því  er  ljóst  að  nauðsynlegt  er  að  kenna  nemendum  

strax  í  upphafi  kennslunnar  hvaða  frasa  á  að  nota  í  viðskiptum  sem  þessum.    Útskýra  þarf  

merkingu  frasanna  fyrir  nemendum  og  fjalla  um  mismunandi  notkun  þeirra  við  mismunandi  

aðstæður  og  æfa  framburð  svo  auðveldara  sé  að  skilja  hvað  þeir  segja  þegar  þeir  biðja  um  

vörur  í  bakaríi.      

Hér  á  eftir  er  upptalning  og  umfjöllun  um  orðaforða  sem  nemendur  læra  í  tengslum  

við  viðskipti  í  bakaríi.    Í  kennsluferlinu  hér  á  eftir  er  byrjað  á  frösunum,  en  eins  og  fyrr  

segir  er  tungumálakennslan  að  mestu  leyti  byggð  í  kringum  þá.    Þannig  læra  nemendur  

orð  og  orðaforða  bakarísins  í  samhengi  við  notkun  og  merkingu  frasanna.    Í  þessum  hluta  

er  þolfallið  í  aðalhlutverki  en  ekki  nefnifall,  þar  sem  varan  sem  beðið  er  um  er  í  þolfalli,  

þ.e.  ég  ætla  að  fá  snúð.    Þess  vegna  er  lögð  áhersla  á  þolfall  eintölu  og  útskýrt  að  orðin  á  

spjöldunum  í  bakaríinu  eru  öll  í  þolfalli  eintölu.    Nefnifallið  er  kynnt  til  sögunnar  í  

innlögn  lýsingarorða.    Nemendur  sjá  sjálfir  um  að  afla  sér  frekari  upplýsinga  um  

málfræði  eftir  þeirra  þörfum  hverju  sinni  (sjá  vefsíður  í  kafla  2.6.6).  

Markmið:  
Að  nemendur  læri  að  versla  í  bakaríi  

Undirmarkmið:  
Nemendur  læra  algenga  frasa  sem  eru  viðeigandi  í  bakarísviðskiptum  og  nöfn  á  
helstu  vörutegundum  sem  þar  fást.    Nemendur  læra  að  setja  saman  frasa  og  
vörutegundir  í  eintölu  og  fleirtölu.  
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Hjálpargögn:  
Kennslan  í  bakaríinu  opnar  námskeiðið,  þess  vegna  er  mikilvægt  að  styðja  eins  
mikið  og  hægt  er  við  nemendur  í  kennslustofunni  og  líka  í  Íslenskuþorpinu.      
Myndband  með  viðskiptum  í  bakaríi.  
Allar  vörutegundir  og  frasar  verða  á  litaspjöldum  í  kennslustofunni.    Vörutegundir  
á  bláum  spjöldum  í  þolfalli  eintölu  og  fleirtölu  með  mynd  (t.d.  kleinu/kleinur  +  
myndir).    Þrjú  til  fjögur  lýsingarorð  í  öllum  kynjum  á  bleikum  spöldum  og  frasar  á  
hvítum.    Í  bakaríinu  verða  aðeins  bláu  spjöldin  með  vörutegundunum  í  þolfalli  
eintölu  og  fleirtölu.      

Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  viðskipti  í  bakaríi.      Myndbandið    fær  nemendur  til  
að  hugsa  um  eigin  upplifun  í  bakaríi,  þannig  nýta  þeir  eigin  reynslu  um  leið  og  nýja  
tungumálið  er  sett  í  samhengi  við  hana.    Myndbandið  er  sýnt  í  byrjun  kennslunnar.  Þar  
sjáum  við  viðskiptavin  kaupa  snúð  með  súkkulaði  og  gróft  brauð.    Neðst  á  skjánum  er  
texti:  (viðskiptavinur:)  góðan  daginn,  ég  ætla  að  fá  snúð  með  súkkulaði,  
(afgreiðslukona:)  eitthvað  fleira,  (viðskiptavinur:)  gróft  brauð,  (afgreiðslukona:)  það  
gera  þrjúhundruð  tuttugu  og  sex  krónur  (326  kr).  

Nemendur  hafa  kynnt  sér  orðaforða  bakarísins  heima  á  vefsvæði  námskeiðsins.    Þeir  
eiga  því  að  þekkja  einhver  orð  og  hafa  einhverjar  hugmyndir  um  orðaforðann.    Eftir  
sýningu  myndbandsins  útskýrir  kennari  frasana  í  myndbandinu  ásamt  vörutegundum  (sjá  
orðaforða  hér  fyrir  aftan)  og  um  leið  sýnir  hann  og  kynnir  litaspjöldin  og  hvernig  þau  
koma  að  gagni  í  verkefnavinnu  kennslustofunnar  og  í  viðskiptum  í  bakaríinu  í  
Íslenskuþorpinu.    Allur  orðaforði  er  æfður  og  endurtekinn  með  nemendum  um  leið  og  
hann  er  lagður  inn.    Í  kennslunni  er  farið  í  orðaforða,  framburð  og  málfræði  sem  tilheyra  
viðskiptum  í  bakaríi  út  frá  þeim  frösum  sem  nemendur  þurfa  að  kunna  þar.    Lögð  er  
sérstök  áhersla  á  þá  frasa  og  orðaforða  sem  viðskiptavinur  (nemendur)  þarf  að  kunna.    
Orðaforði  starfsfólks  er  kynntur  og  æfður  lítillega,  í  verkefnum  hér  á  eftir  koma  
nemendur  til  með  að  nota  einhverja  frasa  og  orð  sem  starfsfólkið  notar.      Þannig  kynnast  
nemendur  m.a.  þeim  orðaforða  sem  starfsfólk  í  bakaríum  úti  í  samfélaginu  notar,  og  eru  
því  betur  í  stakk  búnir  til  að  skilja  hvað  sagt  er  í  viðskiptum  við  raunverulegar  aðstæður.      
Nemendum  gefst  ávallt  tækifæri  til  að  spyrja  spurninga  og  ræða  um  efnið  í  innlögn.  

Í  lokin  er  farið  í  verkefnavinnu  (sjá  verkefni  hér  fyrir  aftan  3.2.2.2)  

Orðaforði:  

   Orðaforði  (frasar):  (1)  Í  upphafi  kennslunnar  verða  kynntir  til  sögunnar  þeir  2  
frasar  sem  eiga  við  innkaup  í  bakaríi,  mismunur  útskýrður  og  notagildi  kynnt:  ég  
ætla  að  fá,    áttu.  Frasar  starfsfólksins  eru  aðeins  kynntir,  útskýrðir  og  æfðir  
lauslega,  þannig  að  nemendur  þekki  þá  og  skilji:    get  ég  aðstoðað,  sneiða/skera  
það,  eitthvað  fleira/og  fleira,  það  eru/það  gera.    (sjá  nánari  útskýringu  á  frösum  
hjá  sagnorðum  hér  síðar).    (2)  Mikilvægt  er  að  sýna  og  útskýra  þau  orð  sem  koma  
fyrir  í  frasanum  áður  en  hann  er  kenndur  í  heild  sinni,  dæmi:    ÉG  -  ÆTLA    -  AÐ  -  
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FÁ  og  ÁTT  -  ÞÚ.      Hvert  orð  fyrir  sig  æft  og  framburður  útskýrður.    (3)  Frasar  
síðan  sýndir  eins  og  þeir  eru  bornir  fram:  [JÆHDLA]  og  [ÁH  DU]  og  æfðir.    (4)  
Frasar  settir  í  samhengi  við  vörutegundir,  dæmi:  ég  ætla  að  fá  snúð.  

   Framburður  verður  ekki  kenndur  sem  sérstakur  eða  afmarkaður  þáttur,  heldur  
verður  honum  fléttað  inn  í  umfjöllun  hverju  sinni  og  eftir  því  sem  við  á  með  
áherslu  á  eftirtalin  atriði;;    

aðblástur  ætla  =  æhdla,  áttu  =  áh-du,  takk  =  tah-g,    
nn  =  dn  einn  =  eidn,    
ú  =  snúður  
au  =  öí  brauð,  öí  
hv  =  kv  hvað,  hvítt  brauð  
é  =  je,  ég  
ei  =  kleina  
ll  =  raddað  l-hljóð,  Berlínarbolla  

   Persónufornöfnin  ég  og  þú  kennd  og  sýnd  í  þeim  frösum  sem  þau  koma  fyrir  í.      

   Orðaforði    (nafnorð);;  brauð/brauð,  köku/kökur,  snúð/snúða,  kleinu/kleinur,  
poka/poka,  kleinuhring/kleinuhringi,  súkkulaði,  karamellu,  glassúr,  jarðaber.  

Allar  vörutegundir  eru  kynntar  og  kenndar  í  þolfalli  eintölu  og  fleirtölu  og  komið  

fyrir  í  frasanum   .  

Huga  þarf  að  framburði  sérhljóða  í  nafni  vörutegunda.    Eins  og  við  sáum  í  útdrætti  1,  

átti  Anna  erfitt  með  að  bera  fram  sérhljóðaparið  au.      Í  byrjun  er  hún  með  framburðinn  á  

(aú)  þegar  hún  segir  hás  sem  eru  algeng  mistök  hjá  útlendingum.    Kannski  hefur  Anna  

lesið  nafnið  á  brauðinu  af  spjaldi  og  þetta  er  því  góð  vísbendingu  um  að  spjöld  í  bakaríi  

með  framburðarútskýringu  þar  sem  það  á  við,  gætu  hjálpað  til  við  framburð  og  skilning.    

Allar  helstu  vörutegundir  sem  sjá  má  í  hillum  bakarísins  myndu  fá  slík  spjöld  og  heiti  

vörutegundanna  þar  höfð  í  þolfalli.      

Dæmi:  haustbrauð  [höistbröið],  kleinu  [kleínu]  snúð  [snúð],  köku  [kögu],  poka  [poga]  

   Orðaforði  (sagnorð);;  sneiða,  skera,  ætla,  fá,  eiga,  vera,  vilja  
Í  bakaríinu  verður  farið  vel  í  sagnorðin,  umfjöllun  er  því  ítarleg  hér  og  gert  ráð  fyrir  

að  sagnorðakennslan  hafi  yfirfærslugildi  (plötubúð/pósthús).  Sagnorðin  eru  kynnt  í  

nafnhætti  (að  eiga)  og  sýnd  í  þeim  frösum  sem  eru  viðeigandi  hverju  sinni  í  

viðskiptunum:  Áttu  gróft  brauð?  Ég  ætla  að  fá  tvo  snúða.    Viltu  sneiða  það?  Viltu  skera  

það?    Hér  þarf  að  útskýra  hvaða  munur  er  á  frösunum  sem  notaðir  eru  í  bakaríinu.    Við  

sáum  í  útdrætti  2,  línu  5  að  Anna  reynir  að  segja  áttu  en  afgreiðslukonan  annað  hvort  
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heyrir  ekki  eða  skilur  ekki  framburð  hennar.    Það  er  góð  vísbending  um  að  hér  þurfi  að  

leggja  áherslu  á  útskýringu  og  framburð  sagnarinnar.  

Áttu  gróft  brauð?    Að  eiga,  átt  þú,  áttu  [áhdu]  =  notað  þegar  við  spyrjum  um  ákveðna  

vörutegund  og  hún  ekki  sjáanleg.  (Do  you  have).      

Ég  ætla  að  fá.    Að  ætla  [æhdla]  að  fá  [faú]  =  algengasti  frasinn  í  verslunum  og  á  

veitingastöðum,  notað  þegar  við  erum  að  kaupa  eða  panta  vörur  sem  á  að  greiða  fyrir.    

Við  erum  ekki  ókurteis  þegar  þessi  frasi  er  notaður.  I  will  get.  

Sneiða  það?  Algeng  spurning  í  bakaríi.    Að  baki  styttingunni  sneiða  það?  liggur  

setningin  á  ég  að  sneiða  það?,  þar  sem  viðskiptavinurinn  er  spurður  hvort  hann  vilji  

brauðið  sneitt  eða  ósneitt.      Framburður  sneiða  það  [sneiðaða].  

Skera  það?    Algeng  spurning  í  bakaríi,  annað  orðalag.    Að  baki  styttingunni  liggur  

setningin  á  ég  að  skera  það?    Framburður  skera  það  [skeraða]  

Niðursneitt/niðurskorið?  Spurt  er  hvort  eigi  að  skera/sneiða  brauðið  niður.    

Nemendum  sýnt  hvernig  orðið  er  samsett.    To  cut  down  =  að  skera/sneiða  niður.  

   Orðaforði  (lýsingarorð);;  gróft,  fínt  [óraddað  n],  hvítt  [hvíht],  nýtt  [nýht]  

Lýsingarorðin  kynnt  í  hvorukyni  þolfalli  (sjá  nefnifall  og  frekari  umræðu  um  kyn  

síðar  í  þessum  kafla)    með  frasanum  ég  ætla  að  fá,  farið  í  framburð  þar  sem  við  á.    

Nauðsynlegt  er  að  útskýra  lauslega  kyn  lýsingarorða  hér  og  sýna  nemendum  mismunandi  

form  lýsingarorðsins  eftir  kyni.      

      karlkyn         kvenkyn      hvorukyn  
      stóran    snúð         stóra    köku      stórt  brauð  
      fínan  snúð         fína  köku      fínt  brauð  
                           hvítt  brauð  
                           gróft  brauð  
                             

Nemendum  sýndar  algengar  setningar  í  bakaríi  eins  og:    

ég  ætla  að  fá  stóran  snúð  með  miklu  súkkulaði  

ég  ætla  að  fá    köku  með  karmellukremi  

ég  ætla  að  fá    gróft  brauð  /  hvítt  brauð    

Nemendur  eru  hvattir  til  að  kynna  sér  nánar  sjálfir  6  flokka  lýsingarorða    (sjá  vefsíðu  

arnastofnun.is/beygingar  og  Learning  Icelandic  bls.  101).      
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   Orðaforði  (smáorð):  með,  og  
Snúð  með  súkkulaði  og  snúð  með  glassúr  og  snúð  með  karamellu.    Köku  með  
jarðaberjum,  Berlínarbollu  með  jarðaberjakremi.  

   Töluorð:  reglur  um  kyn  töluorða  kynntar  í  þeim  frösum  sem  koma  fyrir  í  
myndbandinu.  Töluorð  verða  kennd  nánar  í  kaflanum  um  íslensku  krónuna  (sjá  
kafla  um  tölur  og  íslensku  krónuna  hér  fyrir  aftan).  

     Dæmi:     einn  snúð      eina  kleinu      eitt  brauð  
        tvo  snúða      tvær  kleinur      tvö  brauð  
        þrjá  snúða        þrjár  kleinur      þrjú  brauð  
        fjóra  snúða      fjórar  kleinur      fjögur  brauð  
        fimm  snúða      fimm  kleinur      fimm  brauð  

3.2.2.2  Verkefni    
Eftir  innlögn,  umræður  og  framburðaræfingar  fara  nemendur  í  búðarleik  og  gera  

innkaupalista  í  hlutverkaleik.  

1.   Nemendur  skrifa  niður  innkaupalista  fyrir  bakarí.    Þeir  eiga  að  nefna  að  minnsta  
kosti  fjórar  mismunandi  vörutegundir  sem  þeir  ætla  að  kaupa,  mismikið  af  hverri.  
Dæmi:  ég  ætla  að  fá  þrjá  snúða  með  súkkulaði,  tvær  kleinur  o.s.frv.  .  

2.   Sessunautar  lesa  listana  sína  hvor  fyrir  annan  og  endurbæta  sinn  eigin  
innkaupalista  eftir  þörfum  og  áhuga.    

3.   Hér  getur  kennari  aðstoðað  nemendur  við  að  finna  og  þýða  heiti  fleiri  vörutegunda  
sem  hægt  er  að  kaupa  í  bakaríi  og  byggt  þannig  ofan  á  orðaforða  þeirra.  

4.   Nemendur  ganga  síðan  um  kennslustofuna  og  lesa  fullgerðan  innkaupalista  sinn  
fyrir  bekkjarfélaga,  æfa  þannig  framburð  og  festa  heiti  vörutegunda  í  minni.  

5.   Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman  í  búðarleik  með  innkaupalistana  sína  þar  
sem  viðskiptavinur    (nemandi  A)  kemur  í  bakarí  og  kaupir  vörur  af  
afgreiðslukonu  (nemandi  B),  og  skipta  síðan  um  hlutverk.    Nemendur  eiga  að  
nota  alla  þá  frasa  sem  kynntir  hafa  verið  fram  að  þessu.      

6.   Kennari  aðstoðar  og  leiðbeinir  nemendum  í  búðarleiknum,  hvetur  þá  og  hjálpar  
þeim  að  byggja  ofan  á  orðaforðann  sinn  og  nota  þá  frasa  sem  kynntir  hafa  verið  í  
innlögn  verkefnisins,  leiðréttir  framburð  ef  vandamál  koma  upp  og  leysir  
skilningsvandamál.    Þannig  er  hægt  að  aðstoða  nemendur  á  mismunandi  
getustigum  í  hópnum.    Á  meðan  einn  þarf  framburðaraðstoð  getur  annar  þurft  
viðbótarorðaforða.    Þar  sem  málfræðiútskýringar  eru  í  lágmarki  í  þessum  tímum,  
geta  þeir  nemendur  sem  óska  eftir  hjálp  eða  leiðréttingum  í  málfræði  fengið  
aðstoð  hjá  kennara.      

7.   Heimaverkefni:    Nemendur  fara  í  bakarí  Íslenskuþorpsins  eins  oft  og  hægt  er.    
8.   Æfa  sig  að  kaupa;;  ég  ætla  að  fá  ...  .      
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9.   Nemendur  eiga  að  hljóðrita  eitt  samtal  og  hlusta  á  það  heima  hjá  sér,  skrá  hjá  sér  
hvað  gekk  vel,  hvað  gekk  ekki  vel,  hvað  kom  á  óvart,  hvað  var  erfitt  og  hvað  þeir  
lærðu.    Nemendur  gera  síðan  grein  fyrir  niðurstöðum  sínum  í  næsta  tíma.    Hér  
mega  nemendur  ráða  hvort  þeir  kynna  niðurstöður  á  ensku  eða  íslensku.  

Námsmat:  
Nemendur  senda  kennara  hljóðupptöku  að  eigin  vali  ásamt  skriflegri  greinargerð  um  

hvað  gekk  vel,  hvað  gekk  ekki  vel,  hvað  kom  á  óvart,  hvað  var  erfitt  og  hvað  þeir  lærðu.    

Nemendur  mega  ráða  hvort  þeir  skila  greinargerð  á  ensku  eða  íslensku.  

Kennari  hlustar  á  hljóðupptöku  og  gefur  góð  ráð  varðandi  framburð  og  málfar.  

3.2.3   Anna  spjallar  
Þegar  hér  er  komið  í  viðskiptunum  kemur  smá  hlé.    Afgreiðslukonan  er  ef  til  vill  að  taka  

til  pöntunina  og  setja  snúðinn  í  poka.    Anna  nýtir  sér  þetta  hlé  til  að  spjalla  um  vöruna  

sem  hún  er  að  kaupa.      

Útdráttur  3    

1 A: það  það er gots  

   (0.8)  

2 A: það er gots ▶ 

   (0.4) 

3 B: já ▶ 

4 A: ▶ 

5 B:   

6 A: ▶ 

7 B: já perfect 

   (0.7) 

9 A:  það er (0.3) það er sto ▶ 

10  B:                            

11  A:  

Í  fljótu  bragði  virðist  afgreiðslukonan  óvirk  í  samtalinu  en  sú  er  ekki  raunin,    Hún  er  

að  einbeita  sér  að  því  að  skilja  og  máta  það  sem  hún  heyrir  við  það  sem  hún  veit  fyrir,  og  

leggur  svo  orð  í  belg,  bæði  til  uppörvunar  og  til  að  láta  vita  að  hún  fylgist  með.      

Þegar  við  skoðum  og  hlustum  á  samtal  Önnu  við  afgreiðslukonuna  í  útdrætti  3  sjáum  

við  að  hún  beitir  aðferðum  sem  valda  því  að  samtal  þeirra  heldur  áfram.  

Þessi  útráttur  er  mjög  gott  sýnishorn  af  þeim  tækifærum  til  þess  að  æfa  tungumálið  

sem  geta  skapast  í  samskiptum  Íslendinga  í  Íslenskuþorpinu  og  nemenda.    Í  útdrættinum  
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kemur  smá  pása  í  viðskiptin  og  við  sjáum  hvernig  Anna  grípur  tækifærið  sem  skapast  til  

þess  að  æfa  sig.      Í  þessum  útrætti  sjáum  við  tvö  íslensk  lýsingarorð  sem  Anna  notar  til  að  

lýsa  súkkulaði  á  snúðnum  sem  hún  er  að  kaupa,  gott  og  stór.    Í  línu  1  segir  Anna  það  það  

er  gots,  hugsanlega  er  hún  hér  að  vísa  í  snúðinn  eða  það  sem  er  ofan  á  honum,  þ.e.  

súkkulaðið,  þegar  hún  notar  fornafnið  það.    Anna  er  hér  að  byrja  lotupar  og  er  að  óska  

eftir  svari  eða  viðbrögðum  frá  afgreiðslukonunni.    Hún  fær  þau  ekki  strax  og  endurtekur  

því  skoðun  sína  á  snúðnum  það  er  gots  sem  bendir  til  þess  að  hún  sé  ekki  viss  um  hvort  

þetta  hafi  verið  rétt  orð  hjá  sér  og  viti  því  ekki  hvort  afreiðslukonan  hefur  skilið  hana.    

Afgeiðslukonan  kemur  svo  með  seinni  part  lotuparsins  þegar  hún  svarar  já  í  línu  3.      Það  

er  staðfesting  á  að  hún  skilji  hvað  Anna  er  að  tala  um.    En  Anna  heldur  áfram  að  útskýra  í  

línu  6  og  bætir  við  lýsingu  sína  á  snúðnum,  nú  á  ensku,  sweet.    Það  gæti  bent  til  þess  að  

hún  sé  annað  hvort  að  þýða  gots  í  sweet  til  þess  að  afgsreiðslustúlkan  skilji  betur  hvað  

hún  er  að  tala  um,  eða  að  hana  vanti  ennþá  rétt  orð  yfir  snúðinn.    Afgreiðslustúlkan  svarar  

svo  í  línu  7  já  perfect  sem  samþykki  fyrir  því  að  snúðurinn  er  gots  og  sweet.    Í  línu  9  lýsir  

Anna  áfram  snúðnum,  það  er  það  er  stor,  afgreiðslukonan  segir  nú  strax  já.    Í  þessum  

útdrætti  er  það  Anna  sem  heldur  uppi  samræðunum,  hún  byrjar  spurningaparið  og  

afgreiðslukonan  svarar.    Fyrr  í  viðskiptunum  var  það  afgreiðslukonan  sem  byrjaði  

spurningapörin  en  hér  hafa  þær  skipt  um  hlutverk.    Afgreiðslukonan  tekur  þátt  í  

samræðunum  og  setur  viðskiptin  til  hliðar  í  smástund  (Guðrún  Theodórsdóttir  2010:76).      

Þessi  litli  útdráttur,  sem  í  fljótu  bragði  lætur  ekki  mikið  yfir  sér,  er  gott  dæmi  um  

tækifærin  sem  geta  skapast  úti  í  samfélaginu  fyrir  nemendur  til  að  nota  tungumálið.  Anna  

er  staðráðin  í  að  nýta  og  æfa  þá  íslensku  sem  hún  kann  og  spjallar  við  afgreiðslukonuna  

um  vörurnar  sem  hún  er  að  kaupa.      

Anna  notar  lýsingarorðin  gots  og  stor  þegar  hún  er  að  kaupa  snúðinn,  það  er  vísbending  um  

að  gots  og  stor  eigi  við  snúðinn.  En  það  sem  vekur  athygli  í  greiningunni  er  að  Anna  virðist  

ekki  alveg  viss  um  hvort  hún  er  með  rétta  orðið,  hún  gæti  líka  verið  í  vafa  um  hvort  

framburðurinn  sé  réttur  þegar  hún  bæði  endurtekur  orðið  og  kemur  með  enska  þýðingu.    Við  

sjáum  líka  að  afgreiðslukonan  samþykkir  ekki  strax  að  snúðurinn  sé  gots,  en  hún  samþykkir  

strax  að  snúðurinn  er  stor.    Hér  getur  verið  að  kyn  lýsingarorðsins  ásamt  framburði  sé  að  trufla  

skilning  í  spjalli  þeirra  í  bakaríinu.  Til  þess  að  auðvelda  nemendum  spjall  af  þessu  tagi  í  

Íslenskuþorpinu  þarf  að  kenna  lýsingarorð  í  tengslum  við  vörutegundir  í  skólastofunni.    Fara  

þarf  vel  í  framburð  og  merkingu  og  kenna  nemendum  hvernig  þau  beygjast    í  kyni  og  tölu.    Það  

eykur  möguleika  þeirra  til  að  geta  spjallað  um  innkaupin.    Þegar  sú  staða  kemur  upp  að  
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nemandi  veit  ekki  hvað  vörutegundin  heitir  sem  hann  óskar  eftir  og  hún  ekki  sjáanleg  í  

borðinu,  getur  verið  gott  að  geta  lýst  því  sem  leitað  er  að.  Dæmi:    mjúkur,  lítill,  snúður,  sætur    

með  súkkulaði  =  kleinuhringur.    

3.2.3.1  Æfingin  skapar  meistarann  
Eins  og  við  sáum  í  útdrætti  3  er  Anna  dugleg  að  nýta  þann  orðaforða  sem  hún  hefur  til  að  

lýsa  því  sem  hún  óskar  eftir:  gots,  stor.    Í  skólastofunni  er  þess  vegna  er  gott  að  

nemendur  æfi  sig  að  tala  um  vörutegundirnar,  geti  lýst  þeim  og  fjallað  um  þær.      

Nemendur  geta  svo  æft  sig  í  hlutverkaleiknum,  ekki  eingöngu  í  að  panta,  heldur  einnig  að  

lýsa  vörunni  og  tala  um  hana.      

Sá  orðaforði  sem  kenndur  er  í  skólastofunni  miðast  eins  og  fyrr  segir  við  bakaríið  en  

hefur  einnig  yfirfærslugildi  og  á  því  að  nýtast  nemendum  á  fleiri  stöðum  og  við  fleiri  

athafnir  en  eingöngu  að  panta  og  tala  um  brauð  í  bakaríi.    Þegar  komið  er  í  bakarí  

Íslenskuþorpsins  og  í  viðskipti  almennt  úti  í  samfélaginu  þarf  alltaf  að  hafa  í  huga  að  taka  

tillit  til  afgreiðslufólksins  og  annarra  viðskiptavina.    Nemendurnir  eru  þá  í  

raunverulegum  aðstæðum  og  í  bakaríinu  eru  það  viðskiptin  sem  ganga  fyrir.      

Kveikjan  í  þessum  hluta  er  innlögn  lýsingarorða.    Nokkrar  helstu  vörutegundirnar  í  

bakaríi  Íslenskuþorpsins  eru  kynntar  og  smakkaðar.      Kennari  og  nemendur  uppgötva  og  

flokka  áferð  og  bragð  á  íslensku.    Þannig  nýta  þeir  eigin  reynslu  og  upplifun  um  leið  og  

íslensku  lýsingarorðin  eru  sett  í  samhengi.  Dæmi:  góður  snúður,  mjúk  kleina,  gróft  brauð.  

Lýsingarorðahlutinn  er  liður  í  þvi  að  auðga  orðaforða  nemenda  á  skemmtilegan  hátt  og  

gefur  þeim  fleiri  tækifæri  til  að  tala  íslensku,  bæði  í  viðskiptum  í  Íslenskuþorpinu  og  líka  

úti  í  samfélaginu.      

Markmið:  
Að  auðga  orðaforða  nemenda  í  bakarísviðskiptunum  

Undirmarkmið:  
Að  nemendur  læri  lýsingarorð  og  frasa  til  þess  að  geta  sagt  hvað  þeim  finnst  um  
vörutegundir  í  bakaríinu.  

Hjálpargögn:  
Helstu  vörutegundir  í  bakaríi,  eins  og  hvítt  og  gróft  brauð,  horn,  rúnstykki,  
kleinur,  snúðar  og  pokar.      Hér  veltur  úrval  vörutegunda  og  þar  með  orðaforði  í  
kennslunni  á  gjafmildi  bakarans.  
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Orðaforði    

   Orðaforði  (frasar):  (1)  frasar  sem  þarf  til  að  tala  um  og  lýsa  vörum  kynntir,  þetta  
er,  hvernig  finnst  þér,  mér  finnst.    (2)  Mikilvægt  er  að  sýna  og  útskýra  þau  orð  sem  
koma  fyrir  í  frasanum  áður  en  hann  er  kenndur  í  heild  sinni,  dæmi:    ÞETTA  ER     
HVERNIG  FINNST  ÞÉR     MÉR  FINNST.    Hvert  orð  fyrir  sig  er  æft  og  
framburður  útskýrður.    (3)  Frasar  síðan  sýndir  eins  og  þeir  eru  bornir  fram  
[ÞEHDDA]  og  æfðir.    (4)  Frasar  settir  í  samhengi  með  vörutegundum,  dæmi:  þetta  
er  gott.      

Hér  er  nefnifallið  kynnt  til  sögunnar  með  ábendingarfornafninu  þetta  (þessi)  og  

sögninni  að  vera,  dæmi:    þetta  er  góður  snúður,  þetta  er  góð  kaka.        

   Orðaforði  (lýsingarorð):  grófur,gróf,gróft;;  hvítur,  hvít,  hvítt  [hvíht];;  sætur,  sæt,  sætt  
[saíht];;  mjúkur,  mjúk,  mjúkt  [mjúght];;  nýr,  ný,  nýtt  [nýht];;  góður,  góð,  gott  [gohd].  

Nauðsynlegt  er  að  útskýra  reglur  um  kyn  lýsingarorða  og  sýna  nemendum  

mismunandi  form  lýsingarorðsins  eftir  kyni.      

góður  snúður      góð  kaka      gott  brauð  
mjúkur  snúður      mjúk  kaka      mjúkt  brauð  
lítill  snúður      lítil  kaka      lítið  brauð  
nýr  snúður      ný  kaka      nýtt  brauð  

   Orðaforði  (fornafn):  þetta  

Fornafnið  þetta  getur  hjálpað  nemendum  þegar  þeir  eru  ekki  með  heiti  vörutegunda  

eða  kyn  á  hreinu.  Þess  ber  þó  að  gæta  að  fornafnið  getur  líka  veitt  falskt  öryggi  og  því  

þarf  að  kunna  regluna.    Fornafnið  þetta  tekur  alltaf  með  sér  hvorukyn  lýsingarorðsins  

þegar  nafnorðið  vantar,  dæmi;;  þetta  er  gott/nýtt/sæt/mjúkt.    Hafa  ber  í  huga  að  þegar  

nafnorðið  dettur  niður  verður  vísun  í  vörutegundina  að  vera  augljós  t.d.  með  því  að  

benda.  Dæmi;;  þetta  er  gott/gróft/sætt  o.s.frv.    

   Orðaforði  (sagnorð):  vera,  finnast  

Sagnorðið  skoðað  í  eintölu  og  fleirtölu.  Dæmi;;  snúður  er  góður,  kleinur  eru  góðar.    

Þetta  er  góður  snúður,  þetta  er  gott.    Þetta  er  góð  kleina,  þetta  eru  góðar  kleinur.  

Ópersónulega  sögnin  að  finnast  tekur  með  sér  persónufornöfn  í  þágufalli  og  lagar  sig  

að  tölu  andlagsins.  Dæmi:  finnst  þér  brauð  gott?    Já,  mér  finnst  brauð  gott.    Finnast  þær  

kleinur  góðar?    Nei,  mér  finnast  kleinur  ekki  góðar.  
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   Orðaforði  (greinir):  snúður-inn,  kaka-n,  brauð-ið  

Ákveðni  greinirinn  kenndur  í  nefnifallinu  svo  nemendur  geti  fjallað  um  

vörutegundirnar.  Dæmi:  snúðurinn  er  góður,  kakan  er  góð,  brauðið  er  gott.  

3.2.3.2  Verkefni  

1.   Kennari  og  nemendur  smakka  nokkrar  vörutegundir  og  spjalla  saman  um  þær,  
finna  lýsingarorð  sem  lýsa  bragði  og  áferð.  Dæmi:  þetta  er  sætt,  gott,  mjúkt,  nýtt  
...  (sjá  kveikjuna  3.2.3.2).  

2.   Nemendur  vinna  í  innkaupalistum  sínum.    Flokka  allar  vörutegundir  á  listanum  
eftir  því  hvernig  þeim  finnst  þær  og  skrá  hjá  sér.  Dæmi  um  flokkun:  gott     sætt     
gróft     hvítt     mjúkt.    Þeir  eiga  núna  að  vera  búnir  að  fara  í  bakarí  og  geta  því  bætt  
við  vörutegundum  á  listann.  

3.   Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman  og  segja  hvor  öðrum  frá  því  hvernig  þeim  
finnast  vörutegundirnar  á  innkaupalistanum.  Dæmi:  mér  finnst  snúður  sætur,  
mjúkur  og  góður.  

4.   Nemendur  fara  aftur  í  bakarísleik.    Kaupa  2 3  vörutegundir  (nota  töluorð)  og  nú  
spyrja  þeir  um  vörurnar  og  spjalla  um  þær.  Dæmi:  er  þetta  sætt,  nýtt,  hvítt?  Hvernig  
finnst  þér  snúður?Heimaverkefni:  Nemendur  eiga  að  skoða  og  skrá  heiti  á  nýjum  
vörutegundum  sem  þeir  hafa  ekki  séð  eða  heyrt  í  kennslustundum.    Í  næsta  tíma  segja  
nemendur  frá  nýjum  vörutegundum,  þeir  útskýra  á  töflu  hvert  kyn  heitanna  er,  
hvernig  þær  líta  út  og  hvernig  heitin  hljóma  í  eintölu  og  fleirtölu  og  lýsa  þeim  síðan  
fyrir  bekkjarfélögum  á  íslensku.  Kennari  aðstoðar  nemendur  í  kynningunni.  

Námsmat:      
Nemendur  skila  kennara  innkaupalista  með  að  minnsta  kosti  fjórum  vörutegundum  í  

eintölu  og  fleirtölu,  lýsa  vörunum  og  segja  hvað  þeim  finnst  um  þær.    

3.2.4   Anna  fær  til  baka  
Í  lok  viðskiptanna  borgar  Anna  fyrir  snúðinn  sem  kostar  268  kr.    Hún  biður  

afgreiðslukonuna  um  að  telja  fyrir  sig  afganginn  á  íslensku.  

Útdráttur  4    

1 B: tvö hundruð sextíu og átta two hundred sixty eight ▶ 

2 A: ▶ 

   (0.3) 

3 A: s:ex::: ▶ 

   (16.5) ▶ 
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4 A: can you count the cha ▶ 

   (1.0) 

5 B: i ▶ 

6 A: ▶ 

   (0.3) 

7 B: fimm hundruð ▶ 

8 A: fimm hundruð ▶ 

   (0.9) (uh) 

9 B: sex hundruð, sjö hundruð (0.4) og (0.5) þrjátíu (0.4) og tvær ▶ 

10 A: ah: (0.5)  takk takk fyrir ▶ 

Í  línu  1  segir  afgreiðslukonan  Önnu  hvað  snúðurinn  kostar  á  íslensku  og  ensku  í  einni  

og  sömu  setningunni.      Hún  segir  tvö  hundruð  sextíu  og  átta  og  svissar  svo  strax  yfir  í  

enska  þýðingu  á  upphæðinni,  two  hundred  sixty  eight,  sem  er  ólíkt  öðrum  samtalsrunum  í  

útdráttum  hér  að  framan.    Eins  og  kemur  fram  í  annarri  grein  Guðrúnar  Theodórsdóttur  

Second  language  interaction  for  business  and  learning  frá    2010  þá  er  afgreiðslukonan  

hér  að  beita  nýju  ferli  í  samskiptunum  þar  sem  hún  nær  að  sinna  báðum  hlutverkum  

sínum  á  styttri  tíma  en  áður  í  viðskiptunum.    Þetta  gæti  bent  til  þess  að  afgreiðslukonan  

vilji  flýta  viðskiptunum  og  beiti  því  aðferð  þar  sem  hún  nær  að  sinna  viðskiptahluta  

samskipta  þeirra  hraðar  en  áður.    Því  má  ekki  gleyma  að  það  eru  viðskiptavinir  sem  bíða  

eftir  að  fá  aðstoð  í  bakaríinu.  (Guðrún  Theodórsdóttir  2010:78).      

Anna  fær  ekki  tækifæri  til  að  svara  eða  spyrja  út  í  segð  afgreiðslukonunnar  þar  sem  

engin  pása  er  milli  íslensku  upphæðarinnar  og  ensku  þýðingarinnar  hjá  

afgreiðslukonunni.    En  hún  gerir  tilraun  til  að  endurtaka  upphæðina  í  línu  2  eins  og  

eðlilegt  er  að  viðskiptavinur  geri  þegar  hann  fær  að  vita  hvað  varan  kostar  og  segir  two  

hundruð  sex  en  með  þögnum  og  hikorðum  inn  á  milli.    Það  gæti  bent  til  að  hún  sé  óörugg  

með  að  endurtaka  upphæðina.    En  hún  nær  ekki  að  endurtaka  upphæðina  eins  og  

afgreiðslukonan  tilgreindi  hana.    Anna  kann  ekki  íslensku  tölurnar  og  krónurnar.    

Upphæðin  er  bæði  erfið  og  snúin  fyrir  útlendinga,  inn  í  hana  blandast  kyn,  tala  og  erfiður  

framburður.    Í  kennslunni  hér  á  eftir  sjáum  við  hvernig  hægt  er  að  koma  móts  við  

nemendur  eins  og  Önnu  og  kenna  þeim  tölurnar  og  krónurnar.  

Í  línu  4  spyr  Anna  á  ensku,  can  you  count  the  change,  viltu  telja  afganginn.    Í  

viðskiptum  þar  sem  báðir  aðilar  tala  íslensku  væri  venjulegt  að    afgreiðslukonan  segði  já.    

En  hún  gerir  það  ekki  heldur  spyr  á  ensku  in  Icelandic?    Hún  er  að  athuga  hvort  

íslenskusamningurinn  frá  því  í  byrjun  viðskiptanna  sé  ennþá  í  gangi.    Anna  staðfestir  það  
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í  línu  6  með  því  að  segja  já  á  íslensku,  hún  vill  greinilega  halda  áfram  að  tala  íslensku  í  

viðskiptunum.    En  athygli  vekur  að  Anna  spyr  á  ensku  en  ekki  íslensku  hvort  

afgreiðslukonan  vilji  telja  afganginn.    Líklegt  má  telja  að  hún  kunni  ekki  að  biðja  um  

þetta  á  íslensku  og  vilji  að  skilaboðin  komist  hratt  og  örugglega  til  skila  en  þannig  fær  

hún  tækifæri  til  að  heyra  tölurnar  tengdar  íslensku  krónunni  sagðar  á  íslensku  og  það  er  

einmitt  eitt  af  því  sem  hún  vill  hugsanlega  læra  í  bakaríinu.      Nemendur  læra  þennan  

frasa  í  kennslustofunni  og  eru  hvattir  til  að  biðja  starfsfólk  bæði  í  Íslenskuþorpinu  og  

einnig  í  raunverulegum  aðstæðum  að  telja  fyrir  sig  afganginn.    Góð  vísa  er  aldrei  of  oft  

kveðin,  því  oftar  sem  nemendur  heyra  tölurnar  hjá  afgreiðslufólki  og  sjá  peningana  

ljóslifandi  talda  fram  um  leið,  verður  auðveldara  fyrir  þá  að  læra  og  muna  þær.      

Afgreiðslukonan  svarar  svo  spurningu  Önnu  í  línu  7  um  að  telja  afganginn,    fimm  

hundruð  og  við  sjáum  hvað  Anna  gerir  í    línu  8  þegar  hún  endurtekur  lotu  

afgreiðslukonunnar,  fimm  hundruð  en  það  er  dæmigerð  tungumálaæfing  eins  og  oft  er  

iðkuð  í  hefðbundinni  kennslu  inni  í  skólastofu.      Anna  þróar  þannig  námstækni  sína  í  

viðskiptunum  yfir  á  næsta  stig  tungumálanámsins  sem  er  að  endurtaka  það  sem  

afgreiðslukonan  og  jafnframt  kennarinn  segja  (Guðrún  Theodórsdóttir  2010:79).    Með  

því  að  endurtaka  töluna  fimm  hundruð  nær  Anna  að  æfa  framburð  hennar  og  auka  

líkurnar  á  að  hún  læri  töluna  og  muni  hana.    Þetta  koma  nemendur  til  með  að  æfa  í  

verkefnum  í  kennslustofunni  (sjá  hér  á  eftir).        Lögð  verður  áhersla  á  að  starfsfólk  

Íslenskuþorpsins  verði  meðvitað  um  gildi  þess  að  telja  fram  afganginn  og  ef  tími  vinnst  

til  er  mjög  gott  ef  nemendur  fá  tækifæri  til  að  endurtaka  upphæðina  líka.    Alltaf  verður  þó  

að  hafa  hugfast  að  það  eru  viðskiptin  sem  ganga  fyrir  í  bakaríinu.  

Í  línu  4,  þegar  Anna  byrjar  rununa  can  you  count  the  change,  hefur  hún  líklega  ákveðið  

markmið  í  huga.    Við  sjáum  hvernig  endurtekning  hennar,  fimmhundruð  í  línu  8  kemur  ekki  að  

sjálfu  sér,  heldur  tengist  því  sem  áður  hefur  komið  fram.    Fyrri  partur  rununnar  can  you  count  

the  change  lagði  því  grunninn  fyrir  framhaldið  sem  er  tungumálaæfing  Önnu,  að  endurtaka  

tölurnar  á  íslensku:  fimmhundruð    (Þórunn  Blöndal,  2005:113).      

Afgreiðslukonan  heldur  áfram  að  telja  fram  afganginn  í  línu  9  en  ekki  á  sama  hátt  og  

áður.    Eftir  hljóðhlé  í  línu  8  telur  hún  fram  afganginn  án  þess  að  hika  eða  koma  með  pásu.  

Anna  fær  því  ekki  tækifæri  til  að  halda  áfram  með  tungumálaæfinguna  sína  og  endurtaka  

tölurnar.    Þetta  gæti  gæti  bent  til  þess  að  afgreiðslukonan  eigi  erfitt  með  að  halda  áfram  

að  telja  afganginn  fyrir  Önnu  líkt  og  gert  er  í  kennslustofu.    Líklegt  er  annars  vegar  að  

hún  þurfi  að  hraða  viðskiptunum  því  hugsanlega  eru  aðrir  viðskiptavinir  bakarísins  að  
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bíða  eftir  aðstoð.    Hins  vegar  meðhöndlast  myntpeningar  öðruvísi  en  seðlar,  því  þeir  

teljast  hraðar  fram  þegar  afgangur  af  upphæð  er  afhentur  í  viðskiptum  eins  og  í  bakaríi  og  

fleiri  stöðum,  þ.a.l.  fær  Anna    ekki  tækifæri  til  endurtaka  tölurnar.    Þess  vegna  kemur  sér  

vel  fyrir  nemendur  að  hafa  fengið  tækifæri  í  skólastofunni  til  að  æfa  sig  í  tölunum.  

3.2.4.1  Samvinna  Önnu  og  afgreiðslukonunnar  
Viðskiptin  í  bakaríinu  líta  út  fyrir  að  vera  einföld  en  þegar  samskiptaferlið  er  skoðað  

nánar  kemur  í  ljós  margbreytilegt  gangverk  samtalsins.    Þar  má  meðal  annars  nefna  þá  

samvinnu  sem  Anna  og  afgreiðslukonan  semja  um  og  þróa  í  samtalinu.    Þær  hafa  náð  að  

vinna  eftir  ákveðinni  samtalstækni  og  hafa  byggt  upp  sameiginlega  vitneskju  og  

sameiginlegan  skilning  á  því  hvað  brögðum  þarf  að  beita  til  að  Anna  geti  skilið  og  talað  

íslensku  í  bakaríinu.  Sameiginlegur  skilningur  (Intersubjectivity)  er  eitt  af  mikilvægustu  

hugtökum  samtalsgreiningar.    Sameiginlegur  skilningur  verður  til  í  náinni  samvinnu  

þeirra  sem  ræðast  við.    Aðilar  samtalsins  hlusta  hvor  á  annan  og  greina  það  sem  sagt  er  

um  leið  og  þeir  áætla  hvað  verður  sagt  næst.    Til  þessa  að  viðhalda  sameiginlegum  

skilningi  á  meðan  samtalinu  stendur  þarf  því  stöðugt  að  athuga,  bíða  og  lagfæra  það  sem  

sagt  er  með  samvinnu  beggja  aðila  (Sindell,  2010).    Við  sjáum  hvernig  Anna  og  

afgreiðslukonan  hjálpa  hvor  annarri  með  því  að  útskýra,  lagfæra  og  bíða  eftir  því  að  

báðar  skilji  það  sem  sagt  er.    Með  aðferðum  sínum  ná  þær  að  byggja  upp  skilning  á  því  

sem  sagt  er  með  hjálp  þess  sem  kemur  næst  í  samtalinu  og  svo  koll  af  kolli.    Schegloff,  

Jefferson  &  Sacks  (1977)  segja  að  öll  dagleg  samskipti  snúist  um  sameiginlegan  skilning,  

þar  sem  þátttakendur  vinni  markvisst  að  því  að  skapa  merkingu  úr  öllum  þeim  

upplýsingum  sem  samskipti  þeirra  hafa  að  geyma.      Þátttakendur  beita  mismunandi  

aðferðum,  t.d.  lagfæringum,  endurtekningum  og  hljóðhléum,  til  að  takast  á  við  það  sem  

hindrar  sameiginlegan  skilning.  

Í  útdrætti  4,  línu  4,  biður  Anna    afgreiðslukonuna  á  ensku  um  að  telja  afganginn  fyrir  

sig:  can  you  count  the  change.    Fljótlegast  væri  fyrir  afgreiðslukonuna  að  gera  

einfaldlega  það  sem  Anna  biður  um  og  telja  afganginn  á  íslensku  eða  ensku,  án  þess  að  

spyrja  nokkurs.    En  það  gerir  afgreiðslukonan  ekki,  heldur  leitar  hún  samstarfs  hjá  Önnu  

og  nær  í  meiri  upplýsingar  í  línu  5:  in  icelandic,  til  þess  að  Anna  fái  örugglega  það  sem  

hún  bað  um,    þ.e.  að  heyra  tölurnar  á  íslensku.    

Afgreiðslukonan  þarf  að  spyrja  frekari  spurninga  til  þess  að  komast  að  því  hvernig  

framhaldið  á  samtali  þeirra  á  að  verða.    Í  þessu  dæmi  sjáum  við  hvernig  þátttakendur  í  

samræðum  leita  svara  um  tiltekna  lotu  í  næstu  lotu  á  eftir,  til  að  kanna  hvort  og  hvernig  
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viðmælandinn  hefur  skilið  þá.    Þetta  er  stundum  kallað  ferli  sönnunar  í  næstu  lotu  (the  

next-turn  proof  procedure)  (Sidnell,  2010:67).    Anna  og  viðmælendur  hennar  þurfa  oft  að  

reiða  sig  á  samhengi  í  samræðum  með  þessum  hætti.      

3.2.4.2  Kennsla  
Íslenska  krónan  hefur  reynst  mörgum  erfið,  bæði  innfæddum  sem  erlendum.    Útlendingar    

þurfa  ekki  eingöngu  að  læra  íslensku  töluorðin  heldur  einnig  að  ná  tökum  á  flóknu  

samspili  kyns  og  tölu  þegar  upphæðir  í  krónum  eru  nefndar.      Nemendur  þurfa  að  nota  

íslensku  krónuna  víða  í  viðskiptum  sínum  á  Íslandi.    Það  er  því  mikilvægt  að  þeir  geti  

bæði  þekkt  upphæðir  sem  þeir  heyra  sagðar  og  líka  verið  færir  um  að  nefna  hvaða  

upphæð  sem  er  í  viðskiptum  sínum.    Það  gefur  nemendum  ákveðið  sjálfstraust  úti  í  

samfélaginu  að  kunna  og  geta  borið  fram  upphæðir  í  íslenskum  krónum  í  viðskiptum  

sínum  og  er  um  leið  er  það  hvatning  til  að  tala  íslensku.  

Við  sáum  í  útdrætti  4  að  Anna  er  ákveðin  í  að  læra  og  æfa  sig  í  íslensku  tölunum  þegar  

kemur  að  greiðslu  í  lok  viðskiptanna.  Athygli  vekur  hve  ákveðin  Anna  er  í  íslenskuverkefni  

sínu  þegar  hún  æfir  sig  í  íslenskum  upphæðum  í  lokin.    Hún  reynir  sjálf  að  endurtaka  

upphæðina  sem  snúðurinn  kostar,  hún  biður  afgreiðslukonuna  um  að  telja  fyrir  sig  afganginn  á  

íslensku  og  endurtekur  það  síðan.    Hún  biður  afgreiðslukonuna  á  ensku,  hugsanlega  kann  hún  

ekki  þennan  frasa  á  íslensku  og  til  þess  að  vera  viss  um  að  skilaboðin  komist  hratt  og  örugglega  

til  skila,  leggur  hún  tungumálaæfinguna  til  hliðar  og  talar  á  ensku.      

Anna  og  afgreiðslukonan  þróa  með  sér  ákveðna  samvinnutækni  í  viðskiptunum.  Anna  

biður  t.d.  um  að  afgangurinn  sé  talinn  á  íslensku  og  afgreiðslukonan  leggur  sig  fram  við  

að  koma  til  móts  við  óskir  hennar.    Í  sameiningu  bera  þær  báðar  ábyrgð  á  tungumálanámi  

Önnu.    Bæði  nemendur  og  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  læra  hvernig  hægt  er  að  koma  á  

slíkri  samvinnu.  

Aðferðir  Önnu  gefa  okkur  upplýsingar  um  hvernig  hægt  er  að  undirbúa  nemendur  

áður  en  þeir  nota  íslenska  gjaldmiðilinn  í  verslun  og  viðskiptum.    Hvað  þurfa  nemendur  

að  læra  og  æfa  í  kennslustofunni  áður  en  farið  er  í  verslunarleiðangur?      

Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  afgreiðslukonu  klára  að  setja  vörur  í  poka  og  segja;;  

það  gera  eitt  þúsund  þrjú  hundruð  áttatíu  og  átta  krónur.    Viðskiptavinur  telur  fram  

peningana,  afhendir  afgreiðslukonunni  og  segir:  fimmtán  hundruð.    Afgreiðslukonan  

afhendir  vörurnar  og  segir:  gjörðu  svo  vel,  og  fer  í  peningakassann.    Um  leið  og  

afgreiðslukonan  ætlar  að  afhenda  afganginn  af  fimmtán  hundruð  krónunum  segir  
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viðskiptavinurinn;;  viltu  telja  afganginn?    Afgreiðslukonan  telur  afganginn  fram  á  

afgreiðsluborðið  og  segir;;  eitt  hundrað  og  tólf  krónur.    Viðskiptavinur  segir:  takk  fyrir.    

Afgreiðslukona  segir:  takk  sömuleiðis.    Allur  texti  birtist  neðst  á  skjánum    

Í  kveikjunni  geta  nemendur  tengt  orðin  og  frasana  í  myndbandinu  við  sína  eigin  

upplifun  í  viðskiptum  sem  þessum.    Myndbandið  er  dæmi  um  hvernig  svona  viðskipti  

ganga  fyrir  sig,  margir  möguleikar  eru  fyrir  hendi  um  það  hvaða  orð  og  frasa  má  nota.    

Eftir  að  sýningu  lýkur  geta  nemendur  komið  með  spurningar  og  fleiri  möguleikar  í  

orðavali  eru  skoðaðir.  

Markmið:  
Að  nemendur  læri  að  borga  með  íslenskum  krónum  á  íslensku.  

Undirmarkmið:  
Að  nemendur  læri  tölurnar  í  réttu  samhengi  við  heiti  íslensku  krónunnar,  læri  
nauðsynlegar  málfræðireglur  um  kyn  og  tölu,  læri  að  bera  tölurnar  fram  og  læri  að  
biðja  starfsfólk  um  að  telja  afganginn  á  íslensku.  

Hjálpargögn:  
Íslenska  krónan,  seðlar  og  mynt,  til  þess  að  sýna  nemendum,  gervipeningar  í  
búðarleikinn,  greiðslukort,  greiðslukortaafrit.  

   Orðaforði  (frasar  nemendur):  hvað  kostar  þetta,  hvað  er  þetta  mikið,  viltu  telja  
afganginn,  (frasar  afgreiðslufólk):  það  gera,  þetta  gera,  þetta  kostar,  viltu  afritið,  afritið.      

(1)  Frasarnir  kynntir  og  þýddir.  (2)  Mikilvægt  er  að  sýna  og  útskýra  orðin  í  frösunum  

eitt  og  eitt  í  einu.    HVAÐ  KOSTAR  ÞETTA    -    HVAÐ  ER  ÞETTA  MIKIÐ    -    VILTU  

TELJA  AFGANGINN    -    ÞAÐ  GERA    -    ÞETTA  GERA    -    ÞETTA  KOSTAR    -    VILTU  

AFRITIÐ    -    AFRITIÐ  .    Hvert  orð  fyrir  sig  æft  og  framburður  útskýrður.    Ekki  er  

nauðsynlegt  að  nemendur  læri  frasa  afgreiðslufólks  en  þeir  þurfa  að  þekkja  þá,  vita  hvað  

þeir  þýða  og  heyra  hvernig  þeir  hljóma.    Mælt  er  með  að  nemendur  velji  sjálfir  þá  frasa  

sem  þeir  vilja  leggja  á  minnið.    (3)  Frasar  síðan  sýndir  eins  og  þeir  eru  bornir  fram,  

dæmi:  [KVA  KOSTAR  EDDA],  [ÞA  GERA],  [EDDA  KOSTAR]  [HVA  ER  EDDA  

MIKIÐ]  og  æfðir.    

   Orðaforði  (nafnorð):  króna/krónur,  greiðslukort,  afrit.    

   Orðaforði  (töluorð):  ein/eina/eitt,  tvær/tvö,  þrjár/þrjú,  fjórar/fjögur,  fimm,  sex,  
sjö,  átta,  níu,  tíu,  ellefu,  tólf,  þrettán,  fjórtán,  fimmtán,  sextán,  sautján,  átján,  
nítján,  tuttugu,  þrjátíu,  fjörtíu,  fimmtíu,  sextíu,  sjötíu,  áttatíu,  nítíu,  
hundrað/hundruð,  þúsund.    
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Töluorðin  kynnt  með  raunverulegum  peningum.    

   Kyn  og  tala;;  króna  er  kvenkynsorð  og  tekur  því  töluorðið  í  kvenkyni.    Hundrað  
og  þúsund  eru  hvorugkynsorð  og  taka  því  töluorð  í  hvorukyni.    Sýna  tölurnar  2001  
kr  (tvöþúsund  og  ein  króna)  og  2002  kr  (tvöþúsund  og  tvær  krónur)  vekja  athygli  á  
tölu  nafnorðisins  króna  hér.  

   Orðaforði  (sagnir):  kosta  (kostar),  gera,  (gerir),  vera  (er).  

Hvað  kosta/kostar:    Útskýra  og  kenna  nemendum  hvernig  sagnorðið  að  kosta  

breytist  eftir  því  hvaða  tölu  það  tekur.    Útskýra  að  sögnin  að  kosta  tekur  með  sér  þolfall  

en  nemendur  læra  aðeins  þolfallið  á  tölunum  í  þessu  samhengi.    Nemendur  æfa  framburð  

á  heilum  upphæðum  með  sagnorðinu  að  kosta  og  samtengingunni  og.      

Dæmi:     Hvað  kostar  snúður?    -    snúður  kostar  hundrað  krónur  
   Hvað  kosta  kleina  og  snúður?      -    snúður  og  kleina  kosta  tvö  

hundruð  þrjátíu  og  þrjár  krónur  
   Hvað  kosta  5  snúðar?    -    5  snúðar  kosta  eitt  þúsund  og  tvö  hundruð  

krónur  
   Hvað  er  þetta  mikið?:  Útskýra  fyrir  nemendum  að  frasinn  hvað  er  

þetta  mikið?  er  mun  algengari  en  frasinn  hvað  kostar  þetta?    
Mögulegt  er  einnig  að  segja  hvað  mikið.  

Sagnorð  afgreiðslufólksins,  að  gera  og  að  vera  eru  sýnd  í  frösunum  sem  þau  eiga  

heima  í;;    það  gera,  þetta  gera,  það  eru.  

   Orðaforði  (spurnarorð):  hvað  

   Orðaforði  (samtengingin  og):  nemendum  sýndar  upphæðir,  eitt  hundrað  tuttugu  og  
tvær  krónur  (122)  og  farið  í  hvar  samtengingin  og  á  heima  og  hvar  hún  á  ekki  heima.      

3.2.4.3  Verkefni      
Í  vekefnunum  hér  á  eftir  verður  að  leggja  sérstaka  áherslu  á  að  nemendur  æfi  hlustun,  

skilning  og  framburð  á  tölunum,  svo  þeir  séu  færir  um  að  þekkja  upphæðirnar  sem  þeir  

heyra  og  geti  sagt  og  borið  þær  rétt  fram.  

1.   Kennari  skrifar  tölur  á  töfluna  í  tölustöfum,  ber  þær  fram  og  nemendur  endurtaka.  
Sjálfboðaliðar  koma  upp  á  töflu  með  tölur  sem  þeir  skrifa  og  bera  fram  og  
nemendur  endurtaka.  

2.   Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman.  Þeir  snúa  baki  í  hvorn  annan  með  blað  og  
skriffæri.    Nemandi  A  er  með  upphæðir  í  íslenskum  krónum  á  blaði  fyrir  framan  
sig  í  bókstöfum  og  tölustöfum  sem  hann  les  upp  fyrir  nemanda  B.    Nemandi  B  
sem  snýr  baki  í  nemanda  A,  sér  ekki  tölurnar  en  skrifar  þær  niður  á  blað  eftir  



55  

bestu  getu.    Markmiðið  er  að  nemandi  B  æfi  sig  í  að  hlusta  á  tölurnar  og  þekkja  
þær  og  að  nemandi  A  æfi  sig  í  að  lesa  þær  og  bera  þær  fram.    Eftir  þrjár  upphæðir  
bera  nemendur  saman  bækur  sínar  og  skipta  um  hlutverk.    Hægt  er  að  vinna  þetta  
verkefni  enn  frekar  með  því  að  láta  nemendur  finna  sér  nýja  bekkjarfélaga  og  
endurtaka  leikinn.  

3.   Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman  og  fara  í  bakarísleik  með  gervipeninga,  æfa  
þá  frasa  sem  tilheyra  í  bakaríi  ásamt  gjaldmiðli.    Kaupa  brauð  og  kökur  og  borga  
fyrir  vörurnar  með  gervipeningum.    Æfa  að  gefa  til  baka  með  því  að  telja  upphátt.  

Nemendur  æfa  bæði  hlutverkin.      

Kennari  gengur  um  á  milli  og  aðstoðar  nemendur  með  orðaforða  og  framburð.    Bætir  

inn  aukaverkefnum  fyrir  þá  sem  vinna  hratt  og  hjálpar  þeim  sem  eiga  í  erfiðleikum.  

Námsmat:  
Kennari  les  upp  5  upphæðir  í  krónum.    Nemendur  eiga  að  skrifa  upphæðina  í  tölustöfum  

niður  á  blað  merkt  nafni  þeirra  og  afhenda  kennara.  

Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman  og  hljóðrita  samtal  þar  sem  viðskiptavinur  gerir  
upp  viðskipti  sín  og  biður  um  að  afgangurinn  verði  talinn  fram.    Byrjað  er  að  hljóðrita  
þegar  afgreiðslukona  segir:  það  gera...  .    Nemendur  ráða  hvaða  orð  og  frasa  og  upphæðir  
þeir  nota  í  samtalinu.      

3.3   Viðskipti  í  plötubúð  
Anna  fer  í  plötubúð  þann  18.  nóvember  2005  til  þess  að  kaupa  geisladiska  fyrir  frænku  

sína.    Hún  biður  afgreiðslumanninn  í  plötubúðinni  um  að  aðstoða  sig  við  að  finna  réttu  

diskana  eins  og  er  algengt  í  sérverslun  eins  og  þessari.    En  málið  horfir  aðeins  öðruvísi  

við  í  þessu  tilfelli.    Anna  er  búin  að  vera  á  Íslandi  í  tæplega  þrjá  mánuði  þegar  hún  ræðst  í  

þessi  viðskipti  og  íslenskukunnáttan  því  frekar  lítil.    Hún  þarf  því  að  reiða  sig  töluvert  á  

hjálpsemi  afgreiðslumannsins  og  síðast  en  ekki  síst  þarf  hún  að  beita  öllum  tiltækum  

ráðum  til  að  útskýra  hvernig  tónlistin  á  að  vera  sem  hún  biður  um,  með  því  að  nýta  það  

sem  hún  kann  í  íslensku.    Anna  þarf  einn  geisladisk  handa  börnum  og  einn  handa  frænku  

sinni  sem  er  trúuð.    Þetta  er  því  býsna  flókið  verkefni  og  krefst  nokkuð  sérhæfðs  

orðaforða.    Auðveldast  væri  fyrir  Önnu  og  afgreiðslumanninn  að  ganga  í  þetta  verkefni  á  

ensku,  en  í  byrjun  viðskiptanna  semur  Anna  við  hann  um  að  tala  íslensku  í  viðskiptunum,  

sem  hann  og  samþykkir.    Anna  er  nefnilega  staðráðin  í  að  nota  tækifærið  og  læra  íslensku  

á  meðan  viðskiptunum  fer  fram.    Hún  er  því  bæði  í  hlutverki  viðskiptavinar  og  einnig  í  

hlutverki  nemanda  í  viðskiptunum  og  afgreiðslumaðurinn  sinnir  hlutverki  sínu  og  
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afgreiðir  Önnu  jafnframt  því  sem  hann  tekur  þátt  í  tungumálanámi  hennar  sem  

sérfræðingur  í  íslensku.    Með  gleraugum  samræðugreiningar  er  hægt  að  sjá  hvernig  þessi  

hlutverkaskipti  hafa  áhrif  á  tungumálanám  Önnu  í  plötubúðinni  en  samskipti  sem  beina  

athyglinni  að  tungumálinu  geta  stuðlað  að  tungumálanámi  (Brouwer,  2003).          

Í  greiningunni  hér  á  eftir  skoða  ég  hvernig  Anna  fer  að  því  að  eiga  þessi  viðskipti,  hvaða  

aðferðum  hún  beitir  og  hvernig  hún  nýtir  það  sem  hún  kann  til  þess  að  gera  sig  skiljanlega.      

Uppskrift  af  hljóðupptöku  Önnu  í  plötubúðinni  er  skipt  í  þrjá  hluta  eða  þrjá  útdrætti.        

Eftir  greiningu  og  umfjöllun  um  hvern  útdrátt  eru  settar  fram  kennsluhugmyndir.    Í  fyrsta  

útdrættinum  í  plötubúðinni  gerir  Anna  tungumálasamning  við  afgreiðslumann  

plötubúðarinnar,  markmið  kennslunnar  í  þessum  hluta  er    að  nemendur  læri  að  gera  

slíkan  samning,  þar  sem  hann  er  grundvöllur  þess  að  talað  verði  á  íslensku  og  um  leið  

forsendan  fyrir  hugsanlegu  íslenskunámi.    Það  er  nauðsynlegt  að  kenna  þennan  hluta  

strax  í  byrjun  og  gott  að  kennari  minni  nemendur  sína  reglulega  á  hann.    Einnig  er  

nauðsynlegt  að  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  þekki  þennan  samning  og  viti  hvernig  á  að  

bregðast  við  í  slíkum  samningaviðræðum.    Í  öðrum  útdrættinum  biður  Anna  

afgreiðslumanninn  um  að  aðstoða  sig  við  að  finna  geisladiska,  markmið  kennslunnar  í  

þeim  hluta  er  að  nemendur  læri  aðferðir,  orð  og  frasa  til  þess  að  fá  upplýsingar  og  aðstoð  

við  að  finna  þær  vörur  sem  þeir  leita  að.    Verkefni  úr  orðaforða  og  hugmyndum  fyrir  

fyrsta  og  annan  hluta  er  að  finna  við  lok  annars  hluta.  Í  þriðja  og  síðasta  hlutanum  sjáum  

við  Önnu  og  afgreiðslumanninn  leita  að  ákveðnu  orði  sem  er  lýsandi  fyrir  tónlistina  sem  

Anna  leitar  að.    Markmið  kennslunnar  er  að  nemendur  læri  aðferðir,  orð  og  frasa  sem  

miða  að  því  að  styðja  við  þá  í  leit  þeirra  að  ákveðnum  vörum.  

Nemendur  læra  orðaforða  tengdan  sérverslun  eins  og  plötubúð,  læra  nöfn  

mismunandi  tónlistartegunda  og  lýsingarorð  sem  einkenna  þær.    Nemendur  eru  flestir  á  

aldrinum  20 30  ára,  á  þeim  aldri  gegnir  tónlist  oft  stóru  hlutverki  og  er  nálæg  hugarheimi  

þeirra  og  upplifunum.    Tónlist  ber  því  að  öllum  líkindum  oft  á  góma  þegar  ungt  fólk  

hittist  og  spjallar  saman.    Það  getur  því  verið  hvetjandi  fyrir  íslenskunámið  að  þekkja  

grunnorðaforða  tengdan  tónlist  í  samræðum  við  Íslendinga.    Við  lok  þriðja  hluta  eru  

hugmyndir  að  verkefnum  og  námsmati.  

Kennslan  í  plötubúðinni  verður  fulltrúi  viðskipta  í  sérverslunum  í  þessari  ritgerð,  þar  

sem  viðskiptavinur  þarf  aðstoð  við  að  finna  rétta  vörutegund.    Aðferðir  og  orðaforða  er  

hægt  að  yfirfæra  á  svipaðar  aðstæður  í  mismunandi  sérverslunum.  
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3.3.1   Tungumálasamningur  
  

Í  útdráttunum  hér  á  eftir  sjáum  við  viðskipti  Önnu  (A)  og  afgreiðslumanns  1  (P1).    

Anna  er  staðráðin  í  að  tala  íslensku  í  viðskiptum  sínum  í  pötubúðinni.    Hún  spyr  

afgreiðslumanninn  hvort  hún  megi  tala  á  íslensku  og  hvort  hann  vilji  svara  henni  á  

íslensku.    Afgreiðslumaðurinn  skilur  hvað  hún  biður  um  og  samþykkir  að  tala  á  íslensku.  

Útdráttur  1    

1 A: ▶ 

2 P1: ▶ 

3 A:        

   uh: svarað (0.3) mé  

4 P1:  

Þegar  við  skoðum  setningar  Önnu  í  línum  1  og  3  sjáum  við  nokkur  hljóðhlé,  hikhljóð  

eins  og  uh  og  lengingu  á  sérhljóðum  í  orðunum  ég,  þú  og  mér.    Flæðið  í  setningunum  

bendir  til  þess  að  hún  sé  ekki  alveg  örugg  með  það  sem  hún  er  að  segja  en  

afgreiðslumaðurinn  skilur  hvað  hún  biður  hann  um  að  gera.    Í  línu  3  grípur  Anna  fram  í  

fyrir  afgreiðslumanninum  (overlap)  ,  hún  er  staðráðin  í  að  halda  áfram  með  það  sem  hún  

byrjaði  á,  þ.e.  að  biðja  hann    um  að  svara  sér  á  íslensku.    Með  spurningum  sínum  í  línum  

1  og  3  gefur  hún  til  kynna  hlutverk  sitt  sem  tungumálanemandi.      

Afgreiðslumaðurinn  svarar  með  já  í  línum  2  og  4,  hann  skilur  Önnu  og  samþykkir  að  

taka  þátt  í  þessum  aðstæðum  með  henni.    Í  línu  2  bætir  hann  við  samþykki  sitt,  já  hva  en  

nær  ekki  að  klára  það  sem  hann  ætlaði  að  segja,  hann  er  tilbúinn  að  leyfa  viðmælanda  

sínum  að  halda  áfram  með  það  sem  hún  ætlar  að  segja.    Afgreiðslumaðurinn  er  sennilega  

að  byrja  á  spurnarorðinu  hvað  sem  gæti  bent  til  þess  að  hann  hafi  ætlað  að  segja,  já  hvað  

...    Auk  þess  að  samþykkja  að  Anna    tali  á  íslensku  er  hann  hugsanlega  að  leita  eftir  

frekari  útskýringu  hjá  henni  til  þess  að  geta  sinnt  hlutverki  sínu  sem  afgreiðslumaður  í  

plötubúð.    Þessar  4  línur  eru  inngangur  að  því  sem  á  eftir  kemur  í  samskiptunum  og  

grundvöllur  þess  að  viðskiptin  fari  fram  á  íslensku.    Það  er  því  afar  mikilvægt  að  

nemendur  læri  að  gera  slíkan  tungumálasamning  í  kennslustofunni  og  að  starfsfólk  

Íslenskuþorpsins  sé  meðvitað  um  form  hans  og  gildi.  
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3.3.1.1  Kennsla  
Fyrsta  verkefni  Önnu  í  plötubúðinni  er  að  óska  eftir  því  að  talað  verði  á  íslensku.    Fyrsta  

verkefnið  í  skólastofunni  verður  að  kenna  nemendum  hvernig  hefja  á  samskipti  á  

íslensku  í  viðskiptum.    Það  er  grundvöllur  tungumálanámsins  úti  í  samfélaginu.    Það  er  

alfarið  á  ábyrgð  nemendanna  að  gera  tungumálasamninginn  og  halda  honum  gangandi  í  

samskiptunum.      

Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  erlendan  viðskiptavin  sem  gerir  tungumálasamning  

við  afgreiðslumann  í  plötubúð.    Neðst  á  skjánum  er  texti:  (viðskiptavinur:)  góðan  daginn,  

má  ég  tala  íslensku,  viltu  þú  tala  íslensku  við  mig?  (afgreiðslumaður:)  já,  endilega,  já  

sjálfsagt.      Kveikjan  er  hvatning  fyrir  nemendur  og  kennir  þeim  aðferð  til  þess  að  fá  

Íslendinga  til  að  tala  íslensku.  

Markmið:  
Að  nemendur  læri  að  gera  tungumálasamning  

Undirmarkmið:  
Að  nemendur  læri  frasa  og  aðferðir  við  að  tala  íslensku  við  Íslendinga  úti  í  
samfélaginu.    Þeir  læra  að  óska  eftir  því  að  fá  að  tala  á  íslensku  og  læra  að  biðja  
viðmælanda  sinn  um  að  tala  á  íslensku  í  samskiptunum.      Nemendur  læra  einnig  
aðferðir  við  að  viðhalda  samtalinu  á  íslensku.  

Hjálpargögn  
Myndband  

Orðaforði  

   Orðaforði  (frasar):  góðan  daginn,  daginn,  má  ég  tala  íslensku?,  vilt  þú  tala  
íslensku  við  mig?,  getur  þú  talað  íslensku?,  já  endilega,  já  sjálfsagt.    
(1)  Í  upphafi  eru  kynntir  þeir  frasar  sem  eru  viðeigandi  í  tungumálasamningi.    (2)  
Mikilvægt  er  að  sýna,  þýða  og  útskýra  þau  orð  sem  koma  fyrir  í  frasanum,  hvert  
fyrir  sig,  áður  en  hann  er  kenndur  í  heild  sinni  Dæmi:    GÓÐAN  DAGINN     MÁ  
ÉG  TALA  (VIÐ  ÞIG)  ÍSLENSKU?     VILTU  TALA  (VIÐ  MIG)  ÍSLENSKU?    -  
GETUR  ÞÚ  TALAÐ  ÍSLENSKU?      Athuga  að  það  sem  er  inni  í  svigum  er  valfrjálst  
og  færanlegt.    Þeir  frasar  sem  starfsfólkið  notar  eru  aðeins  kynntir  þannig  að  
nemendur  þekki  þá  en  þeir  fá  ekki  eins  nákvæma  umfjöllun  og  frasarnir  sem  þeir  
þurfa  að  kunna.    (3)  Farið  í  sagnorðin,  sjá  hér  fyrir  neðan.  (4)  Frasar  kenndir  í  
heild  sinni  og  farið  í  framburðaratriði  eins  og  [VILDU]    l=óraddað,    [GETURU].    
Nemendur  endurtaka  orð  og  frasa  með  kennara.      

   Orðaforði  (sagnorð):  sagnorðin  mega,  geta,  vilja  og  tala  þýdd  og  útskýrð  með  
persónufornöfnum  viðeigandi  frasa.    Hér  þarf  að  útskýra  eftirfarandi  
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málfræðiatriði:  Sagnorðin  mega  og  vilja  taka  með  sér  nafnhátt  en  sögnin  að  geta  
tekur  með  sér  lýsingarhátt  þátíðar.      Sagnirnar  geta,  mega  og  vilja  geta  ekki  staðið  
einar  og  sér,  en  það  getur  sögnin  að  tala  af  þvi  hún  er  aðalsögn.  

mega  +  nh  =  má  ég  tala  (nh),  má  ég  tala  íslensku  við  þig?,  má  ég  tala  
dönsku  við  þig?  

vilja  +  nh  =  viltu  tala  (nh),  viltu  tala  íslensku  við  mig?,  viltu  tala  ensku  
við  mig?      

geta  +  lh.þt  =  getur  þú  talað  (lh.þt),  getur  þú  talað  íslensku  við  mig?,  
getur  þú  talað  ensku  við  mig?  

tala  =  ég  tala  íslensku,  ég  tala  ensku,  má  ég  tala?,  viltu  tala  ?,  getur  þú  talað?  

Til  þess  að  viðhalda  tungumálasamningnum  í  samræðunum  þurfa  nemendur  að  vera  

meðvitaðir  um  að  óska  eftir  að  samtalið  haldi  áfram  á  íslensku,  þ.e.a.s.  ef  báðir  aðilar  eru  

tilbúnir  í  áframhald.    Setningar  sem  gott  er  að  nemendur  þekki  kynntir  á  töflu,    

dæmi:  fyrirgefðu  viltu  halda  áfram  að  tala  íslensku,  viltu  tala  íslensku  áfram.  

Sjá  verkefni  fyrir  þennan  hluta  hér  á  eftir  (kafli  3.3.1.3).    

3.3.2   Anna  biður  um  aðstoð  
Eftir  að  hafa  samið  við  afgreiðslumanninn  um  að  tala  á  íslensku  heldur  Anna  áfram  í  

verkefni  sínu  og  biður  um  aðstoð  í  viðskiptunum.  

Útráttur  2  

5 A:  

6 P1:  

7 A:     - uh  

   ts  

    

8 P1:             

9 P1:  

10 A:   

11 P1:             ▶ 

Það  tekur  Önnu  samtals  3,7  sek  að  hefja  segð  sína  í  línum  5 7.    Það  bendir  til  þess  að  hún  

eigi  í  vandræðum  með  að  mynda  setninguna  sem  fæðist  í  línu  7.      Þar  byrjar  hún  á  að  hika  uh,  

hh,  og  uhm  áður  en  hún  segir  Ég,  hikar  síðan  aftur  og  endurtekur  ég  og  í  framhaldi  kemur  nú  ég  

vand.    En  þá  hættir  hún  við  það  sem  hún  ætlar  að  segja.    Anna  byrjar  aftur  á  setningunni  en  

fyrst  kemur  langt  hljóðhlé  (2,4)  og  svo  segir  hún  mig  vantar.    Það  sem  Anna  gerir  hér  er  að  hún  

leiðréttir  sjálfa  sig.    Hún  er  búin  að  finna  það  sem  þarf  að  leiðrétta  og  framkvæmir  síðan  
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leiðréttinguna  mig  vantar  (Sidnell  2010:114).    Hún  hættir  við  að  biðja  um  aðstoð  með  því  að  

segja  ég  vand    en  breytir  því  þess  í  stað  í  mig  vantar.    Hún  er  að  leita  að  réttu  formúlunni  fyrir  

því  að  biðja  um  aðstoð.    Þetta  er  góð  vísbending  um  hvað  þarf  að  kenna  svo  nemendur  verði  

færir  um  að  biðja  um  aðstoð.    Það  tekur  Önnu  8,3  sekúndur,  sem  er  mjög  langur  tími,  að  biðja  

afgreiðslumanninn  um  að  aðstoða  sig.  

Um  leið  og  Anna  segir  mig  vantar  kemur  staðfesting  frá  afgreiðslumanninum  í  línu  8  mhm  

sem  bendir  til  að  hann  sé  að  samþykkja  leiðréttingu  Önnu  og  að  hann  skilji  núna  hvað  hún  er  

að  meina.    Hann  heldur  svo  áfram  í  línu  9  og  segir  ákveðið  já  þar  sem  hann  lengir  j-hljóðið  og  

hækkar  tóninn  í  enda  orðsins.    Þannig    samþykkir  hann  að  aðstoða  hana  og  staðfestir  að  hann  

skilji  beiðni  hennar  um  hjálp.    Hann  er  varla  búinn  að  sleppa  orðinu  já  þegar  Anna  segir  líka  já  

í  línu  10  en  þar  staðfestir  hún  að  þau  hafi  náð  sameiginlegum  skilningi  og  byrjar  svo  strax  að  

undirbúa  það  sem  hún  ætlar  að  segja  næst  (sjá  útdrátt  3  lína  12).        

3.3.2.1  Kennsla  
Anna  á  í  erfiðleikum  með  að  biðja  um  aðstoð  í  upphafi  viðskiptanna,  hún  finnur  ekki  

réttu  formúluna/frasann  fyrir  beiðni  sína.    Þegar  Anna  breytir  nefnifallinu  á  frumlaginu  

ég  vand...    yfir  í  þolfall,  mig  vantar,  ásamt  því  að  afradda  nú  n-hljóðið,  bregst  

afgreiðslumaðurinn  strax  við  með  því  að  samþykkja  leit  hennar  og  kemur  með  mhm  í  línu  

8.    Hann  skilur  hvað  hún  er  að  meina.    Schegloff,  Jefferson  og  Sacks  segja  að  

viðmælendur  séu  stöðugt  á  varðbergi  til  að  skilja  það  sem  sagt  er  og  leitast  við  að  beita  

svokölluðum  lagfæringum  (repair).    Lagfæringin  getur  komið  frá  þeim  sem  talar  eða  

viðmælanda  hans.    Þetta  flókna  gangverk  samtalsins  miðar  að  því  að  ná  sameiginlegum  

skilningi  (Schegloff,  Jefferson,  Sacks,  1977).    

Það  tekur  Önnu  8,3  sekúndur  að  biðja  um  aðstoð,  hún  fær  tíma  og  tækifæri  til  að  nýta  

það  sem  hún  kann  og  setja  það  í  rétt  samhengi.    Það  er  því  mikilvægt  að  afgreiðslufólk  

leyfi  nemandanum  að  klára  segð  sína.    Í  skólastofunni  þarf  að  kenna  nemendum  þær  

leiðir  sem  er  hægt  að  fara  þegar  beðið  er  um  aðstoð.      

Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  erlendan  viðskiptavin  segja;;  getur  þú  aðstoðað  mig,  

ég  er  að  leita  að  tónlist.    Afgreiðslumaðurinn  segir;;  já,  hvernig  tónlist?      

Kveikjan  fær  nemendur  til  að  hugsa  um  eigin  upplifun  í  verslun  þegar  verið  er  að  leita  

að  ákveðinni  vöru.    Þannig  nýta  þeir  eigin  reynslu  um  leið  og  nýja  tungumálið  er  sett  í  

samhengi  við  hana.  
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Markmið:  
Að  nemendur  læri  að  biðja  um  aðstoð  í  viðskiptum  sínum.  

Undirmarkmið:  
Að  nemendur  læri  aðferðir  orð  og  frasa  til  þess  að  fá  upplýsingar  og  aðstoð  við  að  
finna  þær  vörur  sem  þeir  leita  að.  

Hjálpargögn:      
Myndband.  

Orðaforði:  

   Orðaforði  (frasar):  nemendur:  mig  vantar  hjálp,  getur  þú  aðstoðað  mig?,  ég  er  að  
leita  að;;  afgreiðslufólk:  hvað  get  ég  gert  fyrir  þig?,  hvernig  tónlist?  
(1)  Í  upphafi  eru  kynntir  frasar  til  að  biðja  um  aðstoð  (2)  Mikilvægt  er  að  sýna,  
þýða  og  útskýra  þau  orð  sem  koma  fyrir  í  frasanum  hvert  fyrir  sig  áður  en  hann  er  
kenndur  í  heild  sinni.  Dæmi:    (viðskiptavinur:)  MIG  VANTAR  HJÁLP     GETUR  
ÞÚ  AÐSTOÐAÐ  MIG?     ÉG  ER  AÐ  LEITA  AÐ     (afgreiðslumaður:)  HVAÐ  
GET  ÉG  GERT  FYRIR  ÞIG?  -  HVERNIG  TÓNLIST?      Hugsanleg  svör  og    frasar  
afgreiðslufólks  eru  aðeins  kynntir,  þýddir  og  farið  í  framburð.    (3)  Farið  í  
sagnorðin,  sjá  hér  fyrir  neðan.  (4)  Frasar  kenndir  í  heild  sinni  og  farið  í  
framburðaratriði  eins  og  [VANDAR]  n=óraddað,    [GETURU]  nemendur  
endurtaka  frasana  með  kennara.    (5)  Verkefni:  Nemendur  vinna  tveir  saman  og  
spyrja  hvor  annan:  mig  vantar  aðstoð/já  hvað  get  ég  gert  fyrir  þig.    

   Orðaforði  (sagnorð);;  vanta,  geta,  aðstoða,  viltu,  leita    
Sagnorð  þýdd  og  útskýrð  með  persónufornöfnum  viðeigandi  frasa.    Hér  þarf  að  útskýra  
eftirfarandi  málfræðiatriði;;  vantar  er  ópersónuleg  sögn  sem  tekur  með  sér  
persónufornafnið  mig  (ekki  ég),  á  eftir  sögninni  að  vanta  kemur  iðulega  nafnorð  í  
þolfalli.    Sagnorðið  að  aðstoða  getur  ekki  staðið  eitt  það  þarf  á  hjálparsögnum  (hér  geta  
og  vilja)  að  halda.    Sagnorðið  að  leita  er  kennt  í  frasanum  að  vera  að  leita  að.    

mig  vantar  +  þf  =  mig  vantar  hjálp,  mig  vantar  aðstoð,  mig  vantar  tónlist.  
vilja  +  nh  =    viltu  aðstoða  mig?  
geta  +  lh.þt  =  getur  þú  aðstoðað  mig?      
geta  +  lh.þt  =  getur  þú  hjálpað  mér?  
vera  +  leita  að  +  (fallorð  í  þágufalli)  =  ég  er  að  leita  að  tónlist,  ég  er  að  leita  

að  kaffihúsi,  ég  er  að  leita  að  Hámu.  

Nemendum  kennd  kurteisisorð  sem  undanfari  bónar  um  aðstoð.  Dæmi:  fyrirgefðu  

getur  þú  aðstoðað  mig?,  afsakið  getur  þú  hjálpað  mér?  
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3.3.2.2  Verkefni    

1.   Nemendur  æfa  frasana  með  því  að  spyrja  samnemendur;;    a)  má  ég  tala  íslensku?,  
viltu  tala  íslensku  við  mig?  b)  má  ég  tala  sænsku?  (móðurmál  þeirra),  viltu  tala  
ensku  við  mig?,  getur  þú  talað  þýsku  við  mig?  o.s  frv.    Kennari  aðstoðar  
nemendur  með  þýðingu  á  tungumálaheitum  og  ef  vandamál  koma  upp  með  svör.  

2.   Nemendur  fara  tveir  og  tveir  saman  og  leita  að  ákveðnum  stöðum  í  nærumhverfi  
skólastofunnar  (Háskólalóðin  er  kjörin).    Nemendur  eiga  að  gefa  sig  á  tal  við  
vegfarendur  sem  verða  á  leið  þeirra  og  æfa  sig  að  nota  nýja  frasa.    Þeir  eiga  að  
spyrja  hvort  viðkomandi  a)  vilji  tala  íslensku  og  síðan  b)  hvar  neðantaldir  staðir  
eru.    Kennari  skrifar  eftirtalda  frasa  á  töfluna  sem  nemendur  geta  stuðst  við:  

Fyrirgefðu,  getur  þú  talað  íslensku  við  mig,  ég  er  að  leita  að  ...  ,  getur  þú  
sagt  mér  hvar  ...  .    Takk  fyrir.  

Afsakið,  vilt  þú  tala  íslensku  við  mig,  ég  er  að  leita  að  ...  ,  getur  þú  sagt  mér  
hvar  ...  .    Takk  fyrir.  

Nemendur  fá  lista  yfir  staði  í  nærumhverfinu  (Háskólalóðin  er  kjörin).    
Kennari  skrifar  eftirtalda  staði  á  töfluna:  
Háma  er,  Oddi  er,  Árnagarður  er,  Bóksalan  er,  Nýi  Garður  er,  
Aðalbyggingin  er.  
Nemendur  fá  tækifæri  til  að  æfa  sig  í  framburði  frasanna  og  upplifa  hvernig  
þeim  gengur  að  nota  þá.    Nemendur  skrá  hjá  sér  hvernig  þeim  gekk,  hvað  
gekk  vel,  hvað  gekk  ekki  vel  og  ræða  niðurstöður  í  kennslustund  á  íslensku  
eða  ensku.    Hér  gefst  hópnum  tækifæri  til  að  koma  með  spurningar  og  hlusta  á  
upplifanir  samnemenda.    Kennari  leiðbeinir  og  gefur  góð  ráð.  

3.   Nemendur  fara  í  Íslenskuþorpið  og  versla,  æfa  sig  að  gera  tungumálasamning  og  
leita  að  ákveðinni  vöru  (hér  verður  þörfin  og  greiðsluhæfi  að  ráða  för).      

Námsmat:  
Nemendur  hljóðrita  a.m.k.  eitt  samtal  í  Íslenskuþorpinu.    Hlusta  á  samtalið  og  skrá  

hjá  sér  hvað  gekk  vel  og  hvað  gekk  ekki  vel.    Markmiðið  er  að  nemendur  uppgötvi  sjálfir  

hvað  þeir  kunna  og  hvað  þeir  þurfa  að  æfa  betur.    Nemendur  senda  kennara  eina  upptöku  

af  samtali  í  Íslenskuþorpinu  þar  sem  þeir  gera  tungumálasamning  og  leita  að  ákveðinni  

vöru  (kaupa  vöruna  ef  fjárhagur  leyfir).    Kennari  hlustar  á  upptöku  og  gefur  góð  ráð  

varðandi  málfar  og  framburð.  
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3.3.3   Orðaleit  í  plötubúð  
Þegar  Anna  hefur  samið  við  afgreiðslumanninn  um  að    tala  á  íslensku  og  óskað  eftir  

aðstoð  í  viðskiptunum  fer  hún  í  það  verkefni  að  lýsa  fyrir  afgreiðslumanninum  hverju  

hún  leitar  að.    

Útdráttur  3  (línur  12 34)  

12 A: uh: (0.6) einn (0.4) f  

   um jólin uh: ▶ 

13 P1: já  

Anna  er  ekki  með  rétta  orðið  yfir  seinni  diskinn  og  byrjar  að  leita  að  rétta  orðinu.    

Hún  er  í  svokallaðri  orðaleit  (word  search).    Í  grein  sinni  um  orðaleit,  Word  Searches  in  

NNS-NS  Interaction:  Opportunities  for  Language  Learning,  skoðar  Brouwer  (2003)  hvort  

orðaleit  geti  skapað  tækifæri  til  tungumálanáms.    Orðaleit  er  tegund  félagslegs  ferlis  sem  

á  sér  stað  í  samskiptum  fólks  þegar  sá  sem  talar  gefur  til  kynna  hann  eigi  í  vandræðum  

með  að  finna  ákveðið  orð  í  segð  sína.    Stundum  er  augljóst  að  orðaleit  á  sér  stað,  t.d.  

þegar  sá  sem  talar  óskar  með  beinum  hætti  eftir  þýðingu  á  ákveðnu  orði  hjá  viðmælanda  

ð  

verið  er  að  leita  að  ákveðnu  orði.    Orðaleit  skapar  ekki  alltaf  tækifæri  til  tungumálanáms  

en  Brouwer  telur  að  með  því  að  rannsaka    umhverfið  þar  sem  orðaleitin  á  sér  stað,  sé  

hægt  að  greina  á  milli  tilvika  þar  sem  tækifæri  skapast  til  tungumálanáms  og  tilvika  þar  

sem  svo  er  ekki.    Anna  er  í  vandræðum  í  línu  14,  við  sjáum  hikhljóð  eins  og  uhm,  uh,  uhu  

og  svo  hljóðhlé  upp  á  1,2  sekúndur,  hún  er  ekki  með  rétta  orðið  í  segð  sinni  og  er  byrjuð  

að  leita.    Hún  útskýrir  nánar  hvernig  jóladiskurinn  handa  frænku  hennar  á  að  vera  í  línu  

14:  hana  vantar  tónlist  sem  er  íslensk,  gömul  og  í  línu  19  um  kirkju.  

14 A:  

   ▶ 

15 P1:                

16 P1: ▶ 

   (0.4) 

17 A: ▶ 

18 P1:  

   (1.3) 

19 A: ▶ 

   (0.6) 

20 P1: já 
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Afgreiðslumaðurinn  staðfestir  skilning  á  því  sem  Anna  biður  um  með  já  í  línum  13,  

16  og  19  og  með  m  í  línu  15.    Anna  notar  tvö  nafnorð  og  tvö  lýsingarorð  til  þess  að  lýsa  

þeirri  tegund  af  tónlist  sem  hún  leitar  eftir  handa  frænku  sinni,  tónlist  sem  er  um  jólin,  

tónlist  sem  er  íslensk  og  gömul  og  tónlist  um  kirkju.      

3.3.3.1  Trúarleg  eða  trúuð  
Anna  er  ekki  sátt  við  útskýringar  sínar  fram  að  þessu  og  því  hún  heldur  áfram  að  koma  

með  upplýsingar.    Þegar  Anna  segir  hún  er,  hún  er  mjög,  í  línu  21,  bendir  það  til  þess  að  

hún  vísi  í  frænku  sína  sem  á  að  fá  tónlistina.  

21 A:  

22 P1:                                                 ▶ 

Anna  er  í  vandræðum  hér,  það  sjáum  við  á  þeirri  truflun  sem  verður  á  flæðinu  í  

setningunni  hennar,  hún  bætir  við  uh,  hléum  og  endurtekur  hún  er,  því  næst  lengir  hún  ö-

hljóðið  í  mjö::g.    Þetta  bendir  til  að  hún  eigi  í  erfiðleikum  með  að  finna  næsta  orð  og  sé  

að  biðja  um  hjálp  (Brouwer,  2003;;  Schegloff,  Jefferson,  &  Sacks,  1977).    Næsta  orð  sem  

við  sjáum  í  setningunni  er  trúaleg,  það  endurtekur  hún  en  í    lægri  hljóðum  og  með  rísandi  

tón  í  enda  orðsins  sem  gæti  bent  til  þess  að  hún  sé  í  vafa  um  hvort  hún  sé  með  rétta  orðið.    

Hún  virðist  vera  að  biðja  afgreiðslumanninn  um  að  koma  með  staðfestingu  eða  

leiðréttingu  á  orðinu  og  gefur  með  því  til  kynna  að  hún  sé  í  hlutverki  nemanda.    

Afgreiðslumaðuri  1  grípur  fram  í  fyrir  Önnu  og  segir  já  og  staðfestir  þar  með  að  hann  

hafi  skilið  hana.      Hann  nær  ekki  að  segja  meira,  því  afgreiðslumaður  2  (P2)  sem  ekki  

hefur  heyrst  í  fram  að  þessu  er  kominn  inn  í  samræðurnar  og  segir  trúuð  í  línu  23.    Hans  

viðbrögð  eru  að  koma  með  viðgerðina  trúuð  (self  innitatied  other  repair).  

23 P2: úuð ▶ 

24 P1:  

Afgreiðslumaður  2  veitir  hér  aðstoð  sem  sérfræðingur  í  tungumálinu  með  lagfæringu  

sinni.  Afgreiðslumaður  1  segir  hjá  sem  merkir  já  og  samþykkir  þannig  lagfæringuna  hjá  

sérfræðingnum.      

Í  línu  25  eru  ennþá  vandræði,  Anna  gerir  nú  aðra  tilraun  til  að  segja  orðið  trúaleg  og  

leiðréttir  afgreiðslumann  2.      Hún  reynir  að  aðlaga  lagfæringu  afgreislumanns  2,  trúuð,  að  

orðmyndinni  sinni,  trúaleg.    Hún  er  í  vandræðum  með  form  orðsins.    Það  sjáum  við  á  því  

að  Anna  hikar  í  miðju  orðinu,  lengir  ú-hljóðið  og  endurtekur  trúa  að  viðbættu  aukahljóði  
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(ð).    Hún  notar  áfram  lýsingarorðsendinguna  -leg  í  enda  orðsins.    Þetta  gæti  bent  til  að  

hún  hafi  ætlað  að  segja  trúaðleg.    En  einnig  kemur  til  greina  að  hún  hafi  skilið  

leiðréttinguna  trúuð  sem  leiðréttingu  á  fyrri  hluta  orðsins  trúaleg  og  segi  því  trúuðleg  en  

oft  getur  verið  erfitt  að  greina  á  milli  sérhljóða  í  miðju  orða.    Það  sem  Anna  gerir  hér  er    

að  framleiða  merkingabær  skilaboð  út  frá  upplýsingum  afgreiðslumannsins.    Hún  

einbeitir  sér  að  því  að  skilja  og  máta  það  sem  hún  heyrir  við  það  sem  hún  veit  fyrir  

(Þórunn  Blöndal,  2005:100).  

25 A:  

Næst  má  búast  við  að  afgreiðslumennirnir  bregðist  við  með  samþykki  eða  synjun  á  

þessari  orðmynd.    Afgreiðslumaður  1  (lína  26)  bregst  við  vandræðum  Önnu,  hann  

samþykkir  ekki  tilraun  hennar.    Hann  byrjar  sína  lotu  á  hiki  og  því  sem  virðist  vera  

upphaf  á  spurningu  er  h  en  nær  ekki  að  klára  hana,  því  Anna  grípur  fram  í  og  kemur  með  

enska  þýðingu  á  orðinu  sem  hún  hefur  verið  að  leita  að,  religious.    Hún  er  því  búin  að  

láta  í  ljós  að  hún  leiti  að  ákveðnu  orði  með  óbeinum  hætti  og  núna  með  beinum  hætti,  

með  því  að  koma  með  enska  þýðingu  orðsins.  Hún  hefur  nú  gengið  úr  skugga  um  að  

afgreiðslumennirnir  hafi  skilið  hverju  hún  leitar  að.    

26 P1: UH::  er h  uh 

27 A:   religious uh: 

28  P1:    

Afgreiðslumaður  1  samþykkir  með  því  að  segja  já  í  línu  28  en  fer  strax  í  leiðréttingu,  

trú,  sem  hann  nær  ekki  að  klára,  því  í  línu  29  grípur  afgreiðslumaður  2  fram  í  og  kemur  

með  útskýringu  þar  sem  hann  setur  upplýsingar  úr  samtalinu  í  samhengi  við  lagfæringuna  

sína,  trúuð,  frá  því  í    línu  23,  hann  tengir  orðið  trúuð  við  konu  í  línu  29:  hún  er  trúuð.    

Með  þessu  sýnir  hann  Önnu  líka  að  rétta  orðið  er  trúuð  en  ekki  trúaðleg  eða  trúuðleg.  

29 P2 ún er trúuð uh: vinkona þín eða (0.2) hver það var  

   

30 A:    

31 P1:   ▶ 

32 P2 já hún er mjög trú  

32 A: hún er trú  

33 P1: ▶ 

34 P2: mhm 
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Afgreiðslumaður  2  er  í  hlutverki  tungumálasérfræðings  sem  útskýrir  fyrir  Önnu,  sem  

er  í  hlutverki  nemanda,  af  hverju  form  orðsins  trúuð  er  eins  og  það  er.    Hann  álítur  ekki  

nægjanlegt  að  Anna  hafi  staðfest  skilning  á  orðinu  með  já  og  endurtekur  þess  vegna  

viðgerðina  í  línu  33  og  bætir  við  já  hún  er  mjög  trúuð  til  þess  að  tryggja  enn  frekar  

skilning  og  samhengi  orðsins.    Hann  vill  að  Anna  skilji  orðið,  geti  notað  það  í  réttu  

samhengi  og  líka  borið  það  rétt  fram,  og  það  vill  hann  að  Anna  sanni  með  því  að  

endurtaka  það  sem  hann  sagði.    Anna  gerir  eins  og  sérfræðingurinn  leggur  til  og  

endurtekur  hún  er  trúuð  já  í  línu  32  og  bætir  við  já  í  lok  setningarinnar.    Með  þessu  sýnir  

hún  að  skilningi  er  náð,  hún  getur  sagt  orðið  og  með  því  að  segja  já  í  lokin  staðfestir  hún  

að  nú  sé  ferlinu  lokið  af  sinni  hálfu.    Afgreiðslumaður  1  tekur  þátt  í  kennsluferlinu  og  

með  já    í  línu  31  staðfestir  hann  eins  og  Anna  útskýringu  afgreiðslumanns  2,  að  orðið  

trúuð  sé  rétt  í  þessu  samhengi.    Hann  endurtekur  síðan  hún  er  trúuð  í  línu  33  og  tekur  

þannig  þátt  í  tungumálakennslunni  í  hlutverki  tungumálasérfræðings.    Afgreiðslumaður  2  

staðfestir  síðan  allt  ferlið  með  því  að  segja  mhm  í  lokin.    Þau  þrjú  hafa  nú  komist  að  

samkomulagi  og  sameiginlegri  niðurstöðu  með  orðið  trúuð.      

Brouwer  (2003:543)  segir  að  orðaleit  megi  flokka  sem  tækifæri  til  tungumálanáms  í  

fyrsta  lagi  þegar  sá  sem  talar  býður  viðmælanda  sínum  að  taka  þátt  í  leitinni  og  í  öðru  

lagi  þegar  þeir  sem  eru  að  tala  saman  þurfa  að  einbeita  sér  að  sérþekkingu  á  tungumálinu,  

þar  sem  annar  aðilinn  veitir  upplýsingar  sem  sérfræðingur  og  hinn  meðtekur    

upplýsingarnar  eins  og  nemandi.    Samkvæmt  þessari  skilgreiningu  má  því  vera  ljóst  að  

trúarleg  orðaleit  Önnu  gefur  tækifæri  til  tungumálanáms.  

Við  sáum  að  Anna  hélt  býsna  fast  í  orðmyndina  sína,  trúaleg.    Þegar  skoðuð  er  þýðing  

Ensk-íslenskrar  orðabókar  á  enska  orðinu  religious  kemur  í  ljós  að  þar  er  orðið  

trúarlegur   re-li-gious  l  1.  trúar-,  

Hugsanlega  hefur  Anna  undirbúið  sig  heima  og  flett  orðinu  religious  upp  í  orðabók  áður  

en  hún  kom  í  plötubúðina.    Hún  velur  fyrstu  þýðinguna,  trúarlegur,  og  þekkir  greinilega  

regluna  um  kyn  lýsingarorða,  þar  sem  hún  notar  kvenkynsmynd  orðsins,  trúarleg.    

Orðabókin  getur  því  verið  villandi  fyrir  nemendur  því  algengt  er  að  fyrsta  orðmynd  verði  

fyrir  valinu  í  þýðingum.    Það  er  því  mikilvægt  að  nemendur  þekki  helstu  endingar,  t.d.  

lýsingarorða,  hvaða  möguleika  er  finna  í  þeim  efnum  en    þannig  geta  þeir  áttað  sig  frekar  

á  leiðréttingum  eins  og  afgreiðslumaður  2  lagði  sig  fram  um  að  koma  með.    

Afgreiðslumaður  2  gefur  Önnu  réttu  þýðinguna,  lýsingarorðið  trúuð  og  hann  undirstrikar  



67  

merkingu  og  orðflokk  með  því  að  bæta  atviksorðinu  mjög  fyrir  framan  orðið.    En  eitt  

helsta  einkenni  lýsingarorða  er  að  þau  geta  tekið  með  sér  atviksorð  sem  áhersluorð.  Orðið  

religious  í  ensku  er  notað  bæði  yfir  fólk  sem  er  trúað  og  einnig  yfir  trúarlega  tónlist,  þar  

er  því  eitt  og  sama  orðið  sem  samsvarar  tveimur  mismunandi  orðum  í  íslensku.    Í  

kennslunni  hér  á  eftir  verður  leitast  við  að  lýsa  tónlistartegundum  ásamt  því  að  skoða  

hverjir  það  eru  sem  hlusta  á  tónlistina.      

3.3.3.1.1   Kennsla  
Í  greiningunni  hér  fyrir  framan  sáum  við  Önnu  gera  tilraun  til  að  lýsa  því  sem  hún  vildi  

biðja  um.    Hún  var  að  leita  að  kirkjutónlist  eða  trúarlegri  tónlist  fyrir  frænku  sína.    Hún  

brá  á  það  ráð  að  lýsa  einkennum  frænku  sinnar  til  þess  að  gera  sig  skiljanlega.    Þess  

vegna  þarf  að  kenna  nemendum  leiðir  til  þess  að  verða  fær  um  að  lýsa  því  sem  beðið  er  

um.    Lýsingarorð  henta  vel  til  þess  og  gott  að  kenna  þau  í  samhengi  við  það  sem  óskað  er  

eftir  í  viðskiptunum.  

Til  þess  að  undirbúa  nemendur  sem  best  fyrir  viðskipti  í  sérverslun  eins  og  plötubúð  

er  gott  og  hvetjandi  að  hafa  tiltækar  mismunandi  tónlistartegundir  sem  hlustað  er  á  um  

leið  og  tónlistartegundinni  er  gefið  nafn,  t.d.  rokktónlist.    Nemendur  mega  líka  koma  með  

sína  eigin  tónlist.    Út  frá  hverri  tónlistartegund  er  síðan    byggður  orðaforði.      

Kveikjan  er  tónlist  sem  nemendur  hlusta  á  og  fær  þá  til  að  hugsa  um  eigin  upplifanir  

og    nýta  þannig  eigin  reynslu  um  leið  og  nýja  tungumálið  er  sett  í  samhengi  við  hana.  

Í  hugstormun  á  töflunni  fær  hver  tónlistartegund  nafn,  nemendur  og  kennari  finna  saman  

lýsingarorð  sem  einkenna  hana  og  hverjir  það  eru  sem  hlusta  á  hana.    Í  lokin  eru  svo  orð  og  

orðmyndir  skoðuð  og  tengsl  þeirra  rædd  (sjá  orðaforða  og  verkefni  hér  fyrir  neðan).  

Markmið:  
Að  nemendur  læri  að  kaupa  tónlist.  

Undirmarkmið:  
Að  nemendur  læri  orðaforða  tengdan  sérverslun  eins  og  plötubúð.    Að  nemendur  
læri  aðferðir  við  að  leita  að  tiltekinni  vöru  með  því  að  tengja  orðaforða  sinn  við  
það  sem  þeir  leita  að.    Nemendur  læra  nöfn  mismunandi  tónlistartegunda  og  
lýsingarorð  sem  einkenna  þær.  

Hjálpargögn:  
Tónlistartegundir  
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Orðaforði  

   Orðaforði  (frasar):  ég  hlusta  á,  hverjir  hlusta  á  rokktónlist?,  mér  finnst  klassísk  
tónlist  skemmtileg,  en  þér?,  hvernig  tónlist  finnst  þér  skemmtileg?  
(1)  Í  upphafi  eru  frasarnir  kynnir.  (2)  Mikilvægt  er  að  sýna,  þýða  og  útskýra  þau  
orð  sem  koma  fyrir  í  frasanum  hvert  fyrir  sig  áður  en  hann  er  kenndur  í  heild  sinni.  
Dæmi:    ÉG  HLUSTA  Á     HVERJIR  HLUSTA  Á     MÉR  FINNST  KLASSÍSK  
TÓNLIST  ...     EN  ÞÉR     HVERNIG  TÓNLIST  FINNST  ÞÉR  SKEMMTILEG.    
(3)  Farið  í  sagnorðin,  sjá  hér  fyrir  neðan.  (4)  Frasar  kenndir  í  heild  sinni  og  farið  í  
framburðaratriði  eins  og  á=  aú  [hlustaú]  hv=kv  [kverjir],  [kvernig]  nemendur  
endurtaka  frasana  með  kennara.    

   Orðaforði  (tónlistartegund):  popptónlist,  rokktónlist,  diskótónlist,  klassísk  tónlist  
o.s.frv.    Hér  þarf  að  kenna  nemendum  að  tónlistartegundin  er  sett  fyrir  framan  
orðið  tónlist.      

Í  kennslustund  er  hlustað  á  mismunandi  tónlistartegundir  og  þeim  gefin  nöfn.    Ýmis  

ný  heiti  á  tónlistartegundum  hafa  skotið  upp  kollinum  á  undanförnum  árum.    Þessi  heiti  

eru  oft  erlend  og  eiga  sér  ekki  íslenska  þýðingu,  hér  er  því  kjörið  tækifæri  til  að  segja  

nemendum  frá  þeirri  málstefnu  fylgt  er  á  Íslandi  varðandi  nýyrði  og  gera  tilraunir  með  

góð  og  gild  ný  íslensk  orð  yfir  tónlistartegundir.    Þegar  kemur  að  tónlist  eru  margir  

nemendur  sérfræðingar  og  geta  því  komið  með  góð  innlegg  í  umræðuna  sem  verður  

eflaust  skemmtileg  og  lífleg  fyrir  vikið.    

   Orðaforði  (nafnorð):  tónleikar,  rokkari,  jassari,  poppari.  

   Orðaforði  (sagnorð):  hlusta  á,  finnast.  

Hér  þarf  að  útskýra  sagnorðið  að  hlusta  sem  er  í  frasanum  og  samhenginu  að  hlusta  

á.    Ópersónulega  sögnin  að  finnast  tekur  með  sér  persónufornöfn  í  þágufalli.  Dæmi:  mér  

finnst,  þér  finnst.    

   Orðaforði  (spurnarorð):  hvernig,  hverjir  

Spurnarorðin  eru  kennd  í  þeim  frösum  sem  þau  koma  fyrir  í.  

   Orðaforði  (lýsingarorð):  falleg,  góð,  léleg,  skemmtileg,  róleg,  fjörug,  leiðinleg,  
trúarleg,  flott,  geðveik,  þung,  létt,  rokkuð,  poppuð,  vinsæl  o.s.frv.  

Um  leið  og  hlustað  er  á  tónlistartegund  eru  viðeigandi  lýsingarorð  fundin  og  skoðað  

hvernig  þau  laga  sig  að  orðinu  sem  þau  standa  með.    Fyrir  þá  sem  vilja  læra  meira  um  
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lýsingarorð  er  gott  að  benda  á  lýsingarorðaflokkana  og  hvar  þá  er  að  finna  t.d.  Learning  

Icelandic  bls.  143.  

   Orðaforði  (atviksorð):  mjög,  ekki  

Eitt  helsta  einkenni  lýsingarorða  er  að  þau  geta  tekið  sér  ákvæðisorð  eins  og  mjög.  

   Þeir  sem  hlusta  á  tónlistina  eru:  ung/ungur/unglingur,  gömul/gamall/,  
trúuð/trúaður,        

Við  sáum  að  þegar  Anna  útskýrði  hvaða  tegund  af  tónlist  hún  var  að  biðja  um  fyrir  

frænku  sína,  fór  hún  þá  leið  að  segja  frá  persónulegum  einkennum  hennar,  þ.e.  hún  er  

trúuð.    Hér  er  því  gott  að  skoða  hverjir  það  eru  sem  hlusta  á  tilteknar  tónlistartegundir  til  

þess  að  nemendur  læri  nýjan  orðaforða,  bæði  ný  orð,  orðmyndir  og  endingar  í  tengslum  

og  samhengi  við  umfjöllunarefnið.      

   Bera  saman  orðmyndir,  dæmi:  rokktónlist     rokkari     rokkaður  /  jasstónlist     
jassari?     jassaður  /  popptónlist     poppari     poppaður  /  trúartónlist     trúaður  /  
tregatónlist=blústónlist     blúsari     blúsaður  o.s.frv.  

Algengt  er  að  í  íslensku  þurfi  tvö  orð  yfir  eitt  og  sama  hugtak  í  ensku.  Orðið  religious  

er  notað  yfir  þá  sem  eru  trúaðir  og  einnig  trúartónlist.    

Setningar  sem  er  gott  að  sýna  nemendum.  Dæmi:    

               -tónlist             -ari   -aður/-uð  
   Hann  hlustar  á  rokktónlist,  hann  er  rokkari  og  rokkaður.      
   Hún  hlustar  á  rokktónlist,  hún  er  rokkari  og  rokkuð.  
   Hann  hlustar  á  popptónlist,  hann  er  poppari  og  poppaður.  

   Hún  hlustar  á  popptónlist,  hún  er  poppari  og  poppuð.  
Hér  þarf  að  sýna  að  endingin  -ari  er  nafnorðaending  fyrir  persónur,  oftast  bæði  konur  

og  karla  og  einnig  þarf  að  leggja  áherslu  á  að  endingarnar  -aður/-uð  eru  endingar  á  

lýsingarorðum  þegar  þau  eiga  við  persónur.  

3.3.3.1.2   Verkefni    
Verkefnavinna  hér  á  eftir  fer  fram  eftir  að  orðaforði  hefur  verið  kenndur  og  lagður  inn.  

1.   Nemendur  spyrja  bekkjarfélaga  sína  um  uppáhaldstónlist  og  skrá  hjá  sér,  dæmi:  
Hvernig  tónlist  finnst  þér  skemmtileg?    Mér  finnst  popptónlist  skemmtileg,  en  þér?    
Allir  í  hópnum  eiga  að  vera  með  skrá  yfir  tónlistaráhuga  bekkjarfélaga  sinna.  
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2.   Nemendur  koma  tveir  og  tveir  saman  með  skrána  yfir  tónlistaráhuga  
bekkjarfélaga  sinna.    Verkefni  þeirra  er  að  velja  2 4  bekkjarfélaga  af  listanum  og  
finna  hljómsveit,  söngkonu  eða  söngvara  sem  hugsanlega  passar  tónlistaráhuga  
þeirra.    Því  næst  eiga  þeir  að  spyrja  bekkjarfélagana  hvort  þeim  finnist  
hljómsveitin  skemmtileg  eða  ekki,  dæmi:    Finnst  þér  Iron  Maiden  skemmtileg  
hljómsveit?    Nei  mér  finnst  Iron  Maiden  ekki  skemmtileg  hljómsveit.    

3.   Nemendur  eiga  að  búa  til  persónu.    Verkefni  þeirra  er  að  finna  nafn  á  persónuna,  
aldur  og  tónlistaráhuga,  dæmi:    Hvað  heitir  persónan  þín,  hvað  er  hún  gömul,  
hvernig  tónlist  finnst  henni  skemmtileg?  Persónan  mín  heitir  Per,  hann  er  tuttugu  
ára,  honum  finnst  jasstónlist  skemmtileg.      

4.   Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman  með  persónurnar.  Verkefni  þeirra  er  að  búa  
til  samtal  við  afgreiðslumann  tónlistarbúðar  þar  sem  viðskiptavinur  (persóna  
þeirra)  leitar  að  ákveðinni  tegund  af  tónlist  fyrir  sig  og  ættingja  sinn.    Persónan  
kaupir  tvo  geisladiska  og  greiðir  fyrir  þá.    (Hér  getur  orðaforðinn  úr  bakaríinu  líka  
komið  sér  vel).    Viðskiptavinur  dæmi:  Getur  þú  aðstoðað  mig?    Ég  er  að  leita  að  
...  .    Ég  ætla  að  fá  ...  .    Áttu  ...  ?      Afgreiðslumaður  dæmi:    Já.    Hvernig  tónlist?  
Það  gera...  .  Viltu  telja  afganginn?  Gjörðu  svo  vel.  Takk  fyrir,  o.s.frv.    Nemendur  
eiga  að  lesa  og  æfa  bæði  hlutverkin,  viðskiptavin  og  afgreiðslumann.      

Námsmat:      
Hver  nemandi  sendir  kennara  hljóðupptöku  af  verkefni  4  (sjá  hér  fyrir  framan)  þar  sem  

persónan  hans  leitar  að  tónlist/geisladisk/hljómsveit,  kaupir  síðan  tvo  geisladiska  og  

greiðir  fyrir  þá.    Samtalið  á  að  vera  eins  nálægt  raunveruleikanum  og  hægt  er,  nemendur  

eiga  að  nota  frasa  sem  hafa  verið  kenndir  (eða  sem  þeir  hafa  lært  í  Íslenskuþorpinu).        

3.4   Viðskipti  á  pósthúsi  
Erlendir  nemendur  þurfa  oft  að  nota  póstþjónustuna  á  Íslandi.    Þeir  þurfa  að  senda  og  einnig    

taka  á  móti  sendingum  á  meðan  dvöl  þeirra  stendur.    Orðaforði  á  pósthúsi  er  töluvert  

sérhæfður,  þar  gilda  ekki  alltaf  sömu  reglur  í  frasanotkun  og  t.d.  í  bakaríi  og  verslun.    Þess  

vegna  er  gott  að  nemendur  fái  tækifæri  til  að  læra  og  æfa  í  kennslustofunni  þann  orðaforða  

sem  nauðsynlegur  er  til  að  geta  átt  í  venjulegum  viðskiptum  á  pósthúsi.    Anna  er  búin  að  vera  

2  mánuði  á  Íslandi  þegar  hún  fer  á  pósthús  með  upptökutækið  að  sinna  erindum  sínum.    

Hljóðritunin  sýnir  að  mistök  hafa  átt  sér  stað  á  pósthúsinu,  sendingin  hennar  Önnu  hefur  

verið  send  á  annað  pósthús,  nánar  tiltekið  pósthúsið  á  Eiðistorgi.      

Í  útdrætti  hér  fyrir  neðan  sjáum  við  upphaf  á  viðskiptum  Önnu  á  pósthúsinu.    Anna  

talar  íslensku  en  afgreiðslukonan  (P)  talar  ensku  mestallan  tímann.    Við  heyrum  Önnu  
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ekki  semja  um  tungumál  í  byrjun  upptökunnar  og  því  er  ekki  hægt  að  segja  til  um  hvort  

tungumálasamningur  var  gerður  þeirra  á  milli  eða  ekki.    Pakkinn  sem  Anna  er  að  sækja  

hefur  verið  sendur  á  annað  pósthús  fyrir  mistök.    Samskiptin  byrja  á  hefðbundinn  hátt  en  

þróast  í  óvenjulega  átt  og  eru  ekki  dæmigerð  fyrir  viðskipti  á  pósthúsi,  heldur  heyra  til  

undantekninga.    Byrjun  samtals  Önnu  og  afgreiðslukonunnar  er  á  íslensku  en  fljótlega  

þróast  samtalið  út  í  ensku  þ.a.l.  gaf  samtalið  frekar  takmarkaðar  upplýsingar  um  

íslenskan  orðaforða  á  pósthúsi  þess  vegna  gerði  ég  þarfagreiningu  þar  (3.4.2)  til  þess  að  

fá  frekari  upplýsingar  um  orðaforða  og  málnotkun  í  viðskiptum  á  pósthúsi.  

Í  greiningunni  skoða  ég  þau  íslensku  orð  og  orðasambönd  sem  Anna  notar  í  

viðskiptum  sínum  á  pósthúsinu,  skoða  hvað  hún  kann,  hvernig  hún  nýtir  sér  það  og  hvar  

skóinn  kreppir.      

Útdráttur  1  

1 A:    góðan dag (0.2) uh: ég ætla að fá (0.6) uh: póst      

         °pakka(nn)° 

2   P: .hJÁ¿ 

3   A: °já° 

   (20.5) (hér kemur hljóðhlé í upptökuna) 

4   P: (he was) SENT £to£(hh)(.) to eiðistorg. (0.2) FOR A MISTAKE 

5   A: uh:uh:uh:  (0.6) 

6   P: to the- to to hagkaup at eiðistorg you know where that is  

7   A:                                    oh::: uh uh            

8   P:  

9   A: j::á::  

10  P:       you  want to pick it up here tomorrow¿ o ::: or = 

11  P: =(other two days) 

12  A:                                                uh::    

13  A: mhm mhm: 

     (0.3) (hljóð í peningum og fleiru) 

14  A: uh::M ge-  getur þú: senda: (0.9) uh  UH (1.1) pakka:  

     (0.5) (.ts) (0.7) heim mín 

15  P:       h æ  

16  P: nei:. 

17  A: nei 

3.4.1   Ég  ætla  að  fá  póstpakkann  
Anna  byrjar  viðskiptin  í  línu  1  á  því  að  segja  ákveðið  góðan  dag,  hikar  örlítið  og  segir  

svo  ég  ætla  að  fá.    Með  því  að  segja  ég  ætla  að  fá  má  búast  við  að  Anna  ætli  að  kaupa  

eitthvað  sem  þarf  að  greiða  fyrir  á  pósthúsinu  vegna  þess  að  frasinn  er  notaður  þegar  
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óskað  er  eftir  vöru  eða  þjónustu  sem  greitt  er  fyrir.    En  við  sjáum  að  svo  er  ekki,  því  á  

eftir  segir  hún  póst  pakkann.    Áður  en  hún  segir  póst  pakkann  hikar  hún  í  0.6  sekúndur  

og  við  sjáum  að  pakkann  er  með  litlum  raddstyrk,  minni  en  venjulega,  sem  gæti  bent  til  

að  hún  sé  óörugg  með  orðið.  Orðið  póstpakki  er  ekki  notað  á  pósthúsum  en  það  er  aftur  á  

móti  ágætur  staðgengill  orðanna  póstsending,  sending  eða  pakki.    Hér  má  líka  benda  á  að  

í  þessum  aðstæðum  kemur  viðskiptavinurinn  með  tilkynningu  um  að  sending  til  hans  hafi  

borist  á  pósthúsið.    Anna  réttir  því  afgreiðslukonunni  e.t.v.  tilkynningu  um  sendinguna  

sem  undirstrikar  hverju  hún  er  að  óska  eftir.      Við  sjáum  að  þegar  lína  1  er  skoðuð  í  heild  

sinni,  eru  ýmis  atriði  sem  benda  til  að  Anna  sé  ekki  viss  um  orðaforða  sinn  þegar  hún  

sækir  pakkann  á  pósthúsið.    Þetta  gefur  góða  vísbendingu  um  hvað  þarf  að  kenna  og  

hvernig  í  kennslustofunni.    Nemendur  þurfa  að  fá  kennslu  í  viðeigandi  frasanotkun  á  

pósthúsinu,  ásamt  því  að  læra  algengustu  orðin  og  hugtökin.  

Í  línu  2  svarar  afgreiðslukonan  hJÁ  og  staðfestir  þannig  með  frekar  óvenjulegri  

áherslu  á  JÁ  að  hún  hefur  skilið  Önnu.  Anna  endurtekur  staðfestingu  afgreiðslukonunnar  

í  línu  3,  já,  en  mjög  lágt  og  hefðbundið  ferli  fer  af  stað  þar  sem  afgreiðslukonan  sækir  

pakkann.    Í  línum  4 11  er  Önnu  tilkynnt  á  ensku  um  þau  mistök  sem  hafa  átt  sér  stað  og  

henni  boðið  að  sækja  pakkann  daginn  eftir.      Anna  hlustar  á  útskýringarnar  á  ensku  og  við  

sjáum  í  línu  9  að  hún  svarar  á  íslensku  með  löngu  j::á:::;;  sem  er  erfitt  að  meta  sem  

ákveðna  staðfestingu  hjá  henni  eða  hreint  já.    Lenging  hljóðanna  bendir  til  að  Anna  sé  

ekki  viss  hverju  eða  hvernig  hún  getur  svarað  á  þessari  stundu,    það  sjáum  við  líka  á  

hikorðum  í  línum  12  og  13    uh::  og  mhm  mhm.    En  hún  er  ákveðin  í  að  halda  sig  við  

íslenskuna  í  stað  þess  að  útskýra  nánar  á  ensku  hvernig  hún  ætlar  að  bregðast  við  

mistökum  pósthússins.    Í  línu  14  svarar  Anna  spurningu  afgreiðslukonunnar  um  hvað  hún  

vilji  gera  með  pakkann  og  spyr  jafnframt  spurningar  um  leið;;    uh::M  ge-  getur  þú:    

senda:  (0.9)  uh  UH  (1.1)  pakka:  (0.5)  (.ts)  (0.7)  heim  mín.    Segð  Önnu  inniheldur  samtals  

hljóðhlé  upp  á  3,2  sekúndur,  sem  er  mjög  langt,  og  gefur  góða  vísbendingu  um  að  hún  

eigi  í  erfiðleikum  með  að  mynda  spurninguna  sína.    En  henni  tekst  að  spyrja  á  íslensku  

hvort  ekki  sé  hægt  að  senda  pakkann  heim  til  hennar,  þrátt  fyrir  að  hafa  aðeins  verið  á  

Íslandi  í  2  mánuði.    Ákveðin  lykilorð  og  það  samhengi  sem  þau  standa  í,  gera  

afgreiðslukonunni  kleift  að  skilja  hvað  Anna  biður  um,  en  hún  staðfestir  að  hún  hefur  

skilið  hana  í  línu  15  þegar  hún  segir  nei.  Hér  er  því  gott  dæmi  um  hvaða  lykilorð  og  

orðmyndir  þarf  að  kenna  í  kennslustofunni.        
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3.4.2   Þarfagreining  á  pósthúsi  
Í  greiningunni  hér  að  ofan  kemur  fram  hvaða  orð  og  orðasambönd  þarf  að  kunna  þegar  

pakki  er  sóttur  á  pósthús,  en  það  eru  fleiri  tegundir  viðskipta  sem  þar  fara  fram  og  því  fór  

ég  á  pósthús  og  gerði  þarfagreiningu.    Þarfagreiningin  tekur  til  allra  tegunda  viðskipta  

sem  stunduð  eru  á  pósthúsi  en  til  þess  að  pósthúskennslan  verði  nemendum  að  sem  mestu  

gagni  er  nauðsynlegt  að  fá  upplýsingar  um  þann  orðaforða  sem  notaður  er  þar.  

Ég  fékk  leyfi  hjá  Herdísi  Skarphéðinsdóttur  afgreiðslustjóra  hjá  Póstinum  til  að  hlusta  

á  viðskipti  á  pósthúsinu  í  Mjódd  í  einn  dag.      Pósthúsið  í  Mjódd  varð  fyrir  valinu  vegna  

þess  að  í  fyrsta  lagi  er  það  lítið  og  þar  er  góð  aðstaða  til  hliðar  við  afgreiðsluna  þar  sem  

hægt  er  að  hlusta  á  viðskiptavinina  óáreittur.    Í  öðru  lagi  er  hátt  hlutfall  viðskiptavina  

pósthússins  útlendingar  og  starfsfólkið  þ.a.l.  meðvitað  um  hvaða  orðaforða  er  gott  að  

kunna  í  íslensku  í  viðskiptum  tengdum  póstþjónustu.  

Á  pósthúsinu  skráði  ég  niður  hvaða  tegundir  viðskipta  eiga  sér  stað  þar  og  hvaða  orð  

og  orðasambönd  eru  notuð  í  því  samhengi.    Einnig  skráði  ég  niður  hvaða  orð  og  

orðasambönd  voru  algengust  þennan  dag  í  máli  viðskiptavinanna.      Algengast  var  að  

viðskiptavinir  væru  að  senda  og  sækja  sendingar  og  einnig  að  kaupa  frímerki  og  umslög.    

Þessi  þrjú  atriði  koma  því  til  með  að  vega  þyngst  í  kennslunni.    Ég  tók  síðan  viðtal  við  

Sólveigu  Eggertsdóttur  stöðvarstjóra  pósthússins  í  Mjódd  (31.  mars  2011)  til  að  fá  nánari  

upplýsingar  um  hverjar  tungumálaþarfirnar  eru,  hvaða  viðskipti  eru  algengust  hjá  

útlendingum  og  hvar  skórinn  kreppir  að.      Hjá  Sólveigu  kom  fram  að  útlendingar  ættu  oft  

erfitt  með  að  útskýra  fyrir  starfsfólki  með  hvaða  hætti  þeir  vildu  senda  bréf  sín  og  pakka.    

Á  pósthúsinu  í  Mjódd  er  t.d.  tungumálamappa  með  leiðbeiningum  og  þýðingum  fyrir  

starfsfólk  varðandi  ábyrgðarsendingar  en  Sólveig  sagði  að  oft  kæmu  upp  vandamál  tengd  

kostnaði  við  sendingar.    Mun  dýrara  er  að  senda  í  ábyrð  en  með  venjulegum  pósti.    Í  

kennslunni  er  því  nauðsynlegt  að  útskýra  fyrir  nemendum  hver  munurinn  er  á  

ábyrgðarsendingu  og  venjulegri  póstsendingu  og  kenna  þeim  rétt  heiti  á  

sendingarmöguleikum.      

3.4.2.1  Kennsla  
Kennsluefni  og  -hugmyndir  samanstanda  af  upplýsingum  úr  samræðugreiningunni  og  

þarfagreiningu  pósthússins.    Kennsluhugmyndir  taka  aðeins  mið  af  algengum  viðskiptum  

á  pósthúsi,  hér  er  því  ekki  orðaforði  tengdur  þeim  undantekningum  sem  geta  átt  sér  stað.    

Kennd  eru  helstu  orð  og  orðasambönd  sem  koma  til  með  að  nýtast  erlendum  nemendum  

á  pósthúsi.      
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Það  skal  tekið  fram  hér  að  orðaforðinn  úr  bakaríinu  og  plötubúðinni  hefur  verið  

kenndur  og  æfður  þegar  kennslan  á  pósthúsinu  hefst.    Orðaforðinn  í  þessum  viðskiptum  

tekur  mið  af  því.  

Í  fyrsta  kafla  læra  nemendur  að  kaupa  vörur  á  pósthúsi,  ásamt  helstu  orðum  og  

frösum  tengdum  kaupum  á  vörum  þar.    Í  öðrum  kafla  læra  nemendur  að  senda  póstkort,  

pakka  og  ábyrgðarsendingar  og  læra  að  þekkja  almenn  hugtök  póstþjónustunnar  sem  

tengjast  þessum  sendingum.    Í  þriðja  kafla  læra  nemendur  að  sækja  póst  en  þar  verður  

líka  farið  í  muninn  á  frösunum  ég  ætla  að  og  ég  er  að.      

Markmið:  
Að  nemendur  geti  átt  almenn  viðskipti  á  pósthúsi  á  íslensku.  

Undirmarkmið:  
Nemendur  læra  hvernig  á  að  sækja  póst  -  ég  er  að  sækja,  hvernig  á  að  senda  póst  -  
ég  ætla  að  senda  og  hvernig  á  að  kaupa  vörur  á  pósthúsi  -  ég  ætla  að  fá.  

Hjálpargögn:  
Frímerki,  umslag  með  og  án  glugga,  kassi,  fylgibréf  (eyðublað).  

3.4.3   Að  kaupa  vörur  á  pósthúsi  
Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  viðskiptavin  kaupa  frímerki  og  umslag.    Þar  sjáum  við  texta  

sem  segir  góðan  dag,  ég  ætla  að  fá  frímerki  til  Evrópu  og  tvö  umslög.    Afgreiðslukonan  segir  

það  gera/það  eru/tvöhundruð  og  níu  krónur,  afhendir  frímerki  og  umslög  og  segir  gjörðu  svo  

vel.    Viðskiptavinur  réttir  greiðslukort  og  afgreiðslukona  segir  afritið.      

Kveikjan  fær  nemendur  til  að  hugsa  um  eigin  upplifun  á  pósthúsi  þannig  nýta  þeir  

eigin  reynslu  um  leið  og  nýja  tungumálið  er  sett  í  samhengi  við  hana.  

Því  næst  er  farið  í  hugstormun  á  töfluna  þar  sem  orðaforðanum  hér  fyrir  neðan  er  

komið  fyrir  í  kringum  frasann  ég  ætla  að  fá.    Nemendur  og  kennari  vinna  saman  að  því  

að  finna  hugmyndir  en  kennarinn  passar  að  nauðsynlegur  orðaforði  komist  til  skila  á  

töfluna.    Kennari  útskýrir  framburð  eftir  því  sem  við  á  og  nemendur  endurtaka  orð  og  

frasa  m.t.t.  framburðar.  
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Hugstormun  á  töflu:  Ég  ætla  að  fá    

   Orðaforði  (frasar):  ég  ætla  að  fá,  gjörðu  svo  vel,  takk  fyrir,  takk  sömuleiðis,  viltu  
kvittun?,  viltu  afritið?  

   Orðaforði  sagnorð:  kaupa,  kvitta  

   Orðaforði  nafnorð:    umslag/umslög,  frímerki,  póstkort,  afrit,  kvittun,  augnablik,  kassi.  

   Orðaforði  lýsingarorð:  dýrt,  ódýrt,  stór,  lítill.    

   Orðaforði  atviksorð:  innanlands,  utanlands.  

Dæmi  um  setningar  sem  kennari  skoðar  með  nemendum:  viltu  umslag  með  glugga?  

3.4.4   Að  senda  póst  
Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  viðskiptavin  senda  pakka  til  Rússlands.    Þar  sjáum  við  

texta  sem  segir  góðan  dag,  ég  ætla  að  senda  pakka  til  Rússlands  og  einnig  möguleikann  

ég  ætla  að  senda  þetta  til  Rússlands.    Afgreiðslukonan  tekur  á  móti  pakkanum  og  spyr  

hvort  þetta  sé  venjulegur  póstur  eða  ábyrgðarpóstur.    Textinn  segir  í  ábyrgð?        

Kveikjan  fær  nemendur  til  að  hugsa  um  eigin  upplifun  á  pósthúsi,  þannig  nýta  þeir  

eigin  reynslu  um  leið  og  nýja  tungumálið  er  sett  í  samhengi  við  hana.  

Því  næst  er  farið  í  hugstormun  á  töfluna  þar  sem  orðaforðanum  hér  fyrir  neðan  er  

komið  fyrir  í  kringum  frasann  ég  ætla  að  senda.    Nemendur  og  kennari  vinna  saman  að  

því  að  finna  hugmyndir  en  kennarinn  passar  að  nauðsynlegur  orðaforði  komist  til  skila  á  

töfluna.    Kennari  útskýrir  framburð  eftir  því  sem  við  á  og  nemendur  endurtaka  orð  og  

frasa  m.t.t.  framburðar.  
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Hugstormun  á  töflu:  Ég  ætla  að  senda.  

   Orðaforði  (frasar):  ég  ætla  að,  hvað  kostar  að,  þessa  frasa  þarf  ekki  að  kenna  
(sjá  bakarí),  hvert  ætlar  þú  að  senda,  hvernig  ætlar  þú  að  senda,  gjörðu  svo  vel,  
fylla  út  fylgiskjal.    

   Orðaforði  sagnorð:  senda/sendi/sent,  merkja/merkti/merkt,  geta/getur,  vilja/viltu,  
að  fylla  út.    Hér  er  gott  að  sýna  sagnirnar  í  kennimyndum.    Við  sáum  að  Anna  
þurfti  á  lýsingarhættinum  að  halda  á  pósthúsinu  getur  þú  senda,  þess  vegna  verður  
hann  kynntur  hér  og  komið  með  dæmi:  getur  þú  sent?,  getur  þú  merkt?    
Afgreiðslufólk  á  pósthúsi  þarf  stundum  að  biðja  viðskiptavini  um  að  merkja  
pakka,  þess  vegna  er  gott  að  kenna  nemendum  frasa  eins  og  viltu  merkja?,  getur  
þú  merkt?      

   Orðaforði  nafnorð:  pakka,  bréf,  póstkort,  vegabréf,  með  skipi,  með  flugi,  gjöf,  
heimilisfang,  nafn,  sending,  í  ábyrgð,  póstur,  ábyrgðarpóst,  ábyrgðarbréf,  
venjulegur  póstur,  sendandi,  viðtakandi,  fylgiskjal.  

   Orðaforði  lýsingarorð:  dýr,  ódýr,  stór,  lítill.  

   Orðaforði  atviksorð:  innanlands,  utanlands  

   Landaheiti  með  forsetningunni  til:  Noregs,  Svíþjóðar,  Finnlands,  Danmerkur,  
Englands,  Bandaríkjanna,  Þýskalands,  Litháen,  Ítalíu,  Spánar,  Rússlands.  

Dæmi  um  setningar  sem  kennari  skoðar  með  nemendum:  það  er  dýrt  að  senda  bréf  í  

ábyrgð    -    það  er  ódýrt  að  senda  bréf  í  venjulegum  pósti  -    hver  er  sendandi?    -    hvert  

ætlar  þú  að  senda?  -    hver  er  viðtakandi?    -    ég  ætla  að  senda  með  flugi      
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3.4.5   Að  sækja  póst  
Kveikjan  er  myndband  sem  sýnir  viðskiptavin  sækja  sendingu.    Þar  sjáum  við  texta  sem  

segir  góðan  dag,  ég  er  að  sækja  póst.    Afgreiðslukonan  spyr  um  tilkynninguna,  ertu  með  

tilkynningu?  Viðskiptavinur  réttir  fram  tilkynningu.    Afgreiðslukona  segir  augnablik.  

Kveikjan  fær  nemendur  til  að  hugsa  um  eigin  upplifun  á  pósthúsi  þannig  nýta  þeir  

eigin  reynslu  um  leið  og  nýja  tungumálið  er  sett  í  samhengi  við  hana.  

Því  næst  er  farið  í  hugstormun  á  töfluna  þar  sem  orðaforðanum  hér  fyrir  neðan  er  

komið  fyrir  í  kringum  frasann  ég  er  að  sækja.    Nemendur  og  kennari  vinna  saman  að  því  

að  finna  hugmyndir  en  kennarinn  passar  að  nauðsynlegur  orðaforði  komist  til  skila  á  

töfluna.    Kennari  útskýrir  framburð  eftir  því  sem  við  á  og  nemendur  endurtaka  orð  og  

frasa  m.t.t.  framburðar.  

Hér  er  nauðsynlegt  að  sýna  muninn  á  frösunum  ég  ætla  að  senda  og  ég  er  að  sækja.  Oft  

er  hægt  að  hugsa  um  regluna  sem  segir  að  ef  borga  á  fyrir  eitthvað  notum  við  frasann  ég  ætla.  

Hugstormun  á  töflu:  Ég  er  að  sækja  

   Orðaforði  (frasar):  ég  er  að  sækja,  ertu  með  tilkynningu?  Þar  sem  öflug  
frasakennsla  hefur  farið  fram  í  bakaríi  og  plötubúð  er  gott  að  leggja  inn  ný  atriði  
eins  og  persónubeygingu  sagnarinnar  að  vera,  dæmi:  ég  er  að  sækja,  þú  ert  að  
sækja,  hann  er  að  sækja,  við  erum  að  sækja,  þið  eruð  að  sækja,  þeir  eru  að  sækja.  

   Orðaforði  sagnorð:  sækja,  kvitta  

      sækja  +  þf  =  ég  er  að  sækja  pakka,  bréf,  sendingu  
      viltu  +  kvitta  =  viltu  kvitta?    
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   Orðaforði  (nafnorð):  pakka,  bréf,  tilkynning,  með  skipi,  með  flugi,  gjöf,  
heimilisfang,  nafn,  sendingu,  í  ábyrgð,  póst,  ábyrgðarpóst,  ábyrgðarbréf,  
venjulegur  póstur,  sendandi,  viðtakandi,  númer,  skilríki.  

   Orðaforði  (lýsingarorð):  stór,  lítill,  rekjanlegt.  
   Orðaforði  (atviksorð):  innanlands,  utanlands,  hérna.  
   Landaheiti  með  forsetningunni  frá:  Noregi,  Svíþjóð,  Finnlandi,  Danmörku,  
Englandi,  Bandaríkjunum,  Þýskalandi,  Litháen,  Ítalíu,  Spáni,  Rússlandi.  

   Dæmi  um  setningar  sem  kennari  skoðar  með  nemendum:  hérna  er  pakkinn,  
augnablik  (fer  og  sækir  pakkann)  

3.4.5.1  Verkefni  
Markmið  með  verkefnum  er  fyrst  og  fremst  að  nemendur  læri,  þekki  og  æfi  framburð  

algengra  frasa  á  pósthúsi.    Hér  þarf  að  varast  að  flækja  nemendur  í  flóknu  gangverki  

póstþjónustunnar.  

1.   Nemendur  skrifa  póstkort  til  einhvers  í  heimalandi  sínu,  mega  ráða  á  hvaða  
tungumáli.    Segja  sessunautum  frá  póstkortinu,  dæmi:  ég  ætla  að  senda  póstkort  
til  Frakklands,  viðtakandi  er  Julian  og  sendandi  er  Marin.    Hann  er  vinur  
minn/bróðir  minn/  pabbi  minn,  hún  er  vinkona  mín,  systir  mín,  mamma  mín.  

2.   Nemendur  vinna  tveir  og  tveir  saman  í  hlutverkaleik  þar  sem  viðskiptavinur  og  
starfsmaður  á  pósthúsi  eiga  í  viðskiptum.    Þeir  eiga  að  semja  leikþátt  þar  sem  
eftirfarandi  viðskipti  eiga  sér  stað:      

   Nemandi  A  kemur  á  pósthús  til  nemanda  B  og  sendir  póstkort,  hann  þarf  líka  
að  kaupa  frímerki  og  spyrja  hvað  það  kostar.    Þeir  skipta  síðan  um  hlutverk.  

   Nemandi    A  kemur  á  pósthús  til  nemanda  B  til  þess  að  senda    vegabréfið  sitt  til  
Ameríku.    Nemendur  hafa  eftirfarandi  atriði  í  huga:  venjulegur  póstur  eða  í  
ábyrgð,  fylgiskjal,  verð  og  viðtakandi/sendandi.  

   Nemandi  A  kemur  á  pósthús  til  nemanda  B    með  gjöf  sem  hann  ætlar  að  senda  
innanlands.      Hann  þarf  að  kaupa  kassa  undir  gjöfina,  tiltaka  viðtakanda  og  borga  
sendingarkostnað  (hér  þarf  kennari  hugsanlega  að  aðstoða  starfsmann  pósthússins).    

Nemendur  eiga  að  leggja  sig  fram  við  að  nýta  alla  frasa  sem  þeir  hafa  lært  fram  að  

þessu  eins  og  að  heilsa,  spyrja  hvað  kostar,  þakka  fyrir.    Kennari  gengur  á  milli  nemenda  

og  aðstoðar  með  orðaforða  og  málfræði.  
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4   Íslenskuþorpið  

Wagner  (2004)  segir  að  fræðimenn  innan  annarsmálsrannsókna  telja  félagslegar  aðstæður  

og  samskipti  vænleg  til  tungumálanáms.    Hann  segir  draumaaðstæður  fyrir  

tungumálanám  vera  fyrir  utan  skólastofuna  í  raunverulegum  samskiptum  á  markmálinu.  

Hann  segir  að  þar  liggi  hinn  raunverulegi  félagslegi  skilningur  á  tungumálanámi.    

Erlendir  nemendur  geta  átt  erfitt  með  finna  réttar  aðstæður  til  að  eiga  samskipti  við  

Íslendinga  úti  í  samfélaginu.    Eitt  af  verkefnum  ritgerðarinnar  er  að  finna  þessar  aðstæður  

og  staðsetja  í  svokölluðu  Íslenskuþorpi.  Ritgerðin  er  hluti  af  verkefninu  Íslenskuþorpið  

sem  er  hugmynd  Guðrúnar  Theodórsdóttur  og  byggir  á  rannsóknarniðurstöðum  

doktorsrannsóknar  hennar.    Þetta  verkefni  er  enn  á  byrjunarstigum  en  auk  Guðrúnar  tekur  

Kolbrún  Friðriksdóttir  aðjúnkt  í  íslensku  sem  öðru  máli  við  Háskóla  Íslands.þátt  í  því.      

Íslenskuþorpið  er  undirbúningur  fyrir  raunveruleg  samskipti  úti  í  samfélaginu.    

Íslenskuþorpið  verður  vonandi  staðsett  í  miðbæ  Reykjavíkur  og  samanstendur  af  verslunum,  

banka,  pósthúsi,  kaffihúsi  og  veitingastað,  svo  eitthvað  sé  nefnt.    Þar  fá  nemendur  tækifæri  til  

að  æfa  sig  að  tala  íslensku  með  stuðningi  og  velvilja  starfsfólks.    Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  er  

því  þátttakendur  í  tungumálanáminu  og  eitt  af  lykilatriðum  í  velgengninni.  

Í  Íslenskuþorpinu  geta  erlendir  nemendur  sem  eru  að  læra  íslensku  sinnt  viðskiptum  

sínum,  daglegum  erindum  og  átt  samskipti  á  íslensku  í  þorpi  sem  er  nokkurs  konar  

millistig  frá  kennslstofunni  til  raunverulegra  aðstæðna  úti  í  samfélaginu.    Nemendur  

vinna  einnig  verkefni  í  Íslenskuþorpinu,  afla  gagna,  taka  upp  samtöl  og  rannsaka.  

Í  kafla  2.6.6  er  heimasíða  Íslenskuþorpsins.  Á  heimasíðu  Íslenskuþorpsins  er  námsefni,  

orðaforði,  myndir  af  vörutegundum  og  myndbönd,  allt  flokkað  eftir  þeim  viðskiptum  sem  

boðið  er  upp  á  í  þorpinu.    Á  heimasíðunni  verða  einnig  auglýsingar  og  tilkynningar  sem  

tengjast  starfsemi  þorpsins  og  þar  geta  líka  skapast  tækifæri  til  samskipta.  

Allt  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  fer  á  undirbúningsnámskeið    

4.1   Námskeið  fyrir  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  áætlun  og  undirbúningur  
Samskipti  nemenda  við  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  gegna  einu  af  lykilhlutverkunum  í  

tungumálanámi  þeirra  og  samvinnuverkefninu  öllu.      Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  kemur  

til  með  að  fara  á  undirbúningsnámskeið  sem  styrkir  það  í  hlutverkum  sínum.      
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Starfsfólk  er  misvel  í  stakk  búið  til  að  þátt  í  samvinnuverkefni  sem  þessu.    Þar  getur  

ýmislegt  spilað  inn  í  eins  og  áhugi,  sjálfstraust  og  fordómar.  Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  þarf  að  

fá  leiðsögn  í  samskiptum  sínum  við  erlendu  nemendurna  og  nauðsynlegt  er  að  allir  vinni  eftir  

samræmdum  áherslum  og  fái  almenna  fræðslu  um  hvað  sé  gott  að  gera  og  hvað  ekki.    Þar  sem  

þessi  tilraun  er  ný  af  nálinni  fyrir  alla  aðila  skiptir  máli  að  verkefnið  sé  unnið  í  samvinnu.    

Það  er  staðreynd  að  fólki  gengur  misvel  að  fóta  sig  í  samskiptum  við  annað  fólk.    

Færni  í  samskiptum  er  talin  til  mannkosta.    Hugtakið  samskiptahæfni  er  ekki  að  finna  í  

íslenskri  orðabók  en  mögulegt  er  að  finna  svör  með  því  að  skoða  orðhlutana  samskipti  og  

hæfni.    Út  frá  skýringum  Íslenskrar  Orðabókar  frá  1990  á  orðunum  má  sjá  að  átt  er  við  

hæfileika  fólks  til  að  eiga  í  samskiptum  við  ólíka  einstaklinga  og  ólíka  hópa.    Þórunn  

Blöndal  (2005)  vekur  athygli  á  hugtakinu  samskiptahæfni  (communicative  competence)  í  

bók  sinni  Lifandi  mál  og  tekur  fram  að  með  því  sé  ekki  eingöngu  átt  við  leikni  i  að  raða  

saman  orðum  og  mynda  setningar,  heldur  nái  það  líka  yfir  óskrifaðar  reglur  um  hvernig  

menn  hagi  sér  í  samskiptum  við  ólíkar  aðstæður.    Fólk  sem  fær  lítilsháttar  tilsögn  í  

samtalsgreiningu  tekur  betur  en  áður  eftir  þeim  reglum  sem  gilda  í  samtölum  og  

frávikum  frá  þeim  (Þórunn  Blöndal  2005).    Markmið  námskeiðsins  er  að  vekja  áhuga  

starfsfólksins  á  þátttöku  í  verkefninu  og  undirbúa    það  fyrir  hlutverk  sitt  í  þorpinu.    Dulið  

markmið  er:  það  er  gaman  að  tala  saman  og  vera  þátttakandi  í  verkefninu.  

Á  námskeiðinu  verða  raunveruleg  samtöl  tungumálanemandans  Önnu  sett  í  samhengi  við  

viðskipti  á  hverjum  vinnustað.    Starfsfólk  lærir  um  hlutverk  sitt  í  þorpinu  út  frá  raunverulegum  

samtölum  á  sínum  eigin  vinnustað.    Ekki  er  ætlast  til  að  starfsfólk  þekki  málfræðireglur  og  

leiðrétti  málfar  nemendanna,  það  er  hlutverk  kennslustofunnar,  hlutverk  Íslenskuþorpsins  er  að  

skapa  aðstæður  til  að  tala  íslensku  og  ná  sameiginlegum  skilningi.  

Hér  á  eftir  gefur  að  líta  undirbúning,  framkvæmd  og  áherslur  fyrir  

undirbúningsnámskeið  starfsfólks  í  Íslenskuþorpinu.    Í    kafla  4.3  er  farið  í  umgjörð  og  

framkvæmd  Íslenskuþorpsins  og  í  kafla  4.4  eru  tillögur  að  fræðslu  fyrir  starfsfólk  þar  er  

fjallað  um  þau  grundvallaratriði  sem  starfsfólk  þarf  að  kunna  og  þekkja  til  þess  að  geta  

komið  sem  best  til  móts  við  þarfir  nemendanna  í  viðskiptunum.    

4.2   Umgjörð  og  framkvæmd  

Stoðir  Íslenskuþorpsins  
Undirbúningsnámskeið  fyrir  starfsfólk  og  námsefni,  Vinnustaðamappa,  umsjónarmaður  

Íslenskuþorpsins  og  heimasíða.  
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Umsjónarmaður  Íslenskuþorpsins  
Mikilvægt  er  að  ÍÞ  hafi  umsjónarmann  sem  þekkir  til  allra  þátta  ferlisins.    

Umsjónarmaður  sér  um  kennslu  og  þjálfun  starfsfólksins  í  ÍÞ.    Hann  þarf  að  þekkja  

námsefni,  verkefni  og  kennsluaðferðir  í  skólastofunni  til  þess  að  geta  miðlað  

uppplýsingum  til  allra  aðila,  svarað  spurningum  starfsfólks  og  verið  í  sambandi  við  

eigendur  fyrirtækisins.    Hann  þarf  að  þekkja  þarfir  fyrirtækisins,  hlusta  á  tillögur  

starfsmanna  og  vinna  úr  þeim.      Umsjónarmaður  fær  einn  starfsmann  til  að  vera  í  forsvari  

fyrir  starfshóp  hvers  fyrirtækis.    Starfsmaðurinn  ber  ábyrgð  á  að  koma  upplýsingum  

áleiðis,  heldur  utan  um  fyrirmæli  og  námsefni,  hvetur  til  jákvæðra  samskipta  og  aðstoðar  

við  þjálfun  nýrra  starfsmanna.    

Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  
Allir  starfsmenn  fyrirtækisins  eru  hvattir  til  að  vera  með  í  verkefninu,  líka  þeir  sem  hafa  

annað  móðurmál  en  íslensku.    Þetta  gæti  verið  kjörið  tækifæri  fyrir  erlenda  starfsmenn  til  

að  læra  íslensku  í  samhengi  við  orðaforða  vinnustaðar  síns.  Allir  starfsmenn  fara  á  

undirbúningsnámskeið  þar  sem  þeir  læra  um  hlutverk  sitt  í  Íslenskuþorpinu.    Starfsfólk  er  

ekki  skyldað  til  þátttöku.      

Þarfagreining  
Umsjónarmaður  vinnur  þarfagreiningu  á  hverjum  vinnustað,  þar  sem  starfsfólk  gefur  

upplýingar  um  orð,  frasa,  vörutegundir,  vinnutilhögun  og  ferli  viðskiptanna.  Reynsla  og  

hugmyndir  starfsfólksins  er  liður  í  að  gera  námsefni  nemenda  eins  raunverulegt  og  hægt  

er.    Niðurstöður  þarfagreiningar  færðar  inn  í  námsefni  hvers  vinnustaðar.  

Starfsmenn  á  hverjum  vinnustað  eru  því  þátttakendur  í  þeim  orðaforða  sem  nemendur  

koma  til  með  að  læra  í  kennslustundum.    

Starfsfólk  og  umsjónarmaður  sjá  um  að  koma  fyrir  spjöldum  með  heitum  á  

vörutegundum  hvers  vinnustaðar.      

Framkvæmd  námskeiðs  
Við  kynningu  verkefnisins  fær  starfsfólk  upplýsingar  um  efni  námskeiðsins,  

fyrirkomulag  og  markmið.    Mikilvægt  er  að  kennslan  fari  að  mestu  leyti  fram  við  

raunaðstæður  á  vinnustað  fólksins.  Reynt  verður  að  hafa  námskeiðið  stutt  og  hnitmiðað.    

Starfsfólk  hefur  aðgang  að  heimasíðu  þar  sem  hægt  er  að  nálgast  allar  upplýsingar,  

námsefni  og  myndbönd.    Á  hverjum  vinnustað  er  Handbók  með  upplýsingum.    Starfsfólk  

getur  haft  samband  við  umsjónarmann  með  því  að  hringja  eða  senda  tölvupóst  ef  
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spurningar  vakna.    Öll  þátttaka  utan  vinnutíma  er  launuð.    Taka  þarf  tillit  til  starfsfólks,  

vinnutíma  þess  og  álags,  það  er  alfarið  í  höndum  hvers  starfsmanns  að  hve  miklu  leyti  

hann  tekur  þátt  í  verkefninu.    Þátttaka  í  námskeiðinu  má  alls  ekki  vera    óyfirstíganleg  eða  

yfirþyrmandi.    Öllu  starfsfólki  ÍÞ  er  boðið  í  Bláa  lónið  eftir  námskeiðið,  þannig  er  

möguleiki  að  mynda  tengsl,  ræða  málin  og  deila  reynslu.    Starfsfólk  fær  skírteini  eftir  

námskeiðið  sem  staðfestingu  á  þátttöku  í  verkefninu.  

Námskeiðið  
Hugmyndafræðin  á  bak  við  námskeiðið  er  sú  sama  og  í  kennslustofunni  þar  sem  verið  er  að  

vinna  í  og  með  raunverulegar  aðstæður.    Efni  námskeiðsins  byggir  allt  á  upplýsingum  úr  

greiningu  á  raunverulegum  samtölum.    Umsjónarmaður  kynnir  og  vinnur  með  uppskriftir  af  

raunverulegum  samtölum  með  starfsfólkinu  og  dregur  fram  markmið  og  áherslur.      

Markmið  
Að  vekja  áhuga  starfsfólksins  á  þátttöku  í  verkefninu  og  undirbúa    það  fyrir  hlutverk  sitt  í  

þorpinu.  

Undirmarkmið  
Að  starfsfólk  sé  meðvitað  um  gildi  tungumálasamningsins,  þekki  dæmi  um  endurgjafir,  

sé  meðvitað  um  tilgang  orðaleitar  og  viti  hvenær  og  hvernig  á  að  leiðrétta  nemendur.  

Námsgögn  
Hugmyndafræðin  á  bak  við  námsefni  starfsfólksins  er  sú  sama  og  í  kennslustofunni,  en  

hún  byggir  á  upplýsingum  úr  greiningu  á  raunverulegum  samtölum.    Starfsfólk  

Íslenskuþorpsins  fær  námhefti  til  eignar  með  áherslum  námskeiðsins  og  staðbundnum  

orðaforða.    Námsgögn  eru  í  lágmarki  en  starfsfólk  er  hvatt  til  að  nýta  sér  handbókina  sem  

er  á  hverjum  vinnustað  og  heimasíðu  þorpsins  ef  áhugi  er  fyrir  hendi.  

Handbókin  
Á  hverjum  vinnustað  verður  handbók  fyrir  starfsfólk  sem  inniheldur  góðar  ráðleggingar  

og  ýmsar  upplýsingar.    Í  handbókinni  eru  ljósrit  af  glærum  námskeiðsins.    Alla  frasa  og  

orðaforða  sem  tilheyra  öllu  Íslenskuþorpinu  er  að  finna  í  möppunni.    Efnið  er  flokkað  

eftir  hverjum  vinnustað.    Ef  starfsfólk  hefur  áhuga  á  að  kynna  sér  frekar  hvað  nemendur  

eru  að  læra,  eru  ljósrit  af  verkefnum,  orðaforða  og  áherslum  úr  kennslustofunni.    Aftast  í  

handbókinni  er  vísað  í  málfræðikennslubækur  og  vefsíður  sem  starfsfólkið  getur  nálgast  

ef  áhugi  er  fyrir  hendi.    Handbókin  er  kynnt  á  námskeiðinu.  
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Heimasíða  Íslenskuþorpsins  
Á  námskeiðinu  fær  starfsfólkið  kynningu  á  heimasíðu  Íslenskuþorpsins  og  leiðbeiningar  

um  notkun  hennar.    Ef  áhugi  er  fyrir  hendi  getur  starfsfólk  fylgst  með  og  séð  og  heyrt  

efni  sem  nemendur  vinna  með  í  kennslustundum.    

Mat  á  námskeiðinu  
Starfsfólk  tekur  þátt  í  könnun  (nafnlausri)  eftir  að  hafa  sótt  námskeið  og  starfað  í  þorpinu  

í  einn  mánuð.    Niðurstöður  geta  gefið  vísbendingar  um  hvað  vantar  í  námsefni  nemenda,  

undirbúning  starfsfólks,  hvað  gengur  vel  og  hvað  má  betur  fara.  

4.3   Fræðsla  fyrir  starfsfólk  
Á  undirbúningsnámskeiðinu  fær  starfsfólkið  leiðsögn  í  samskiptum  sínum  við  erlendu  

nemendurna.  Samskiptin  koma  til  með  að  skipta  nemendur  miklu  máli  og  því  mikilvægt  

að  vel  takist  til.    Markmið  fræðslunnar  er  að  vekja  áhuga  starfsfólks  á  þátttöku  í  

verkefninu  og  undirbúa  það  fyrir  hlutverk  sitt  í  þorpinu.    Hlutverk  starfsfólksins  er  fyrst  

og  fremst  að  sinna  viðskiptunum.      Ekki  er  ætlast  til  að  starfsfólk  fari  í  spor  kennarans  og  

leiðrétti  málfar  nemenda  nema  við  sérstakar  aðstæður  eins  og  kemur  fram  í  4.4.5.3.1.    

Hér  á  eftir  er  farið  í  þau  grundvallaratriði  sem  starfsfólk  þarf  að  þekkja  til  þess  að  geta  

komið  sem  best  til  móts  við  þarfir  nemenda.    Öll  atriðin  er  að  finna  í  námshefti  sem  

starfsfólk  fær  til  eignar  og  í  handbókinni  og  á  heimasíðu  þorpsins.    Í  fyrsta  lagi  þarf  

starfsfólkið  að  þekkja  tungumálasamninginn  og  gildi  hans.    Í  öðru  lagi  vera  meðvitað  um  

mikilvægi  endurgjafar  í  samskiptunum  til  þess  að  ná  sameiginlegum  skilningi.    Í  þriðja  

lagi  vita  að  ef  tækifæri  skapast  til  að  spjalla  á  með  viðskiptunum  stendur  hefur  það  gildi  

fyrir  tungumálanám  nemendanna  og  því  vel  þegið.    Í  fjórða  lagi  er  gott  að  starfsfólkið  sé  

meðvitað  um  hvað  orðaleit  er  og  hver  tilgangurinn  er  með  henni  og  í  fimmta  og  síðasta  

lagi  þarf  starfsfólk  að  vera  meðvitað  um  hvenær  og  hvernig  á  að  leiðrétta  nemendur.      

Þeir  þættir  sem  kynntir  eru  hér  á  eftir  liggja  til  grundvallar  þeirri  fræðslu  sem  

starfsfólkið  kemur  til  með  að  fá.    Kennarinn  á  undirbúningsnámskeiðinu  þarf  að  þekkja  

vel  á  hverju  fræðslan  sem  starfsfólkið  fær  byggir.    Mikilvægt  er  að  hann  skapi  jákvætt  

andrúmsloft  og  sé  meðvitaður  um  að  hafa  fræðsluna  á  léttum  nótum.  

4.3.1   Tungumálasamningur  
Fyrsta  verkefni  nemenda  er  að  gefa  til  kynna  hlutverk  þeirra  í  samskiptunum,  þ.e.  

hlutverk  nemanda,  og  óska  eftir  að  talað  verði  á  íslensku  í  viðskiptunum.    Það  fyrsta  sem  

nemendur  læra  í  skólastofunni  er  að  hefja  á  samskipti  á  íslensku  í  viðskiptum.    
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Samningurinn  er  grundvöllur  tungumálanámsins  úti  í  samfélaginu.    Mikilvægt  er  að  

starfsfólk  Íslenskuþorpsins  sé  meðvitað  um  form  hans  og  gildi.    Það  er  alfarið  á  ábyrgð  

nemendanna  að  gera  samninginn  og  halda  honum  gangandi  í  viðskiptunum.    

Í  dæminu    sjáum  við  nemandann  Önnu  (A)  og  afgreiðslumanninn  (P1)  gera  

tungumálasamninginn.    Anna  er  staðráðin  í  að  tala  íslensku  í  viðskiptum  sínum.    Hún  

spyr  afgreiðslumanninn  hvort  hún  megi  tala  íslensku  og  hvort  hann  vilji  svara  henni  á  

íslensku.    Afgreiðslumaðurinn  skilur  hvað  hún  biður  um  og  samþykkir  að  tala  íslensku.    

Talsvert  er  um  hljóðhlé  og  hikorð  hjá  Önnu  en  við  sjáum  að  afgreiðslumaðurinn  gefur  

Önnu  tíma  til  að  klára  það  sem  hún  er  að  segja,  hann  grípur  ekki  fram  í  fyrir  fyrir  henni.    

Þetta  er  ákaflega  mikilvægur  þáttur  í  samskiptunum  og  nauðsynlegt  að  starfsfólk  sé  

meðvitað  um  að  gefa  nemendunum  tíma  til  að  klára  það  sem  þeir  ætla  að  segja.    Dæmi  til  

að  sýna  starfsfólki:  

1 A: uh:h (0.5) má é:g tala (0.2) við þik (0.7) íslensku 

2 P1: j:á hva 

3 A: uh: og (0.8) Uh: getur þú:: (0.6)  

   uh: svarað (0.3) mé:r íslensku 

4 P1: já 

Á  heimasíðu  Íslenskuþorpsins  og  í  handbókinni  getur  starfsfólk  séð  með  hvaða  hætti  

samningurinn  er  kenndur,  ef  áhugi  er  fyrir  hendi.    Þar  má  finna  orðforða  samningsins,  

málfræðiatriði  og  verkefni  tengd  honum.    

4.3.2   Sameiginlegur  skilningur  
Í  bakarísviðskiptunum  sjáum  við  hvernig  Anna  og  afgreiðslukonan  ná  að  mynda  ákveðin  

félagsleg  tengsl  sín  á  milli.    Þær  virða  hlutverk  hvor  annarrar  og  beita  ýmsum  ráðum  sem  

hjálpa  til  við  að  ná  sameiginlegum  skilningi  á  tungumálinu  og  viðskiptunum  i  bakaríinu.      

Þegar  þær  skilja  ekki  hvor  aðra  og  þurfa  nánari  útskýringar  til  þess  að  ná  sameiginlegum  

skilningi,  sjáum  við  að  stundum  þarf  að  lagfæra  framburð,  endurtaka  orð  eða  setningu,  þýða  

orð  yfir  á  ensku  og  síðast  en  ekki  síst  að  taka  þátt  í  smá  spjalli  um  vöruna  þegar  tækifæri  

gefst.    Í  samtalsrannsóknum  hefur  komið  í  ljós  að  flest  samtöl  verða  til  í  samvinnu  þeirra  sem  

ræðast  við.    Hlustendur  hjálpa  verulega  til  við  að  byggja  upp  segð  viðmælanda  sinna  með  

fullgildum  framlögum  til  samtalsins,  stundum  með  því  að  grípa  orðið  og  spinna  samtalið  

áfram  eða  með  virkri  hlustun  (Þórunn  Blöndal,  2005).    Í  greiningu  á  samskiptum  Önnu  við  

Íslendingana  hér  að  framan  má  sjá  að  samtöl  hennar  eru  samfélagsleg  athöfn  og  

samvinnuverkefni  tveggja  eða  fleiri  aðila  þar  sem  Anna  þarf  að  reiða  sig  á  afgreiðslufólkið  
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sem  meðhöfunda  að  samtalinu  og  aðlaga  það  sem  hún  segir  að  því.        Afgreiðslufólkið  leikur  

því  stórt  hlutverk  í  samtölunum.    Það  er  viðbúið  að  grípa  inn  í  þegar  þess  þarf  og  einnig  

þegar  orðið  kemur  að  þeim,  skjóta  inn  endurgjöfum  eins  og  mhm  og  já  á  viðeigandi  stöðum  í  

samræðunum,  allt  í  nafni  sameiginlegs  skilnings.      

4.3.2.1  Markmið  
Að  starfsfólk  sé  meðvitað  um  mikilvægi  eðlilegrar  endurgjafar.  

Undirmarkmið:  
Að  starfsfólk  þekki  helstu  dæmi  um  endurgjafir.  

   Endurgjöf  er  ríkur  þáttur  í  samtölum  manna  og  er  eitt  helsta  tæki  til  að  tjá  virka  
hlustun.      

   Endurgjöf  kemur  yfirleitt  í  lok  segðar  og  er  merki  um  að  viðkomandi  hafi  skilið  
eða  heyrt  það  sem  sagt  var.  

   Endurgjöf  er  oft  í  lægri  tónhæð  en  það  sem  á  undan  var  sagt.    
   Endurgjöf  er  notuð  til  að  láta  í  ljós  áhuga  og  merki  um  að  viðmælandi  megi  halda  
orðinu  enn  um  sinn.  

   Endurgjöf  merkir  yfirleitt  samþykki  en  með  ákveknu  látbragði  og  svipbrigðum  
má  einnig  tjá  ósamþykki.  

Dæmi  um  endurgjafir  eru:  mhm,  já,  höfuhreyfingar,  kinka  kolli,  svipbrigði,  brosa,  

lyfta  augabrúnum  og  opna  augun  (Þórunn  Blöndal,  2005).  

Markmið  starfsfólksins  er  að  fá  nemendur  til  að  tala  í  viðskiptunum,  það  getur  reynst  

sumum  erfitt.    Því  er  mikilvægt  að  starfsfólk  sé  meðvitað  um  mikilvægi  þess  að  

   brosa     það  kostar  ekkert  en  ávinnur  mikið,  skapar  góðvilja  í  viðskiptum  og  
vináttuvott.  

   hlusta     það  er  hvetjandi  og  býr  til  góðan  jarðveg  fyrir  samræður.  
   vera  vingjarnlegur     það  minnkar  stress  og  eykur  sjálfstraust  viðmælenda.  
   setja  sig  í  spor  nemenda     það  eykur  skilning  á  aðstæðum  þeirra.  
   hrósa     það  er  hvetjandi  og  eykur  áhuga  nemenda  á  að  tala.  
   muna  að  Íslenskuþorpið  eru  aðstæður  fyrir  nemendur  til  að  æfa  sig  að  tala  
íslensku  og  því  í  góðu  lagi  að  gera  mistök.  

4.3.3   Spjall  
Það  er  mikilvægt  að  nemendur  nýti  öll  tækifæri  sem  gefast  til  að  æfa  sig  í  tungumálinu.    Í  

Íslenskuþorpinu  eru  kjöraðstæður  til  þess  að  nýta  þá  íslensku  sem  nemendur  hafa  lært  í  

kennslustofunni.    Þar  er  tækifæri  til  að  tala  við  starfsfólkið  um  vörurnar  ef  tími  og  
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aðstæður  leyfa.    Það  skal  tekið  fram  að  viðskiptin  ganga  ávallt  fyrir.    Aðrir  viðskiptavinir  

eiga  ekki  að  þurfa  að  bíða  á  meðan  starfsfólk  talar  við  nemendur.      

Anna  spjallar  við  afgreiðslukonuna  í  bakaríinu  þegar  hún  er  að  taka  til  pöntunina  og  

setur  vörurnar  í  poka.    Anna  nýtir  þetta  hlé  og  sér  það  sem  tækifæri  til  nýta  þá  íslensku  

sem  hún  kann  og  spjallar  um  vöruna  sem  hún  er  að  kaupa.      

Dæmi:  

1 A: það  það er gots   

2 A: það er gots  

3   K: já  

4 A: já 

5   K: ehheh 

6   A: uh:uhm sweet 

7   K: já perfect 

9   A: það er (0.3) það er sto  

10  K: já 

11  A:  

Anna  er  hér  að  tala  um  snúðinn  með  súkkulaðinu.    Hún  nær  að  nota  tvö  lýsingarorð  til  

þess  að  lýsa  ánægju  sinni  með  snúðinn  og  afgreiðslukonan  lætur  í  ljós  skilning  á  því  sem  

Anna  er  að  segja.    Spjallið  er  hér  partur  af  þeim  félagslegu  tengslum  sem  Anna  og  

afgreiðslukonan  hafa  náð  að  mynda  í  viðskiptunum.    Þessi  tengsl  eru  bæði  hvetjandi  og  

auka  möguleika  nemandans  til  að  tala  íslensku.  

Dæmið  hér  fyrir  framan  er  gott  sýnishorn  af  þeim  möguleikum  sem  geta  skapast  í  

samskiptum  starfsfólks  í  Íslenskuþorpinu  og  nemenda  til  þess  að  æfa  tungumálið.    Hér  er  

gott  að  ræða  við  starfsfólkið  um  hvort  og  þá  hvernig  á  að  leiðrétta  nemendur  (sjá  kafla  

um  leiðréttingar  hér  á  eftir).      

4.3.4   Orðaleit    
Í  viðskiptum  Önnu  hér  að  framan  kom  oft  fyrir  að  hún  og  viðmælendur  hennar  notuðu  

ensk  orð  til  þess  að  ná  betur  sameiginlegum  skilningi.    Það  er  algengt  og  eðlilegt  í  

samskiptum  milli  útlendinga  og  Íslendinga  sem  tala  saman  á  íslensku  og  ekkert  við  það  

að  athuga.    Þess  misskilnings  gætir  stundum  að  slíkt  beri  að  varast,  eingöngu  eigi  að  

halda  sig  ylhýru  íslenskuna.    En  svo  er  ekki,  hér  er  á  ferðinni  þekkt  fyrirbæri  sem  

rannsakendur  samræðugreiningar  kalla  orðaleit  (word  search).    Í  þriðju  grein  Guðrúnar  

Theodórsdóttur  It  takes  to  do  language  learning     intersubjectivity  and  linguistic  foci  in  

naturally  occurring  L2  interaction  frá  2010  kemur  fram  að  þegar  tungumálanemandi  
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notar  ensku  sem  hjálpartæki  í  samskiptum  sínum  og  bregður  fyrir  sig  ensku  orði  eða  

orðalagi  í  orðaleit  sinni,  er  það  af  tveimur  ástæðum.    Í  fyrsta  lagi,  og  það  er  

langalgengast,  til  þess  að  nemandinn  geti  gert  sig  skiljanlegan  og  náð  sameiginlegum  

skilningi  í  samskiptunum,  sem  er  auðvitað  grundvöllurinn.    Í  öðru  lagi  getur  í  orðaleitinni  

að  íslenska  orðinu  falist  ósk  nemandans  um  aðstoð  frá  viðmælandanum  við  að  lagfæra  

orð  eða  orðalag  (Guðrún  Theodórsdóttir,  2010:88).    Brouwer  (2003)  hefur  rannsakað  

hvort  orðaleit  geti  gefið  tækifæri  til  tungumálanáms.    Hún  kemst  að  þeirri  niðurstöðu  að  

svo  geti  verið  í  sumum  tilfellum.    Til  þess  að  skera  úr  um  það  þarf  að  leita  að  

vísbendingum  sem  gefa  til  kynna  hvort  um  nám  er  að  ræða  eða  ekki.    Ef  ekkert  er  dvalið  

við  enska  orðið  í  samtalinu  og  það  flýtur  í  gegn  án  þess  að  tekið  sé  eftir  því,  er  yfirleitt  

talið  að  tungumálanám  eigi  sér  ekki  stað.    Aftur  á  móti  ef  enska  orðinu  er  gefinn  gaumur,  

t.d.  með  því  að  viðmælendur  staldri  við  í  samtalinu,  endurtaki  orðið,  ræði  það  eða  á  

einhvern  hátt  eða  veki  athygli  á  formgerð  þess,  er  hægt  að  flokka  orðaleitina  sem  

tungumálanám.  Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  kemur  ekki  til  með  að  þurfa  að  skera  úr  um  

hvort  nám  eigi  sér  stað  eða  ekki,  hlutverk  starfsfólksins  er  fyrst  og  fremst  að  sinna  

störfum  sinum  í  viðskiptunum  og  halda  samtalinu  gangandi.    Ensk  orð  sem  hjálpartæki  

þarf  ekki  að  hræðast,  þau  eru  fyrst  og  fremst  til  þess  að  ná  sameiginlegum  skilningi  og  

halda  samtalinu  gangandi.    Ef  nemandinn  óskar  aftur  á  móti  eftir  aðstoð  eða  útskýringu  í  

orðaleit  sinni,  er  starfsfólki  frjálst  að  bregðast  við  eftir  aðstæðum  hverju  sinni.      Hér  á  

eftir  sjáum  við  tvö  dæmi  um  orðaleit  í  samtali  í  plötubúðinni.  

Anna  er  kaupa  geisladiska  fyrir  frænku  sína,  hún  biður  um  ákveðna  tegund  af  

geisladiski  fyrir  börn  með  tónlist  og  sögu.      Afgreiðslumaðurinn  hefur  fundið  

geisladiskinn,  Dýrin  í  Hálsaskógi.    Af  eðlilegum  ástæðum  þekkir  Anna  ekki  þá  sögu  eða  

vinsældir  hennar.      Anna  vill  fá  að  vita  hvort  diskurinn  sé  vinsæll,  kann  ekki  íslenska  

orðið  vinsæll  og  fer  í  orðaleit.  

Útdráttur  1  

1 A: uhm (2.2) en ef: (1.2) eidn uh (0.7) gæsladiskur 

   (0.5) ER uh: (0.6) mjög (0.6) popular  

2 P: MH M 

3 A: Uhm (0.3) kannski það er betur 

4 P: já 
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Hér  sjáum  við  enska  orðið  popular  í  línu  1.  Anna  og  afgreiðslumaðurinn  dvelja  ekkert  

við  orðið  og  halda  áfram  samræðunum.    Enska  hjálparorðið  er  því  eingöngu  notað  til  

þess  að  ná  sameiginlegum  skilningi  á  umræðuefninu.  

Anna  og  afgreiðslumaðurinn  ræða  nú  áfram  um  tónlist  og  geisladiska  og  smá  hlé  

kemur  á  umræðu  um  vinsældir.  Þau  halda  síðan  áfram  og  Anna  fer  í  orðaleit.  

Útdráttur  2  

5 A: ha- hal- how do you say popular (0.2) uhm  

   (0.5) 

6 P:  v  

   (0.4) 

7 A: vins:: 

8 P: vinsæll  

9 A: vinsæll  

10 P:  

11 A: okay 

12 P: já hann e (0.7) er mjög vinsæll (0.4) búinn að vera það lengi  

   (0.4)  

   (0.7) 

13 A:  vins  uh: es 

14 P:  v- vin- vinsæll  

15 A:  vinsæll 

16 P:  já já  

17 A: vinsæll (0.9) dýrin í:: 

Anna  spyr  nú  með  beinum  hætti  hvernig  eigi  að  segja  popular  á  íslensku,  

afgreiðslumaðurinn  tekur  þátt  í  orðaleitinni,  beinir  athyglinni  að  tungumálinu  og  svarar  á  

íslensku,  vinsæll.    Hér  sjáum  við  dæmi  um  að    Anna  er  nemandi  og  afgreiðslumaðurinn  

er  sérfræðingur.      

Anna  á  í  erfiðleikum  með  að  bera  orðið  rétt  fram,  uppskriftin  sýnir  að  hún  getur  aðeins  

sagt  fyrri  helming  orðsins,  vins,  en  ræður  ekki  við  æll  (lína  7),  hún  er  að  biðja  um  aðstoð.    

Framburðurinn  reynist  henni  erfiður,  -ll  í  enda  orðs  er  borið  fram  -dl  og  með  órödduðu  

hliðarhljóði  í  lokin.    Hún  þarf  því  að  heyra  orðið  aftur.    Afgreiðslumaðurinn  bregst  fljótt  við  

og  kemur  með  lagfæringu,  vinsæll.    Anna  endurtekur  vinsæll  án  nokkurra  vandamála  og  

fær  staðfestingu  hjá  afgreislumanninum  um  að  orðið  sé  rétt  borið  fram  hjá  henni  (lína  10).  

Hann  telur  ekki  þurfa  að  endurtaka  orðið  einu  sinni  enn,  segir  aðeins  hjá  (já).      
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Afgreiðslumaðurinn  snýr  sér  nú  aftur  að  viðskiptunum  og  kemur  með  upplýsingar  um  

vinsældir  disksins  á  íslensku.      Hann  segir  heila  setningu  í  línu  12  þar  sem  orðið  vinsæll  er  

komið  í  samhengi,  já  hann  er  mjög  vinsæll  búinn  að  vera  það  lengi.  

Það  sem  er  merkilegt  við  þetta  er  að  Anna  spyr  ekki  með  beinum  hætti  hvort  diskurinn  

sé  vinsæll  en  hún  spyr  hvernig  eigi  að  segja  vinsæll  en  greinilegt  er  að  afgreiðslumaðurinn  

er  hér  að  svara  spurningu,  hann  segir  já.    Hann  skilur  að  Anna  er  ekki  bara  að  læra  orðið  

vinsæll  heldur  vill  hún  líka  fá  að  vita  hvort  diskurinn  sé  vinsæll.    Hann  þarf  nefnilega  að  

sinna  hlutverki  sínu  sem  afgreiðslumaður  í  viðskiptunum.    Anna  er  ennþá  í  vandræðum  

með  orðið  og  þarf  að  fá  aðeins  meiri  kennslu.    Ennþá  er  það    seinni  helmingur  orðsins  sem  

er  vandamálið  (lína  13).    Afgreiðslumaðurinn  kemur  til  hjálpar  sem  tungumálasérfræðingur  

með  enn  eina  viðgerðina  á  orðinu  v-  vin-  sæll  í  línu  14.    Anna  endurtekur  vinsæll  í  næstu  

línu  og  bíður  eftir  staðfestingu  frá  afgreiðslumanninum,  hann  samþykkir  með  því  að  segja  

já  já  og  hún  endurtekur  eina  ferðina  enn  vinsæll  dýrin  í.      

Í  útdrætti  2  sjáum  við  að  Anna  og  afgreiðslumaðurinn  einbeita  sér  bæði  að  enska  

orðinu  popular,  þýðingu,  framburði  og  samhengi  við  umræðuefni.    Anna  nær  að  

endurtaka  orðið  nokkrum  sinnum  og  fá  staðfestingar  hjá  afgreiðslumanninum.    Hér  má  

því  ætla  að  orðaleitin  gefi    tækifæri  til  tungumálanáms.    Starfsfólkið  kemur  til  með  að  

taka  þátt  í  samræðum  líkt  og  þessum  í  Íslenskuþorpinu.    Því  er  nauðsynlegt  að  skoða  með  

starfsfólkinu  uppskriftir  af  samræðum  í    raunverulegum    viðskiptum  og  sjá  hvaða  

merkingu  orðaleit  hefur  fyrir  samtalið  og  nemandann.    

4.3.4.1  Markmið  
Að  starfsfólk  sé  meðvitað  um  tilgang  orðaleitar  

Undirmarkmið:  
Að  starfsfólk  þekki  dæmi  um  orðaleit  og  geti  tekið  þátt  í  henni  ef  aðstæður  leyfa  

   orðaleit  er  algeng  og  eðlileg  í  samskiptum  
   orðaleit  er  hjálpartæki  sem  þarf  ekki  að  hræðast  
   orðaleit  miðar  að  því  að  ná  sameiginlegum  skilningi  
   orðaleit  getur  verið  ósk  nemandans  um  aðstoð  
   orðaleit  getur  dregið  athyglina  að  leiðréttingu  á  málfari  
   orðaleit  getur  leitt  til  tungumálanáms  í  sumum  tilfellum  
   orðaleit  má  þekkja  á  ákveðnum  vísbendingum  eins  og  uh,  mm,  lengingu  á  hljóði  
og  hljóðhléum.  
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4.3.5   Leiðréttingar  
Margt  hefur  verið  ritað  og  rætt  um  villuleiðréttingar  í  tungumálanámi  á  síðustu  árum.    

Mismunandi  sjónarmið  eru  uppi  um  gildi  leiðréttinga  fyrir  tungumálanám.    Sumir  telja  

leiðréttingar  nauðsynlegar  og  af  hinu  góða  fyrir  tungumálanám  á  meðan  aðrir  telja  

leiðréttingar  ekkert  hafa  upp  á  sig.    Svo  eru  þeir  sem  vilja  fara  bil  beggja  og  telja  að  vega  

þurfi  og  meta  stað  og  stund  þegar  (leiðréttinga-)  kallið  kemur.  Markmiðið  með  

kennsluverkefni  þessarar  ritgerðar  í  heild  sinni  er  að  hvetja  nemendur  til  að  tala  íslensku  í  

Íslenskuþorpinu  og  úti  í  samfélaginu.    Kennarar  og  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  þurfa  því  

að  vera  meðvituð  um  hvaða  aðstæður  er  vænlegar  til  að  fá  nemendur  til  að  tala.    John  

Truscott  (1999)  hefur  rannsakað  áhrif  villuleiðréttinga  í  samskiptum  og  telur  að  

leiðréttingar  trufli  flæði  í  samtölum  og  geri  nemendur  óörugga.    Hann  telur  að  nemendur  

taki  ekki  mark  á  þeim  og  læri  lítið  sem  ekkert  á  allri  fyrirhöfninni.    Það  eina  sem  þeir  sitji  

uppi  með  sé  vantraust  á  eigin  getu  og  því  geti  leiðréttingar  ekki  talist  hvetjandi  fyrir  þá.    

Af  þessu  mætti  álykta  að  leiðréttingar  væru  ekki  vel  séðar  í  Íslenskuþorpinu.    En  hvernig  

eiga  þá  nemendurnir  að  læra  hvað  er  rétt  í  málinu  og  hvað  er  rangt?      

Hér  verður  fjallað  um  leiðréttingar  í  samskiptum  fólks  sem  hefur  mismunandi  

móðurmál  og  skoðað  með  hvaða  hætti  og  við  hvaða  aðstæður  vænlegt  er  að  leiðrétta  

málnotkun.    Orðið  leiðrétting  (correction)  er  notað  yfir  athöfn  þar  sem  ákveðin  villa  er  

leiðrétt,  annað  hvort  með  nýju  orði  eða  endurbættri  orðmynd,  en  þá  kemur  leiðréttingin  í  

stað  villunnar  eða  mistaka  í  málinu.    Þetta  er  þó  ekki  alltaf  raunin,  leiðréttingar  geta  líka  

átt  sér  stað  þótt  engin  villa  sé  sjáanleg  eða  heyranleg,  sérstaklega  þegar  um  talað  mál  er  

að  ræða.    Stundum  eru  leiðréttingar  viðhafðar  til  að  útskýra  nánar  það  sem  sagt  er,  slíkar  

leiðréttinar  kallast  þá  frekar  lagfæringar  (repair).    Lagfæringar  geta  t.d.  verið  umorðanir,  

endurtekningar  og  orðaleit.    Leiðréttingar  og  lagfæringar  eru  flokkaðar  í  tvennt.  í  fyrsta  

lagi  þegar  sá  sem  talar  lagfærir  og  leiðréttir  sjálfan  sig  (self-repair,  self-correction)  og  í  

öðru  lagi  þegar  viðmælendur  leiðrétta  eða  gefa  til  kynna  að  lagfæringar  sé  þörf  (other-

repair,  other-correction).    Hér  er  um  tvær  náskyldar  aðgerðir  að  ræða  en  sú  fyrri  er  

algengari  í  samskiptum  almennt  (Schegloff,  Jefferson,  Sacks,  1977).    Þessar  aðgerðir  eru  

eðlilegur  gangur  samtalsins  og  oftast  svo  samofnar  samtalsferlinu  að  ekki  verður  vart  við  

að  leiðrétting  eða  lagfæring  hafi  átt  sér  stað  nema  við  nánari  skoðun.      

4.3.5.1  Framburðarleiðréttingar  
Í  greiningu  á  útdráttum  hér  að  framan  má  finna  mörg  dæmi  um  leiðréttingar  og  viðgerðir.    

Það  sem  vekur  athygli  í  samtölum  Önnu  er  hve  oft  sjálfsleiðréttingar  hennar  snúast  um  
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leiðréttingu  eða  lagfæringu  á  framburði.    Hér  á  eftir  gefur  að  líta  dæmi  um  

framburðarleiðréttingar  í  samtölum  hennar.      

Þegar  Anna  er  í  bakaríinu  sjáum  við  að  hún  ætlar  fyrst  að  kaupa  hásbrauð,  

hugsanlega  hefur  viðmælandi  hennar  ekki  sýnt  nein  merki  um  skilning  og  eitthvað  hefur  

Önnu  þótt  framburður  sinn  athugaverður,  því  hún  sér  ástæðu  til  að  leiðrétta  framburðinn,  

endurtekur  orðmyndina  og  segir  haustbrauð.    

Dæmi  1:  

uh:uhm::: (1.7) uhuhuhuh má ég fá:: (1.9) u:m::: (1.3) hás::: 

(1.0) uh::::: (2.4) haus:brauð 

Í  plötubúðinni  biður  Anna  afgreiðslumanninn  um  aðstoð  við  að  finna  geisladiska.    

Hún  byrjar  á  því  að  segja  ég  vand  með  rödduðu  -n  hljóði,  fær  hugsanlega  lítil  viðbrögð  

frá  afgreiðslumanninu,  lagfærir  framburðinn  með  því  að  afradda  n-ið  og  segir  vantar.      

Dæmi  2:  

   uh hh (0.9) uh:m (1.0) É::g  (1.1) uh:: (0.3) ég vand- uh  

   ts (2.4) mig vantar uh:: hjálpar (1.5) frá:: (1.1) þér 

      ehehe 

Í  útdrættinum  úr  plötubúðinni  hér  fyrir  framan  óskar  Anna  eftir  þýðingu  á  enska  

orðinu  popular  og  fær  íslenska  orðið  vinsæll.    Afgreiðslumaðurinn  þarf  að  endurtaka  

orðið  vinsæll  nokkrum  sinnum  áður  en  Anna  nær  að  bera  orðið  rétt  fram.    Í  línum  7,  13  

og  15  sjáum  við  dæmi    um  framburðartilraunir  hennar.      

Dæmi  3:  
7 Anna: vins:: 

13 Anna: vins  uh: es 

15 Anna: vinsæll 

Anna  á  í  erfiðleikum  með  endingu  orðsins,   æll,  framburðurinn  reynist  henni  erfiður,  

-ll  í  enda  orðs  er  borið  fram  -dl  með  órödduðu  hliðarhljóði  í  lokin,  framburður  sem  

reynist  útlendingum  oft  erfiður.    En  það  hefst  að  lokum.  

Í  fyrstu  tveimur  dæmunum  er  það  Anna  sem  leiðréttir  sjálfa  sig.  Hugsanlega  áttar  hún  

sig  á  því  að  framburðurinn  er  ekki  réttur  og  þess  vegna  skilji  viðmælendur  hennar  ekki  

hvað  hún  er  að  segja.  Í  þriðja  dæminu  biður  hún  aðra  um  hjálp,  bæði  við  að  fá  þýðingu  á  

orði  og  aðstoð  við  framburðinn,  því  hún  á  erfitt  með  að  bera  endingu  orðsins  fram.    Það  

sem  einkennir  framburðarvandræðin  í  öllum  dæmunum  eru  ákveðin  merki  sem  tákna  
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vandræði  eins  og  hljóðlengingar  (:::),  hljóðhlé  (0.3)  og  hikorð  (uh,  uhm).    Á  undan  öllum  

framburðardæmunum  og  í  nágrenni  þeirra  má  sjá  dæmi  um  slík  merki.  

Starfsfólk  Íslenskuþorpsins  þarf  að  vera  meðvitað  um  hvar  skórinn  kreppir  hjá  

nemendunum.  Við  sjáum  að  leiðréttingar  Önnu  snúast  oftast  framburð  vegna  þess  að  

rangur  framburður  getur  orsakað  misskilning  í  samtölum  hennar  í  viðskiptunum.      

4.3.5.1.1   Markmið  
Að  starfsfólk  þekki  algeng  framburðarvandamál  

Undirmarkmið:  
Að  starfsfólk  sé  meðvitað  um  hvað  einkennir  framburðarvandamál,  þekki  algeng  dæmi  

og  geti  og  aðstoðað  nemendur  með  framburð.  

   aðblástur:  ætla  =  æhdla,  áttu  =  áh-du,  takk  =  tah-g    
   nn  =  dn:  einn  =  eidn,  seinn  
   ú  og  u:  snúður,  suður  
   au  =  öí:  Laugavegur,  brauð  
   hv  =  kv:  hvað,  hvernig  
   é  =  je:  ég  
   ei:  kleina,  eina  
   ll:  óraddað  l-hljóð,  vinsæll  

4.3.5.2  Leiðréttingar    í  frjóum  jarðvegi  
Salla  Kurhila  (2003)  hefur  skoðað  leiðréttingar  í  samskiptum  fólks  með  ólík  móðurmál  

þar  sem  annar  aðilinn  (non  native  speaker)  hefur  haft  takmarkaðan  aðgang  að  tungumáli  

samtalsins  en  hinn  hefur  tungumál  samtalsins  að  móðurmáli  (native  speaker).    

Villurannsóknir  hafa  að  mestu  snúist  um  hvaða  tegundir  villna  eru  leiðréttar,  en  þegar  

skoðað  er  hvaða  villur  það  eru  sem  eru  leiðréttar  og  hvenær  þær  eru  leiðréttar,  kemur  í  

ljós  að  enga  reglu  virðist  vera  að  finna.    Villur  eru  stundum  leiðréttar  og  stundum  ekki,  

þó  oft  megi  rekja  leiðréttingar  í  samtölum  til  skilnings  á  umræðuefninu.  Villurnar  lúta  þá  

að  formgerð  orðanna  og  fela  í  sér  frávik  frá  setningafræði,  formgerð  og  hljóðfræði.  

Kurhila  hefur  lagt  áherslu  á  að  frekar  eigi  að  skoða  hvar  í  samskiptum  villa  er  leiðrétt  og  

hvernig  hún  er  leiðrétt,  en  hvaða  tegund  villu  það  er.    Í  samtalsrannsóknum  kemur  í  ljós  

að  leiðréttingar  eiga  sér  oftast  stað  þegar  viðmælandinn  getur  endurtekið  orð  eða  

orðasamband  sem  þarf  að  leiðrétta,  að  því  tilskildu  að  gefin  hafi  verið  til  kynna  óvissa  

um  framburð  eða  orðmynd.    Endurtekningin  felur  þá  í  sér  leiðréttinguna,  án  þess  að  draga  
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til  sín  athygli.    Því  má  segja  að  leiðréttingin  sé  í  nokkurs  konar  felulitum,  hún  er  óbein  og  

miðar  að  því  að  halda  flæði  samtalsins  sem  eðlilegustu.      

Niðurstöður  samtalsrannsókna  sýna  að  leiðréttingar  og  lagfæringar  miðar  oftast  að  

því  að  trufla  sem  minnst  flæði  samtalsins.    Í  Íslenskuþorpinu  skulu  leiðréttingar  því  vera  í  

algjöru  lágmarki  og  aðeins  viðhafðar  ef  nemandi  óskar  eftir  aðstoð  með  einhverjum  hætti  

og  ef  misskilningur  gerir  vart  við  sig.    Samkvæmt  ofangreindu  eiga  leiðréttingar  og  

lagfæringar  sér  stað  í  samtölum  fólks  með  mismunandi  móðurmál,  þær  eru  eðlilegur  hluti  

af  samtalsferlinu  og  miða  að  því  að  láta  lítið  fyrir  sér  fara.  

Kennarar  og  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  hafa  það  að  markmiði  að  fá  nemendur  til  að  

tala  íslensku  og  þess  vegna  þarf  að  skapa  góðan  jarðveg  fyrir  samræðurnar.    Nemendur  

þurfa  að  upplifa  villuleiðréttingar  á  sínum  eigin  forsendum  til  þess  að  þær  hefti  ekki  

liðugt  framstreymi  orðanna.    

4.3.5.2.1   Markmið  
Að  starfsfólk  sé  meðvitað  um  hvenær  og  hvernig  á  að  leiðrétta  nemendur.  

Undirmarkmið:  
Að  starfsfólk  leiðrétti  ef  um  misskilning  er  að  ræða  og  þegar  nemendi  gefur  til  kynna  eða  

óskar  eftir    leiðréttingu  eða  lagfæringu.    Að  starfsfólk  hafi  að  leiðarljósi  að  leiðréttingar  

og  lagfæringar  trufli  sem  minnst  flæði  samtalsins.      

Leiðrétting  og  lagfæring  skal  miða  að  því  að  endurtaka  hluta  setningar  með  nýju  og  

endurbættu  orði,  orðmynd  eða  framburði;;  

   endurtekningin  er  leiðrétting  sem  kemur  í  stað  villunnar  
   endurtekningin  á  að  draga  sem  minnsta  athygli  að  villunni  
   endurtekningin  má  ekki  valda  truflun  á  samtalinu  
   endurtekningin  getur  virkað  sem  merki  um  sameiginlega  skilning  
   endurtekningin  stuðlar  að  einföldun  orðaforðans  og  dregur  því  úr  ofhlæði  nýrra  orða.  

4.3.6   Þorpsvæðing  
Íslenskuþorpið  býður  upp  á  mikla  möguleika  fyrir  þá  sem  vilja  læra  íslensku  og  kemur  án  efa  

til  með  að  hafa  góð  áhrif  á  samskipti  Íslendinga  og  útlendinga  á  Íslandi.    Það  eru  ekki  bara  

erlendir  nemendur  sem  njóta  góðs  af  hugmyndinni  heldur  einnig  þeir  útlendingar  sem  búa  hér  

og  hafa  ekki  haft  tækifæri  til  að  sækja  námskeið  eða  stunda  íslenskunám.    Erlendir  ferðamenn  

sem  hafa  áhuga  á  að  læra  íslensku  geta  nýtt  heimasíðuna  og  undirbúið  sig  fyrir  viðskipti  á  

íslensku  og  fengið  tækifæri  til  að  spreyta  sig  á  máli  innfæddra  í  Íslenskuþorpinu.  Icelandair  
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hefur  boðið  farþegum  sínum  upp  á  kennsluefni  í  mismunandi  tungumálum  sem  afþreyingarefni  

um  borð  í  flugvélum  sínum.    Íslenskuþorpið  gæti  vel  átt  heima  í  3000  fetum  upp  í  háloftunum  

sem  hluti  af  afþreyingarefni  fyrir  erlenda  farþega.    Farþegar  gætu  keypt  harðspjöld  sem  komast  

auðveldlega  fyrir  í  veski  eða  vasa  sem  hefðu  að  geyma  orð  og  frasa  fyrir  mismunandi  viðskipti.  

Ég  tel  að  Íslenskuþorpið  sé  hægt  að  setja  í  framkvæmd  víða  þar  sem  þörf  er  fyrir  

íslenskukennslu  fyrir  útlendinga.      Í  grunn-  og  framhaldsskólum  eru  nemendur  sem  hafa  

annað  móðurmál  en  íslensku.    Smækkuð  mynd  af  Íslenskuþorp  innan  skólans  myndi  auka  

möguleika  þessara  nemenda  til  að  tala  íslensku.    Með  því  að  virkja  t.d.  starfsfólk  á  

göngum,  mötuneyti,  kennarar  og  samnemendur  sem  hefðu  áhuga  á  því  að  taka  þátt  í  

verkefninu  er  hægt  að  byggja  upp  félagslegt  íslenskunet  líkt  og  fjallað  hefur  verið  um  í  4.  

kafla.    Erlendu  nemendurnir  gætu  einnig  nýtt  heimasíðuna  og  undirbúið  sig  ef  þeir  vilja.    

Nemendurnir  myndu  læra  viðeigandi  málnotkun  í  samskiptum  við  mismunandi  aðstæður  

og  í  samhengi.  Smækkuð  mynd  af  Íslenskuþorpi  í  nánasta  umhverfi  þeirra  myndi  gefa  

þeim  aukið  sjálfstraust  til  að  tala  íslensku  í  raunverulegum  aðstæðum  úti  í  samfélaginu.  

Auðvelt  er  að  innleiða  Íslenskuþorp  í  smábæjum  úti  á  landi.    Þátttakendur  gætu  t.d.  

verið  vinnustaður,  bensínafgreiðsla,  pósthús  og  matvörubúð.    Erlendir  þorpsbúar  gætu  

sinnt  viðskiptum  sínum,  daglegum  erindum  og  átt  samskipti  á  íslensku  á  þeim  stöðum  í  

þorpinu  sem  bjóða  upp  á  þjónustuna.    Á  heimasíðu  Íslenskuþorpsins  geta  þorpsbúar  bæði  

starfsfólk  og  erlendir  þorpsbúar  undirbúið  sig  fyrir  viðskiptin  og  lært  íslensku.  
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Niðurstöður  

Kennsluverkefnið  Íslenskuþorpið  getur  haft  margþætta  þýðingu  fyrir  samfélagið  okkar  þó  

það  sé  ekki  efni  þessarar  ritgerðar.      Samskipti  í  Íslenskuþorpinu  geta    stuðlað  að  

umburðarlyndi  gagnvart  útlendingum,  opnað  umræðu  um  samskipti  á  íslensku  frekar  en  

ensku  og  verið  hvetjandi  fyrir  notkun  íslensku  í  samskiptum.      

Wagner  (2010)  segir  að  læra  tungumál  úti  í  samfélaginu  komi  aldrei  í  stað  

tungumálakennslu  í  skólastofunni.    Það  ekki  hægt  að  bera  þetta  tvennt  saman  og  leggja  

að  jöfnu.    En  úti  í  samfélaginu  eru  möguleikar  til  þess  að  læra  íslensku  í  venjulegum  

athöfnum  sem  tengjast  viðskiptum  og  þjónustu.    Þessar  félagslegu  athafnir  þarf  að  styðja  

við  í  kennslustofunni.    Með  því  að  samþætta  kennsluna  í  kennslustofunni  við  

tungumálanotkun  nemendanna  úti  í  samfélaginu  má  ná  fram  þeim  markmiðum  sem  sett  

eru  fram  í  þessari  ritgerð.      

Markmið  ritgerðarinnar  er  að  finna  leiðir  til  að  auðvelda  erlendum  nemendum  

tungumálanám  sitt  úti  í  samfélaginu  og  auka  þannig  færni  þeirra  í  samskiptum    á  

íslensku.    Til  þess  að  hægt  sé  að  ná  þessu  fram  þurfa  nemendur  að  læra  viðeigandi  

málnotkun  í  samskiptum  við  Íslendinga  við    mismunandi  aðstæður  og  í  samhengi.      

Aðstæðurnar  geta  verið  í  skólastofunni,  í  Íslenskuþorpinu  og  úti  í  samfélaginu  (Gibbons,  

2002,  Wagner,  2004,  Guðrún  Theodórsdóttir,  2010).  

Fyrsta  verkefni  Önnu  í  plötubúðinni  var  að  óska  eftir  því  að  talað  yrði  á  íslensku.    

Fyrsta  verkefnið  í  skólastofunni  þarf  því  að  vera  að  kenna  nemendum  hvernig  hefja  á  

samskipti  á  íslensku  í  viðskiptum.    Það  er  grundvöllur  tungumálanámsins  úti  í  

samfélaginu.    Í  samtölum  Önnu  kemur  í  ljós  að  það  er  alfarið  á  ábyrgð  nemendans  að  

gera  tungumálasamninginn  og  halda  honum  gangandi  í  samskiptunum.      

Samskipti  nemenda  við  starfsfólk  Íslenskuþorpsins  gegna  einu  af  lykilhlutverkunum  í  

tungumálanámi  þeirra  og  samvinnuverkefninu  öllu.      Það  er  því  nauðsynlegt  að  vekja  

áhuga  starfsfólksins  á  því  að  taka  þátt  í  verkefninu  og  skapa  jákvæðan  anda  í  kringum  

undirbúningsnámskeiðið,  þátttakan  má  aldrei  vera  starfsfólkinu  of  þung  í  vöfum.  

Til  þess  að  skilja  hvernig  máltileinkun  á  sér  stað  þarf  að  skoða  málnotkun  í  

samskiptum  í  raunverulegum  aðstæðum  því  máltileinkun  getur  ekki  átt  sér  stað  nema  við  

notkun  tungumálsins.    Nemendur  sýna  meiri  tungumálahæfni  í  raunveruleglum  
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aðstæðum  en  í  skólastsofunni  þar  sem  athafnir  þeirra  hafa  afleiðingar.  Framtíð  

tungumálakennslu  liggur  meðal  annars  í  því  að  opna  dyr  kennslustofunnar  fyrir  þeim  

möguleikum  sem  eru  þar  fyrir  utan.  



97  

Heimildaskrá  

Auður  Hauksdóttir  (2007).    Kenningar  um  tileinkun  og  nám  annars  máls  og  erlendra  

mála.  Í  Birna  Arnbjörnsdóttir  og  Auður  Hauksdóttir  (ritstjórar).    Mál  málanna:  

Um  nám  og    kennslu  erlendra  tungumála.  Stofnun  Vigdísar  Finnbogadóttur  í  

erlendum  tungumálum  í    samvinnu  við  Háskólaútgáfuna,  Reykjavík.  

Árni  Böðvarsson  (ritstj.)  (1983).  Íslensk  orðabók.  Bókaútgáfa  Menningarsjóðs,  

Reykjavík.  

Birna  Arnbjörnsdóttir  (2007).    Straumar  og  stefnur  í  tungumálakennslu.    Í  Birna  

Arnbjörnsdóttir  og  Auður  Hauksdóttir  (ritstjórar).    Mál  málanna:  Um  nám  og  

kennslu  erlendra  tungumála.  Stofnun  Vigdísar  Finnbogadóttur  í  erlendum  

tungumálum  í  samvinnu  við  Háskólaútgáfuna,  Reykjavík.  

Brouwer,  C.  (2003).  Word  searches  in  NNS:  NS  interaction:  Opportunities  for  language  

learning?  Modern  language  journal,  87(4):  534 545.  

Dewey,  J.  (2000/1938).  Reynsla  og  menntun.  (Gunnar  Ragnarsson  þýddi).  

Rannsóknarstofnun  Kennaraháskóla  Íslands,  Reykjavík.  

Firth,  A.  og  J.  Wagner  (1997).  On  discourse,  communication  and  (some)  fundamental  

concepts  in  SLA  research.    Modern  language  journal,  81(3):  285 300.  

Firth,  A.  og  J.  Wagner  (2007).  Second/foreign  language  learning  as  a  social  

accomplishment:  Elaborations  on  a  reconceptualized  SLA.  Modern  language  

journal,  91  (5):  800 819.  

Fromkin,  Victoria,  Robert  Rodman  og  Nina  Hyam  (2007).    An  Introduction  to  Language.  

(8.  útgáfa.)    Thomson-Heine,  Boston.  

Garfinkel,  H.  (1967).  Studies  in  Ethnomethodology.  Polity  Press,  Cambridge.  

Gibbons,  P.  (2002).  Scaffolding  language  scaffolding  learning:  Teaching  second  

language  learners  in  the  mainstreem  classroom.  Heinemann,  Portsmouth.  



98  

Guðrún  Theodórsdóttir  (2010).  Conversation  in  second  language  icelandic:  Language  

learning  in  real-life  environments.  Doktorsritgerð  við  Syddansk  Universitet.  

Hall.  J.  K.  (2004).  Language  learning  as  an  interactional  achievement.  Modern  language  

journal,  88  (4):  607 612.  

Ingvar  Sigurgeirsson  (1999).  Litróf  kennsluaðferðnna.    Æskan,  Reykjavík.  

Jón  Skaptason  (ritstj.)  (2006).  Ensk-islenska  orðabókin.  JPV  útgáfa,  Reykjavík.  

Kolbrún  Friðriksdóttir.  (2011).  Aðferðir  málnema  til  að  byggja  upp  orðaforða  í  íslensku  sem  

öðru  máli.  Fyrirlestur  fluttur  á  Hugvísindaþingi  í  Háskóla  Íslands,  26.  mars  2011.  

Krashen,  S.D.  (1982).  Principles  and  practice  in  second  language  acquisition.  Pergamon  

press,  Oxford.  

Kurhila,  S.  (2001).  Correction  in  talk  between  native  and  non-native  speaker.  Journal  of  

pragmatics,  33:  1083 1110.  

Larsen-Freeman,  D  og  M.  Long  (1991).  An  introduction  to  second  language  acquisition  

research.  Longman,  London.    

Markee,  N.  og  G.  Kasper  (2004).  Classroom  talks:  An  introduction.  Modern  language    

journal,  88(4):  491 500.  

Schegloff,  E.,  G.  Jefferson  og  H.  Sack  (1977).    The  preference  for  self-correction  in  the    

organization  of  repair  in  conversation.  Language,  53:  361 382.  

Sidnell,  J.  (2010).  Conversation  Analysis:  An  introduction.  Wiley-Blackwell,  West  

Sussex.  

Sigríður  Sigurjónsdóttir  (2001).  Máltaka  barna.    Þórunn  Blöndal  og  Heimir  Pálsson  

(ritstj.):    Alfræði  íslenskrar  tungu.    Margmiðlunardiskur.    Námsgagnastofnun  og  

Lýðveldissjóður,  Reykjavík.  

______  (2002).  Hljóðþróun  í  máltöku  barna.    Talfræðingurinn.  16:  6 10.  

Truscott,  J.  (1999).    What´s  wrong  with  oral  grammar  corrections?  Canadian  modern    

language  review,  55(4):  437 456.  



99  

Vygotsky,  Lev  (1978).  Mind  in  society:  the  development  of  higher  psychological  

processes  (ritsj.  Michael  Cole).  Mass:  Harvard  university  press,  Cambridge.  

Wagner,  J.  (2004).  The  classroom  and  beyond.    Modern  language  journal,  88(4):  612-616.  

Wagner,  J.  (2010).    Learning  and  doing  learning  in  interaction:  What  do  participants  do  

in    everyday  out-of-school  second  language  talk?    Fyrirlestur  fluttur  í  Kansai-

háskóla  í  Osaka  á  ráðstefnunni  Language  learning  and  socialization  through  

conversation.    Workshop  20. 23.  feb.  2010.  

Waring,  H.  Z.  (2008).  Using  explicit  positive  assessment  in  the  language  classroom:  IRF,  

feedback,  and  learning  opportunities.  Modern  language  journal,  92(4):  577 594.  

Þórunn  Blöndal  (2005).  Lifandi  mál:  Inngangur  að  orðræðu-  og  samtalsgreiningu.  

Rannsóknarstofnun  Kennaraháskóla  Íslands,  Reykjavík.  


