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Ágrip  

Með þessu riti er skoðað hvernig tæknin er nýtt innan veggja skólans og þá sér í lagi í 

tungumálakennslu. Reynt er að svara þeirri spurningu hvernig tæknin er nýtt í 

tungumálakennslu. Samfélagið hefur tæknivæðst hratt á síðustu áratugum og er því 

ástæða til að skoða hvort sú þróun hefur náð inn í skólasamfélagið. Farið var yfir 

rannsóknir sem snúa að tækninotkun í tungumálakennslu og hvernig kennarar í hinum 

vestræna heimi hafa nýtt sér tæknina í tungumálakennslu. Skoðaðar voru kenningar TTM 

(e.CALL), verkefni sem DIVIS hópurinn stóð fyrir og hvernig hægt er að nota vefleiðangra 

og rafræna myndbandsgerð í skólanum. Komist var að þeirri niðurstöðu að tæknin er 

vissulega notuð í tungumálakennslu og er sífellt verið að leita leiða til þess að nýta 

tæknina sem best í skólanum. 
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Formáli 

 

Verkefni þetta kom til í vettvangsnámi hjá undirrituðum. Það vakti athygli hversu mikið 

nemendurnir kunnu á þau tæki og tól sem þeir höfðu aðgang að og oftar en ekki kunnu 

þeir mun meira heldur en kennarar þeirra. Það var því forvitnilegt að skoða tækninotkun í 

tungumálakennslu dýpra og var það því frábært að hafa aðgang  að sérfræðingi í þeim 

málum sér til halds og trausts.  

Vil ég því þakka Michael Dal fyrir leiðsögn og ábendingar hvað varðar verkefnið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar sem tilgreind 

er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. 

nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. 

Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 2.Maí 2012 

 

Sveinn Hólmar Guðmundsson _________________________________ 
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1 Inngangur  

Tækninotkun í skólaumhverfinu hefur haslað sér völl á síðustu tveimur áratugum. Það er 

áhugavert að skoða þær breytingar og þróun sem hefur átt sér stað innan veggja skólans 

og hvernig nýjungar í kennslu hafa tekið mið af tækniþróuninni í samfélaginu og þá sér í 

lagi tungumálakennslu. Ef litið er til skólakerfisins í dag í hinum vestræna heimi verður 

vart komist hjá því að sjá hvernig þær hefðbundnu kennsluaðferðir sem ríktu fyrir tíma 

einkatölvunar hafa vikið úr vegi fyrir fjölbreyttari aðferðum þar sem tæknin kemur við 

sögu. Nemendum er einnig gert kleift að vera tengdari markmálinu sem það leggur stund 

á í tungumálanámi, þökk sé tækninni. Sú nýjung er tilefni til þess að rýna enn betur í þær 

breytingar sem hafa átt sér stað og skoða hvað er verið að nota í dag, hvernig það er 

notað og í hvaða tilgangi.  

Hér framundan ætla ég að varpa fram spurningunni 

 Hvernig er verið að nýta tæknina í tungumálakennslu í dag? 

 

Mín tilgáta er sú að það er ekki verið að nýta tæknina sem skyldi í tungumálakennslu í dag 

því kennarar eru margir hverjir óvanir að nota hana og aðrir einfaldlega hræddir við 

tækninýjungar.  

Hér framundan verður skoðað hvort tæknin er notuð innan veggja skólans og þá sér í lagi 

hvernig tæknin er notuð. Skoðað verður hvernig hugtakið læsi hefur breyst samsíða 

tækniþróuninni og hvaða áhrif það hefur á skólakerfið. Stuðst verður við rannsóknir sem 

sýna fram á mikilvægi nýrra tegunda læsis og hvernig hægt sé að þjálfa þá færni í 

skólastofunni. Skoðað verður hugtakið TTM, eða tölvustutt tungumálanám (e. CALL – 

computer assisted language learning). Greint verður frá því hvað TTM er og hvaða árangri 

það hefur skilað. Skoðuð verða dæmi um notkun á TTM og verkefni sem styðja tæknilæsi 

og einnig hvernig vefleiðangrar nýtast í tungumálakennslu með hliðsjón af TTM.  

Einnig verður fjallað um rafræna myndbandagerð nemenda þar sem DIVIS verkefnið 

kemur fyrir og skoðað hvernig hægt er að nota það í skólastofunni. Stuðst verður við 

verkefnamiðað nám og hvernig það getur nýst við rafræna myndbandagerð.  
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2 Tungumálakennsla 

2.1 Tungumálakennsla á Íslandi 

„Af hverju þurfum við að læra þetta“ er eflaust algengasta spurningin sem 

tungumálakennarar standa frammi fyrir. Svarið er heldur ekki einfalt, heldur getur verið 

allavega allt eftir því hvernig kennarinn lítur á það. Allt frá því að þjóðir hófu að stunda 

viðskipti sín á milli, námsmenn sóttu sér nám erlendis, sumarfrí erlendis voru algengari og 

fólksflutningur auðveldari hefur þörf á tungumálakennslu stóraukist. Tungumálakennsla 

hefur ekki alltaf verið með sama sniði og má segja að tungumálakennsla hafi gjörbreyst 

allt frá því að ensku- og dönskukennsla hófst á Íslandi í lok 19.aldar. Fólk sá þörfina að 

hætta fornmálakennslu og leggja frekar áherslu á ensku og dönsku þar sem 

latínuorðaforðinn var orðinn ónógur fyrir öll þau nýyrði sem spruttu upp eftir 

iðnbyltinguna (Auður, 2007). Tungumálanám varð hluti af almennri menntun á síðari hluta 

19.aldar með tilkomu nýrra skóla og aukinni menntun alþýðunnar (Auður, 2007). Sem 

dæmi má nefna að Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður 1874 og var kennd danska þar 

alveg frá upphafi og enskukennslan hófst stuttu síðar (Aðalsteinn, 1974). Fleiri skólar tóku 

upp sama snið og hófu að kenna ensku og dönsku sem skyldugreinar með því markmiði að 

nemendur gætu notað tungumálið í hagnýtum tilgangi (Auður, 2007).  

 

2.2 Hvert stefnir tungumálakennslan? 

Það er ómögulegt að segja til um hvert tungumálakennslan stefnir. Með tilkomu breytts 

samfélags á sviði tækni og samgangna koma breyttar kröfur. Enn fleiri nemendur hafa 

fleiri en eitt móðurmál en áður fyrr. Ef litið er á tölur frá Hagstofu Íslands má sjá 

gríðarlega aukningu innflytjenda frá árunum 1996-2011. Þessi gífurlega aukning hefur í för 

með sér aukningu á tungumálanámi fyrir nýbúa á landinu. Þetta er einungis eitt dæmi af 

mörgum um aukna þörf á tungumálanámi. Sú spurning sem brennur á vörum margra er 

hvert tungumálakennslan stefnir. Með þessu áframhaldi er ljóst að tungumálanámið þarf 

að þróast í takt við þróun samfélagsins og verður áhugarvert að sjá eftir önnur 20 ár 

hvernig kennslunni verður háttað.  
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Myndin sýnir fjölda innflytjenda á 15 árum (Hagstofa Íslands, 2011).  

Hér má sjá fjölda innflytjenda á árunum 1996 – 2011. Myndin sýnir augljósa fjölgun eða 

frá 5000 innflytjendum árið 1996 upp í tæp 30000 innflytjenda árið 2011. Það er því ljóst 

að tungumálakennsla er þörf. Aukinn fjöldi innflytjenda kallar á fleiri tungumálakennara 

og fleiri tungumálakennarar hafa í för með sér fjölbreyttari skoðanir og sýn á 

viðfangsefnið. Það er þó eitt víst að með áframhaldandi fjölgun innflytjenda og aukinni 

tækniþróun hlýtur kennslan að þróast um leið jafnt sem önnur hugtök tengd 

tungumálakennslu. Læsi er eitt af grundvallaratriðum hvers og eins tungumáls og hefur 

það hugtak svo sannarlega breyst á síðustu árum. Spurningunni verður því enn ósvarað 

hvert tungumálakennsla og tengd hugtök stefna á Íslandi og verður tíminn einn að leiða 

það í ljós. 
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3 Læsi í nútímasamfélagi  

3.1 Hvað er læsi?  

Þegar skoðað er hugtakið læsi í dag og borið saman við sama hugtak fyrir 30 árum má sjá 

að ýmislegt hefur breyst.  Læsi hefur löngu verið tengt við þá færni að geta tengt saman 

bókstafi og myndað úr þeim hljóð og þar með lesið ritaðan texta. Þegar 

grunnskólabörnum er kennt að lesa er þeim kennt eftir ákveðnum kerfum með það að 

markmiði að þau nái þeirri færni að mynda orð úr bókstöfunum og þekkja þau hljóð sem 

hver og einn bókstafur stendur fyrir. Samkvæmt lesvefnum sem var unnin á vegum SRR 

(Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf, Kennaraháskóla fyrir Menntamálaráðuneytið) er læsi 

skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Hugtakið læsi (e.literacy) er komið úr latínu og merkir táknsetning með bókstöfum. Merking 

þess er víðtæk, en það vísar allt í senn til lesturs, ritunar og lesskilnings. Það að vera læs felst í 

því að einstaklingar geti nýtt sér lestur, lesskilning og ritun í daglegum viðfangsefnum. Læsi 

byggir í meginatriðum á eftirfarandi þremur þáttum:Lestækni er færni sem hver einstaklingur 

þarf að læra og þjálfa og byggir á því að þekkja bókstafina og hljóð þeirra af öryggi til að vera 

fær um að lesa hratt og fyrirhafnarlaust úr bókstafstáknum ritmálsins. Lesskilningur er færni 

sem byggir á orðaforða og málskilningi einstaklingsins. Um er að ræða hæfni til að skilja ólíka 

texta í mismunandi samhengi, frá mismunandi sjónarhornum, tilgangi og markmiði. Ritun og 

stafsetning er færni sem byggir á öllum þáttum tungumálsins. Að grunni til reynir stafsetning 

mjög á hljóðkerfisþáttinn, einkum færni við að sundurgreina hljóð orðanna til að vera fær um 

að kortleggja þau með réttum bókstöfum (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008) 

 

Þegar börnum er kennt að lesa er þeim kennt að þekkja bókstafina, hvern fyrir sig og hvað 

þeir standa fyrir. Síðan er bókstöfunum raðað saman og þeir mynda orð. Fyrstu árin í 

lestrarkennslu eru einkar þýðingarmikil fyrir börn og hafa rannsóknir bent á að vönduð og 

fagleg lestrarkennsla á fyrstu þremur til fjórum árum í grunnskóla hefur úrslitaráhrif á 

velgengni barna í lestrarnámi (Steinunn Torfadóttir, 2012). Nemendur eru látnir lesa bæði 

í skólanum og heima og fylgst með framvindu þeirra með lestrarprófum og athugunum. 

Orðaforði þeirra er byggður upp og vex hann í réttu hlutfalli við aukinn lestur og því fleiri 

orð sem nemandinn þekkir því auðveldara er fyrir hann að læra ný orð (Biemiller, 2006). 

Þessar rannsóknir eru hafðar að leiðarljósi í lestrarkennslu grunnskólabarna enda byggist 
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framtíð þeirra á þessari kennslu. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er læsi einn af 

sex grunnþáttum menntunar (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 16). Þar er 

fjallað um mikilvægi læsis og hvernig það snýst um kerfisbundin tákn og miðlunartækni, 

en aðalnámsskráin hættir ekki þar. Þar eru nefnd þau tæki og tól sem eru notuð við 

dagleg störf í skólakerfinu. Tölvur og annar tæknibúnaður hefur tekið við af öðrum og 

jafnvel úreltum tólum og hefur létt undir starfsfólki í skólaumhverfinu. Nýjar tegundir 

læsis hafa litið dagsins ljós í takt við tækniþróunina í samfélaginu. Fræðingar sem 

rannsaka og fjalla um þessar nýju tegundir læsis hafa endurskilgreint hugtakið læsi 

(e.literacy) sem „eiginleika til þess að nálgast, greina, meta og miðla skilaboðum með 

margvíslegum hætti” (Hobbs, 1997, bls. 7). 

Nú nefnir Aðalnámskrá hversu mikilvæg tæknin er orðin í skólakerfinu og þurfa kennarar 

og nemendur ekki að binda sig eingöngu við prentmálið. Í dag geta kennarar miðlað efni 

með margs konar hætti. Tónlist, myndbönd, ljósmyndir og upptökur eru allt dæmi um 

miðla sem hægt er að nota í stað prentaðs máls. Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru 

margir og með því að miðla efninu á fjölbreyttari hátt ætti kennarinn að ná til fjölbreyttari 

hóps nemenda. Samkvæmt Aðalnámskrá eru meginmarkmið læsis í dag  „að nemendur 

séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin 

merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp 

þeirra miðla og tækni sem völ er á“  (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 17). 

Talað er um þrjár tegundir nýs læsis: tæknilæsi, myndlæsi og upplýsingalæsi. Aðalnámskrá 

hefur þó önnur heiti á þessum hugtökum, stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi. Þessi 

hugtök ganga út á það sama þrátt fyrir mismunandi heiti. Hér mun verða stuðst við 

hugtökin tækni-, mynd- og upplýsingalæsi. 

 

 

3.2 Tæknilæsi 

Þegar kenna á nemendum tæknilæsi er markmiðið að nemendur nái tökum á og skilji 

tungumálið sem notað er um ákveðin tæki og tól. Þeir eiga ekki eingöngu að vita um hvað 

tæknin er heldur eiga þeir að geta nýtt hana  í daglegu starfi. Tæknilæsi hefur verið 

skilgreint sem „nýting á tölvum og annarri tækni sem hjálparmiðill  til þess að bæta sig í 
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námi, auka afköst og færni“ (Education, 1997). Aðalnámskrá grunnskóla í upplýsinga- og 

tæknimennt hefur einnig skilgreint hugtakið tæknilæsi lauslega sem „ kunnátta til að nýta 

tækjabúnað til að afla þekkingar og miðla henni (Menntamálaráðuneytið, 2007).  Þannig 

mætti segja að sú manneskja sem er tæknilæs skilur tæknina og veit hvernig á að nota 

hana í samspili við nám sitt eða vinnu og getur í framhaldi af því  aukið afköst sín (Smolin 

& Lawless, 2003). Það er því mjög mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um að nýta 

tæknina og kenna hana nemendum sínum. Sem dæmi um kennslu í tæknilæsi má nefna 

kennara sem lætur nemendur sína ekki eingöngu notast við tölvur, heldur líka myndavélar 

og upptökutæki. Nemendur fá kennslu í því hvernig á að nota vélarnar, hvernig best sé að 

taka upp, þysja (e. zoom) inn og út og fleiri aðgerðir á vélarnar. Það var einnig mikilvægt 

fyrir nemendurna að fá tækifæri til þess að fá þessa tæknikennslu í bland við venjulega 

kennslu í skólanum, en ekki í sérkennslu þar sem tæknin væri tekin úr samhengi (Smolin & 

Lawless, 2003). Þegar þessir nemendur fengu kennslu á ákveðið tæki var þeirra verk að 

kenna hinum í bekknum á sömu græju. Þarna reyndi virkilega á nemendur og skilning 

þeirra á viðfangsefninu, en á sama tíma lærðu nemendur hver af öðrum. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2007 í upplýsinga- og tæknimennt er fjallað um þá brýnu nauðsyn að 

undirbúa nemendur fyrir það tölvu- og tæknivædda umhverfi sem bíður þeirra á 

vinnumarkaðinum. Því beri kennurum að undirbúa nemendur sína með það að markmiði 

að þjálfa þá í tölvulæsi og nýtingu á þeim búnaði sem er til staðar. Fjallað er um 

áfangamarkmið í lok 4., 7. og 10. bekk í upplýsingamennt. Þar kemur meðal annars fram 

að í lok 4. bekkjar eigi flestum grunnþáttum tæknilæsis að vera náð, svo sem að nota 

geisladrif og geisladiska, útbúa einfaldar heimasíður, kunna fingrasetninguna og geta 

brotið einfaldan bækling í tölvu (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 10). Ef við lítum á 

lokamarkmið í tæknilæsi sjáum við að við lok grunnskóla eiga nemendur að vera færir í 

eftirfarandi þáttum: 

 

 geti bent á upplýsingatækni í umhverfi sínu og gert grein fyrir því 

hvernig hún er notuð 

 

 átti sig á hlutverki mismunandi jaðartækja tölva og hvernig megi nota 

þau 
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 þekki helstu atriði í sögu upplýsingatækninnar og hverju ný tækni 

breytir í vinnubrögðum 

 

 geti nýtt sér margvíslega tækni til að safna, varðveita og miðla 

upplýsingum og geti umskráð upplýsingarnar á mismunandi form 

 

 geti nýtt sér upplýsingatækni til upplýsingavinnslu og 

samstarfsverkefna um tölvunet 

 

Þau markmið sem eru sett nást ekki eingöngu í tímum í upplýsingamennt. Kennarar í 

grunnskólunum verða að vera samrýmdir og vinna að þessum markmiðum í öllum þeim 

kennslugreinum sem boðið er upp á. Námsmatið byggist á samþættu námsmati milli 

námsgreina og mati frá námsgreina- og bekkjarkennara (Menntamálaráðuneytið, 2007, 

bls. 8). Að mati menntamálaráðuneytisins 2007 áttu nemendur að vera færir í það 

tæknivædda starfsumhverfi sem beið þeirra. Lítið er þó fjallað um sjálft tæknilæsið og að 

vera tæknilæs. Nemendur eiga að geta gert grein fyrir hvernig tæknin er notuð, en það 

kemur ekki fyrr en í Aðalnámskrá 2011 að tæknilæsi er nefnt.  Það verður þó að hafa í 

huga að þeir nemendur sem ná þessum markmiðum sem sett eru 2007 verða sjálfkrafa 

læsir á tæknina, því það að vera læs á tæknina er að geta notað og skilið þá tækni sem 

fengist er við hverju sinni. 

 

3.3 Myndlæsi 

„Without image, thinking is impossible“. Svona hljóðuðu orð Aristóteles. Því má segja að 

myndlæsi hafi verið við lýði í mörg hundruð ár og sé í raun ekkert nýtt af nálinni. Það er 

reyndar hægt að fara enn lengra aftur í tímann, fyrir tíma Aristóteles, og líta á hellisbúana 

sem teiknuðu myndir á hellisveggina. Af hverju gerðu þeir það? Jú ritmál var ekki til.    

Myndlæsi er skilgreint sem „hæfni og geta til þess að skilja og framleiða myndræn 

skilaboð“ (Smolin & Lawless, 2003). Í dag móttökum við mun fleiri skilaboð myndrænt 

heldur en á prenti dag hvern. Allar þær auglýsingar sem birtast okkur allt í kringum okkur, 

fréttir, afþreying og fleira eru allt myndskilaboð. Það er oft á tíðum sagt að yngri kynslóðir 

í dag séu ekki læsar á prentað mál en bæta það upp með myndlæsi (Griffin & Schwartz, 
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1997, bls. 41). Til þess að vera myndlæs þarf einstaklingur að geta unnið úr öllum þessum 

myndrænu upplýsingum á skilvirkan hátt. Ekki er nóg að geta unnið úr þeim heldur þarf 

einnig að geta nýtt þær og sent þær áfram (Smolin & Lawless, 2003). Nemandinn þarf að 

geta greint hvað er verið að reyna að segja með ákveðnum myndskilaboðum. Þegar þeirri 

hæfni hefur verið náð sparast heilmikill tími sem annars færi í það að horfa og fara í 

gegnum óþarfa myndskilaboð sem oftar en ekki mætti kalla myndáreiti. Með því að ná 

góðum tökum á myndlæsi er hægt að spara heilmikinn tíma með því að vera fær um að 

senda frá sér skilaboð á myndrænu formi. Sýnt hefur verið fram á að flestir hugsa í orðum, 

en hugsun á myndrænu formi er þó að aukast. Þess vegna gæti það nýst vel þeim sem 

eiga erfitt með nám, þá sérstaklega þeim sem eiga í tungumálaerfiðleikum, að æfa og 

þjálfa myndlæsi sitt og nýta þá hæfni í námi (Stokes, 2001). Þau börn sem læra lestur 

styðjast einnig oft við myndir og er því ekki að ástæðulausu að barnabækur eru oft 

ríkulega myndskreyttar. Myndskilaboð eru einnig notuð fyrir einstaklinga sem eiga erfitt 

með tjáningu, svo sem einstaklinga sem eru með einhvers konar þroskafrávik. Þá eru 

myndir notaðar í stað orða til þess að sýna hvað á að gera hverju sinni, til dæmis að 

borða, fara í bað eða hátta. 

Það er þó margt sem þarf að hafa í huga þegar fjallað er um myndlæsi. Rétt eins og ritað 

mál lesa nemendur ekki allir eins úr þeim myndskilaboðum sem birtast þeim. Hver og einn 

hefur ólíkan bakgrunn, þekkingu og skoðanir á umhverfi sínu og endurspeglast það í 

túlkun og skilningi á þeim skilaboðum sem berast. Þeir sem vinna með myndræn skilaboð 

vita einnig mætavel sjálfir hversu öflugt tæki það getur verið og notfæra sér það til hins 

ýtrasta. Gott dæmi um það eru forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 1980 þegar 

Reagan var kjörinn forseti. Reagan var fyrrum leikari og nýtti sér sviðsframkomu til þess 

að heilla þá sem á hann horfðu í sjónvarpinu. Aðrir sem hlustuðu á í útvarpi voru minna 

heillaðir. Rannsóknir hafa sýnt að ungt fólk á aldrinum 18-29 ára árið 1980 studdi flest 

Reagan. Þessi kynslóð var sú fyrsta sem ólst upp með sjónvarpinu og gilti þá einu hvað 

hinn frambjóðandinn hafði að segja. Ákvörðunina var búið að taka fyrir þau og senda 

þeim skilaboð um að kjósa Reagan í gegnum sjónvarpið (Griffin & Schwartz, 1997, bls. 40). 

Í dag eru gerðar meiri kröfur í kennslustofunni um myndlæsi  þar sem einnig er lögð 

áhersla á að vega og meta þau myndskilaboð sem hamra á okkur. Dæmið sem var tekið 

hér að ofan um Reagan hefur verið mörgum hugleikið og sama dæmið sést víða. Nær allar 
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kosningar ganga út á myndskilaboð í dag og er þá lagt kapp á að gera myndskilaboðin sem 

mest áberandi og háværust. Með nútímatækni þróast myndskilaboðin samhliða 

tækniþróuninni og getum við spurt okkur þeirrar spurningar hvort tæknin hafi gert 

myndlæsi hærra undir höfði og í raun sett þá kröfu á nemendur að vera myndlæsir þá 

bæði til þess að nýta það á góðan hátt og einnig til þess að vita hvenær er þörf á því að 

líta á þau gagnrýnum augum (Stokes, 2001). 

 

3.4 Upplýsingalæsi 

Upplýsingalæsi helst að miklu leyti í hendur við myndlæsi. Aðalnámskrá grunnskóla-

upplýsinga- og tæknimennt skilgreinir upplýsingalæsi á eftirfarandi hátt: 

„Þekking og færni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8). 

Almennt er talið að hugtakið upplýsingalæsi hafi fyrst litið dagsins ljós í Bandaríkjunum 

árið 1974. Paul Zurkowski sem var þáverandi formaður Samtaka upplýsingaiðnaðarins 

(U.S Information Industry Association) skrifaði skýrslu fyrir Þjóðarnefnd um bókasöfn og 

upplýsingafræði. Í henni nefnir hann nauðsyn þess að fólk verði vel læst á upplýsingar (e. 

information literate) til þess að verða samkeppnishæft á þeirri upplýsingaöld sem var 

handan við hornið á þeim tíma (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). 

Þrátt fyrir ungt hugtak hefur það þróast og breyst hratt á síðustu þremur áratugum. 

Margir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið, þrengt það og víkkað aftur. Helst er þá að 

nefna hvernig hugtakið er annars vegar notað fyrir bókasafnsfræðinga í þröngum skilningi 

og hinsvegar fyrir almenning og skilning hans á umhverfi sínu í víðum skilningi. Þó hefur 

einn fræðimaður fjallað ötullega um hugtakið og skipt því niður í 11 þrep. Horton (2008) 

hefur þannig útlistað upplýsingalæsisferlið ítarlega og lýst þeim eiginleikum sem þarf til á 

hverju stigi. 
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3.4.1 Þrepastig Hortons 

 

Þrep 1.  

Ákveðin þörf eða vandamál er til staðar sem krefst upplýsingalausnar. Ef einstaklingur 

gerir sér ekki grein fyrir því að upplýsingar (e.information) geti ekki gagnast þegar staðið 

er frammi fyrir ákveðnu vandamáli er hægt að segja að viðkomandi sé óupplýsingalæs. 

 

Þrep 2.  

Vitneskja um hvernig hægt sé að bera kennsl á og meta nákvæmlega þær upplýsingar sem 

gagnast til lausnar við vandamálinu. Einstaklingur gerir sér grein fyrir hvert hægt sé að 

leita til þess að leysa ákveðið vandamál. 

 

Þrep 3.  

Skilningur á því hvernig hægt sé að vita hvort ákveðnar upplýsingar sem þörf er á eru til 

eða ekki. Ef þær eru ekki til verður þá viðkomandi að vita hvernig hægt sé að búa þær til. 

Sem dæmi ef leitarvél gefur engar niðurstöður þá veit einstaklingurinn hvert hann getur 

snúið sér, til dæmis á næsta bókasafn, notað aðrar leitarvélar, þrengt leitarsviðið og svo 

framvegis.  

 

Þrep 4.  

Vita hvernig á að nálgast upplýsingar ef einstaklingur veit fyrir vissu að þær eru til. 

Einstaklingur er fær um að nota margvíslegar og sérhæfðar leitarvélar eða veit hvernig á 

að  finna ákveðið efni á bókasöfnum. 

 

Þrep 5.  

Vita hvernig á að skapa ótiltækar upplýsingar, stundum kallað „sköpun á nýrri þekkingu“.  

Hér þarf að vega og meta hversu mikinn tíma einstaklingurinn hefur, hversu nákvæmar 
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upplýsingarnar þurfa að vera og svo framvegis. Hér þarf stundum að grípa til þess ráðs að 

finna aðstoðarmanneskju við öflun þeirra gagna sem þarf til. 

 

Þrep 6.  

Vita hvernig á að skilja til fulls þau gögn sem hafa fundist, eða vita hvert er hægt að leita 

til að fá vitneskju um þýðingu gagnanna. Hér gætu gögnin verið að hluta til of tæknileg, 

orðaforðinn utan þekkingu einstaklingsins og svo framvegis. Hér þarf einstaklingurinn að 

vita hvert hann getur leitað til þess að fá fullan skilning á þeim upplýsingum sem hann 

hefur í höndunum. 

 

Þrep 7.  

Vita hvernig á að skipuleggja, greina, túlka og meta upplýsingarnar ásamt því að meta 

heimildirnar. Hér þarf einstaklingurinn að horfa gagnrýnum augum á þau gögn sem hann 

hefur í höndunum. Þessi vinna krefst þess að gagnrýn augu og þekking á efninu séu til 

staðar.  

 

Þrep 8.  

Vita hvernig á að miðla og kynna upplýsingar fyrir aðra á skilvirkan og viðeigandi hátt. 

Einstaklingurinn þarf að gera sér grein fyrir hvern og hvar hann er að miðla efninu sínu. 

Það getur verið mikill munur hvort það er fyrir börn, á viðskiptafundi eða í stórmarkaði. 

Að gera sér grein fyrir stað og stund er lykilatriði á þessu þrepi. 

 

Þrep 9. 

Vita hvernig á að nota þær upplýsingar sem eru til staðar til þess að leysa vandamál eða 

taka ákvarðanir. Það er því ekki nóg að vera með góðar upplýsingar í höndunum heldur 

verður að vera hægt að nota þær á skilvirkan hátt. Hér þarf að spyrja sjálfan sig „hvers 

vegna er ég með þessi gögn í höndunum og hvað ætla ég að gera við þau?“. 
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Þrep 10. 

 Vita hvernig á að varðveita og endurheimta upplýsingar svo hægt sé að nota þær aftur í 

framtíðinni. Gott skipulag er grundvallaratriði á þessu stigi. Það getur verið mikil vinna frá 

þrepi 1 til 9 og því er mikilvægt að vinna sér í haginn fram í tímann með því að hafa góðan 

aðgang að sömu upplýsingum aftur. Kennarar eru kannski næstir okkur sem dæmi um 

starfsstétt sem notar sömu gögn ár eftir ár. Því er mikilvægt að hafa þau aðgengileg og 

skipulögð. 

 

Þrep 11.  

Vita hvernig á að eyða gögnum sem ekki er þörf fyrir lengur og vista þau sem þörf er fyrir . 

Þetta þrep helst mikið til í hendur við þrep 10 og er hægt að segja að þrep 11 sé endirinn á 

ferlinu. Til þess að vera skipulagður þarf að eyða því sem ekki er þörf á svo það þvælist 

ekki fyrir í áframhaldandi vinnu. Önnur gögn þarf að vista á góðum og öruggum stað . Ef 

unnið er með viðkvæm gögn þarf að eyða þeim á réttan hátt svo ekki sé hægt að finna 

þau aftur og að sama skapi þarf að vista viðkvæm gögn á öruggu svæði eða geyma þau í 

öruggum hólfum. Þetta á líklega meira við opinberar stofnanir svo sem banka, lögreglu og 

fleiri.  

 

Það má vel skeyta saman sumum þrepum Hortons eða skipta öðrum niður í tvö þrep. 

Þessi þrep sýna þó æskilegt verkferli þegar unnið er með upplýsingalæsi. Kennarar gætu 

nýtt sér þrepin í sinni kennslu og þar með gert nemendum grein fyrir hugtakinu og ferlinu 

sem slíku. Ef að nemendur taka mið af  þrepum Hortons í vinnu sinni gæti mikill tími 

sparast. Vinnan yrði nákvæmari og skilvirkari og gæti þar með skilað mun betri árangri.  

 

3.4.2 Upplýsingalæsi í grunnskólum 

Þeir nemendur sem ná góðum tökum á upplýsingalæsi eiga að vera færir um að finna, 

greina og meta alla þá flóru af upplýsingum sem verður á vegi þeirra á degi hverjum. 

Þegar nemendur eru orðnir færir um að greina og meta upplýsingar verða þeir að geta 

nýtt þær á uppbyggilegan hátt. Þessi færni er þjálfuð töluvert í skólum en því miður 
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mismikið. Ef nemandi á að vera fær um að afla sér traustra upplýsinga er nauðsynlegt að 

vera læs á þær svo hægt sé að greina á milli nothæfra og ónothæfra. Það gefur ástæðu 

fyrir Drucker að spyrja sig þeirrar spurningar „af hverju þurfum við þessar upplýsingar, 

hvaða upplýsingar þurfum við, á hvaða formi þurfum við þær og hvernig nálgumst við 

þær?“  (Drucker, 1992). Þegar þessar spurningar eru hafðar að leiðarljósi spara þær 

mikinn tíma við heimildaröflun þar sem forvinnan er að mestu  unnin. 

 

Aðalnámskrá grunnskóla – upplýsinga- og tæknimennt 2007 setti niður ákveðin 

lokamarkmið í upplýsingalæsi við lok grunnskólagöngu barna. Lokamarkmiðin voru að 

nemandi: 

 

 geti skilgreint hvaða upplýsinga er þörf í tengslum við ákveðin viðfangsefni 

 geti nýtt sér flokkunar- og leitaraðferðir til að staðsetja og sækja upplýsingar 

 geti flokkað, metið og valið viðeigandi upplýsingar í samræmi við viðfangsefni 

 geti varðveitt upplýsingar á skipulagðan hátt 

 geti metið, túlkað og hagnýtt upplýsingar til að svara ákveðnum spurningum 

eða leysa ákveðin vandamál 

 geti sett upplýsingar fram í samræmi við inntak og markmið viðfangsefnisins og 

miðlað þeim til annarra 

 

Þeir kennarar sem vilja þjálfa upplýsingalæsi markvisst geta undirbúið vinnuplan þar sem 

nemendur þurfa að afla sér fyrirfram ákveðinna upplýsinga. Lokamarkmiðin eru höfð að 

leiðarljósi hverju sinni, en þrepamarkmið er að finna við lok 4. bekkjar og 7. bekkjar. 

Verkefnið sem við gefum okkur að kennari setji fyrir í lok 10.bekkjar ætti að vera sem 

raunverulegast þannig að nemendur geti tengt það við daglegt líf. Í rannsókn sem var gerð 

um upplýsingatækni notaði kennari raunveruleg verkefni fyrir nemendur sína svo þeir 

gátu tengt þau gögn sem þeir öfluðu sér við verkefnið sitt. Þær kröfur voru settar á 
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nemendur að athuga hvort heimildir sem notaðar voru stæðust kröfur um nýlegar 

heimildir og urðu þeir því að fleygja frá sér gömlum og úreltum gögnum. Aðrar kröfur voru 

þær að nemendur gættu þess að netföng og aðrar upplýsingar fylgdu með gögnunum svo 

hægt væri að sannreyna heimildirnar og bera kennsl á þær (Smolin & Lawless, 2003). 

 

Lestur er eins og áður kom fram einn af undirstöðuþáttum menntunar og stór hluti af 

tungumálinu. Aðalnámskrá skilgreinir lestur sem einn af sex meginstoðum menntunar og 

er aðaláherslan lögð á lestur í upphafi skólagöngu barna. En eins og tíminn hefur leitt í ljós 

hefur hugtakið víkkað og er því tæknilæsi orðið stórt og mikilvægt hugtak. Nemendur 

vinna mikið á tölvur og fá grunnkennslu á vélarnar og verður því hugtakið tæknilæsi að 

vera sýnilegt og aðgengilegt innan veggja skólans. Tungumálakennarar eru í sífellt meira 

mæli að nýta sér tölvustudda tungumálakennslu nú til dags. Það sést glögglega á þeim 

rannsóknum og verkefnum sem hafa verið sett af stað á síðastliðnum tveimur áratugum 

og verða þau útlistuð nánar hér að neðan. 
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4 Tölvustutt tungumálanám  

Hugtakið tölvustutt tungumálanám hefur verið við lýði síðustu tvo áratugi og eru 

tungumálakennarar ennþá að uppgötva leyndardóma þess. Fyrst ber að nefna að 

kennarar hafa tekið eftir stóraukinni hvatningu hjá nemendum þegar þeir vinna í 

tölvustuddu umhverfi þar sem nemendur notast mikið við tölvur heima fyrir og eru þær 

orðnar hluti af þeirra náttúrulega umhverfi (Chateau, 2005). 

Í nútíma skólasamfélagi er einnig mikið rætt um hugtakið einstaklingsmiðað nám og nám 

fyrir alla. Nemendur læra vissulega á mismunandi vegu og er mikilvægt að hafa kennsluna 

sem fjölbreyttasta svo hún henti sem flestum. Mikið hefur verið rannsakað hvernig best 

sé að kenna fjölbreyttum nemendahópum og ýmsar leiðir hafa verið prófaðar. Heilu 

bækurnar hafa verið skrifaðar um mismunandi kennsluaðferðir og er það kappsmál hjá 

kennurum að sýna þær í verki svo hægt sé að koma til móts við alla í bekknum. Með 

tölvustuddri kennslu er komið til móts við nemendur með þeim hætti að þeir fá tækifæri 

til þess að læra á sínum eigin hraða, á sínum eigin forsendum, velja sér sjálfir aðferðir og 

geta fylgst með eigin framför. 

Margt hefur breyst á síðustu árum í skólaumhverfinu og sumar breytingarnar kalla 

hreinlega á tæknivæddari kennslu. Gott dæmi um það er fjarnám. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands var ör fjölgun á skráðum nemendum í fjarnámi til ársins 2009 þegar 8700 

nemendur á framhalds- og háskólastigi voru skráðir í fjarnám. Nemendum fækkaði á 

næstu tveimur árum og voru þeir alls 6417 talsins haustið 2011 eða rösklega 13% allra 

framhalds- og háskólanema landsins (Hagstofa Íslands, 2012, bls. 4). Það er því ljóst að 

tölvustudd kennsla viðgengst í íslensku skólakerfi og er nauðsynleg. 

 

4.1 TTM – Tölvustutt tungumálanám 

Hugtakið CALL (computer assisted language learning) hefur skotið upp kollinum á 

síðustu tveimur áratugum og það ekki að ástæðulausu. CALL gæti útleggst sem TTM 

(tölvustutt tungumálanám) á íslensku og mun sú þýðing vera notuð hér. Mikið hefur 

verið skrifað um TTM og eru ýmsar leiðir til þess að nálgast viðfangsefnið. Eins og 

fram kom hér í fyrri kafla er þörfin mikil og er það undir tungumálakennurum komið 
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að nýta sér þær leiðir sem eru í boði og skólayfirvöld veiti nægilegu fjármagni til 

þess. Að nýta TTM til fulls kostar að sjálfsögðu sitt, tölvuvæddur búnaður kallar á 

fjármagn sem er ekki alltaf til staðar. Skólar landsins þurfa því að gera upp við sig 

hvert þeir vilja stefna og með hvaða hætti. Vilji þeir vera samstíga þeirri þróun sem 

á sér stað í samfélaginu er nauðsynlegt að skoða það sem TTM hefur upp á að 

bjóða, kosti þess og galla.  

 

4.2 TTM í sögulegu samhengi 

TTM er hugtak sem hefur verið við lýði í ríflega þrjá áratugi. Hugtakið sjálft gengur út á að 

leita að leiðum til náms og kennslu þar sem tölvan spilar veigamikið hlutverk (Levy, 1997) 

og eru notaðar leiðir til þess að nýta tæknina í tungumálakennslu til hins ýtrasta 

(Almekhlafi, 2006).  

TTM er í raun þverfaglegt viðfangsefni þar sem það hefur þróast frá því að vera aðferð til 

þess að finna leiðir svo hægt sé að nýta tölvuna í tungumálakennslu yfir í það að vera sjálf 

leiðin í tölvustuddri tungumálakennslu (Levy, 1997). TTM hefur þó ekki haldist óbreytt 

síðustu 30 árin, heldur hefur það þróast í takt við tæknina. Eins og Mark Warschauer 

bendir á er hægt að skipta þróunarferlinu í þrjú stig. Þessi stig taka við hvert af öðru jafnt 

og þétt og bæta það fyrra í stað þess að umbreyta því algjörlega (Warchauer, 1996). Stigin 

þrjú eru sem hér segir: 

 

 Atferlisstig (e. Behavioristic CALL) 

 Tjáskiptastig (e. Communicative CALL) 

 Samtvinnastig (e. integrative CALL) 

 

Atferlisstig 

Fyrsta þróunarstig TTM hófst á 6. áratug síðustu aldar en náði í raun ekki fótfestu fyrr en á 

7. og 8. áratug.  Atferlisstigið var byggt á þáverandi atferliskenningum um nám sem fólust 

í endurtekningum í tungumálanámi. Þar spilar tölvan veigamikið hlutverk sem einhvers 

konar kennari þar sem nemendur leysa þar til gerðar æfingar í tölvunni sem gengu út á 
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endurtekningar á orðum og setningum á markmálinu. Tölvan gefur hlutlaust svar strax að 

æfingu lokinni sem sparar tíma og vinnu og gagnast nemandanum um leið. Það jákvæða 

við þetta var einnig það að tölvan fær ekki leið á því að sýna sama efnið aftur og aftur og 

gagnast því alltaf sem hlutlaust æfingartæki fyrir stóran hóp nemenda.  

Í lok 8. og byrjun 9. áratugarins skyggði á atferlisstig TTM af aðallega tveimur þáttum. 

Annars vegar var atferliskenningum í tungumálanámi sem notaðar voru á þessum tíma 

hafnað bæði af fræðilegum og uppeldislegum sjónarmiðum. Hins vegar voru nýjar og 

smærri tölvur komnar á markaðinn sem opnuðu nýjan heim fyrir almenning í tölvunotkun. 

Nýir tímar kölluðu á nýtt stig. 

 

Tjáskiptastig  

Það samfélag sem notaðist við TTM sá fljótt að engar raunverulegar samræður áttu sér 

stað þegar notast var við aðferðirnar á atferlisstiginu. Því varð að breyta. John Underwood 

var ötull drifkraftur í nýjum áherslum TTM á tjáskiptastiginu og vildi leggja nýjar áherslur. 

Hann vildi að lögð yrði meiri áhersla á notkun tungumálsins í stað þess að læra um það, 

málfræðin yrði kennd óbeint og í samhengi en ekki ein og sér. Kennslunni yrði breytt 

þannig að markmálinu yrði skapað það umhverfi sem væri best fyrir nemendur og það 

notað eingöngu í kennslunni. Einnig benti hann á óþarfa þess að leiðrétta nemendur eða 

hrósa þeim í hvert einasta skipti sem þeir gerðu eitthvað rangt eða rétt. Nemendur væri á 

því stigi að þeir væru að læra málið og það væri ekki hjá því komist að villur flytu með 

(Underwood, 1984).  

Á þessu stigi var meira einblínt á að nota tungumálið í sem raunverulegustu aðstæðum. 

Forritin sem voru notuð gengu út á að nota tungumálið í mismunandi aðstæðum í stað 

þess að finna eitt rétt svar. Það má segja að nákvæmlega þetta var meginbreytingin frá 

atferlisstiginu að tjáskiptastiginu, það er að nýta tölvuforritin á þann hátt að nemendur 

noti tungumálið í stað þess að tölvan noti það.  Þrenns konar hugmyndir voru notaðar í 

samvinnu við TTM og tjáskiptastigið. Í fyrsta lagi var notast við tölvuna sem leiðbeinanda 

eða kennara þar sem tölvan bauð upp á fjöldann allan af verkefnum í tungumálanáminu. Í 

öðru lagi var notast við tölvuna sem hvata eða einhvers konar örvun sem hafði það 

hlutverk að örva hug nemenda til sjálfstæðrar vinnu og leiða til úrlausna. Í þriðja lagi var 
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tölvan notuð sem verkfæri, þar sem tölvan var ekki eingöngu notuð fyrir 

tungumálakennsluforrit, heldur frekar fyrir nemandann að nota tungumálið í raun og veru 

(Taylor & Perez, 1989). 

Þrátt fyrir þessar nýjungar fundu kennarar fyrir því í lok 9.áratugarins að TTM stóðst ekki 

væntingar nútímans. Kennurum fannst þróunin vera í þá áttina að TTM einblíndi á 

umgjörð en ekki innihald tungumálanámsins, og enn og aftur var kominn tími fyrir nýtt 

stig. 

 

Samtvinnastig 

Á þessu stigi voru kennarar að leita leiða til þess að tvinna saman fleiri nálganir og 

aðferðir í tungumálakennslu. Á sama tíma og kennararnir leituðu nýrra leiða var 

Internetið að ryðja sér til rúms í hinum vestræna heimi jafnt sem margmiðlunartæknin. 

Þessir þættir höfðu gífurleg áhrif á samfélagið í heild sinni og TTM er engin undantekning.  

Margmiðlunartæknin gjörbreytti tölvustuddri tungumálakennslu á 10. áratugnum. Þá var 

hægt að fá gagnvirk forrit á geisladiskum sem gerðu námið einstaklingsmiðað þannig að 

nemendur gátu loksins farið í gegnum það á sínum eigin hraða, farið til baka og valið 

margvíslegar leiðir (Warchauer, 1996).  Með margmiðlunartækninni var nú hægt að skapa 

raunverulegri aðstæður fyrir samtölin þar sem nemendur gátu horft, hlustað á og tekið 

þátt, rétt eins og í raunverulegum aðstæðum. Þessi forrit voru þó aldrei fullkomin og varð 

að taka tillit til þess. Í dag hefur fullkomnari tækni litið dagsins ljós og má þar nefna öflugri 

margmiðlunartækni og aragrúa af gagnvirkum æfingarforritum á netinu svo dæmi séu 

nefnd. Samskiptaforritið Skype hefur einnig rutt sér til rúms í kennslu þar sem nemendur 

geta einfaldlega spjallað við jafnaldra úr öðrum löndum í rauntíma og sér að 

kostnaðarlausu. Það er þó alltaf verið að leita nýrra leiða og þróa tæknina enn frekar og 

því má ætla að fullkomnari gagnvirk tækni verði mögulega næsta TTM stig (Warchauer, 

1996). 

Internetið hafði ekki síður áhrif á þróun CALL. Þar ber helst að nefna alla þá 

samskiptamöguleika sem spruttu upp á sama tíma og Internetið var að ryðja sér til rúms. 

Nemendur gátu skyndilega haft samband við aðra nemendur eða kennara sem voru að 

læra markmálið eða jafnvel töluðu það sem móðurmál. Það var bæði hægt að nýtast við 
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tæknina sem ósamhæfða tækni (e. asynchronous) þar sem nemendur þurftu ekki að vera 

til staðar á sama tíma heldur gátu notast við tölvupóst og aðra miðla sem buðu upp á 

rafræn skilaboð. Einnig gátu þeir nýtt tæknina til hins ýtrasta og samtímis (e. 

simultaneous) og átt í alvöru samræðum við aðra í gegnum netið (Warchauer, 1996).  

Þetta er aðeins brot af þeim möguleikum sem Internetið býður upp á í tungumálakennslu. 

Það má ekki gleyma að aragrúi af efni finnst á netinu sem tungumálanemar geta nýtt sér. 

Sem dæmi má nefna dagblöð, sjónvarpsþætti, útvarpsþætti, stuttmyndir og margt fleira 

sem getur vel nýst í tungumálakennslunni. Það hefur verið margreynt af nemendum að 

nota Internetið til þess að nálgast tungumálið á raunverulegan hátt, hvort sem það er á 

rituðu eða töluðu formi, og geta þannig nýtt sér tæknina til fulls (Warchauer, 1996). 

 

4.3 Af hverju TTM?  

Margir kennarar geta spurt sig þeirrar spurningar „af hverju TTM?“  Vissulega eru 

meingallar sem fylgja en kostirnir eru margir.  Eins og rannsóknir hafa bent á eru vissir 

kostir og gallar og eru þeim gerð skil og bornir saman. Bent er á að kostir TTM geti verið 

að nemendur finni sínar eigin leiðir í námi í stað þess að fara staðlaða leið sem var löngu 

ákveðin fyrirfram. Það ætti því að skila sér í betri námsárangri og námsgleði (Noemi, ár 

óþekkt). Með tilkomu TTM verður hægt að bjóða upp á gagnvirkt nám þar sem nemendur 

geta fengið svör jafn óðum og bætt sig um leið. Með gagnvirku námi eykst bæði 

afkastageta og gríðarlegur tími sparast.  Viðhorfsbreytingar í kennslu hafa litið dagsins ljós 

eftir tilkomu TTM. Spurningar eins og „hvað ertu að kenna“ breyttust yfir í „hvernig ertu 

að kenna“ og voru viðhorfsbreytingar strax orðnar áberandi á 9. áratugnum.  Kennarar á 

þeim tíma veltu fyrir sér gömlum og stöðluðum hefðum í kennslustofunni og vildu breyta 

þeim í takt við þær breytingar sem áttu sér stað í samfélaginu (Lewis R. , 1986). TTM 

breytti ekki eingöngu viðhorfum kennara til kennslunnar sjálfrar heldur breyttust gamlar 

og úr sér gengnar hefðir í tungumálakennslunni þar sem áður fyrr var einblínt á nákvæmni 

yfir í að lagt var meira kapp á flæði í málinu. Samspil nemenda fór að spila stóran og 

veigamikinn þátt í kennslunni og TTM lagði mikla áherslu á samspil nemenda við tölvurnar 

og aðra nemendur en minna á samspil milli kennara og nemenda (Lewis, 1986). TTM 

hefur þróað með sér ákveðnar meginreglur sem mætti segja að séu útgangspunktar (Poel, 

2004, bls. 175). 
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 Útvega nemandanum námsþarfir, námsumhverfi og sjálfstæði 

 Veita ríkulega og raunverulega innlögn (e. input) 

 Nýta myndefni í tölvum til þess að auka áhuga og forvitni nemenda 

 Veita tækifæri til þess að nálgast viðbótargögn 

 Veita nemendum tækifæri á að taka þátt í hönnunarferlinu á náminu, val á 

námsefni og fl. 

 

Í dag er gengið út frá því að máltileinkunnin eigi sér stað á vitsmunalegan hátt (e. 

cognitive process). Nemandinn lærir það sem hann vinnur með og því eru það ekki alltaf 

útskýringar og kynningar hjá kennaranum sem hafa úrslitaáhrifin. Í stað þess að 

nemandinn meðtaki innlagnir hjá kennara býr hann sér til sína eigin tungumálahæfni 

(Pedersen, 2000, bls. 44). Með þessa vitneskju bakvið eyrað sést að þær 

viðhorfsbreytingar sem áttu sér stað á 9. áratugnum standast tímans tönn enn í dag. 

Meginreglurnar sem TTM gengu út frá eru enn við lýði og stanslaust er verið að reyna að 

þróa nýjar leiðir og mæta nýjum kröfum sem TTM glímir við í nútímasamfélagi. 

 

4.4 TTM í dag 

Það er ekki hægt að neita þeirri staðreynd að tölvan hefur rutt sér til rúms á síðustu 

áratugum og að tæknin getur reynst til hins góða í tungumálakennslu. Hér áður fyrr voru 

tölvur eingöngu fyrir sérfræðinga að vinna með. Flóknir kóðar og ómeðfærilegar vélar 

gerðu almenningi ókleift að nota tæknina, en þar sem tækninni hefur fleygt áfram á 

síðustu örfáu árum beint fyrir framan augun á okkur hefur tölvan orðið að almenningseign 

þar sem nú eru þær orðnar minni, hraðari og auðveldari í notkun.  

Sumir myndu þó segja að tækninni hafi fleygt of hratt fram á síðustu árum. Þegar notast á 

við TTM í kennslu stoppa kennarar oft í byrjun og hætta við. Þeir vita hreinlega ekki 

hvernig þeir eiga að nálgast viðfangsefnið. Það er hægt að nálgast TTM á ótal mismunandi 

vegu og því þarf kennarinn að vera vel að sér í tölvum og opinn fyrir nýjungum í kennslu. 

Það þarf að huga að hugbúnaði sem hentar og einnig þarf kennarinn að huga að því 

hvernig miðla á efninu og hvernig á að halda utan um það. Þetta getur skipt sköpum í 

kennslunni og sparað heilmikinn tíma sem annars færi í óþarfa vinnu. TTM býður upp á 



 bls. 27 

fjölmörg rafræn tækifæri í kennslustofunni til tungumálakennslu, en þó getur TTM líka 

verið hindrandi þegar kemur að óundirbúinni kennslu. Margir kennarar hafa þó nýtt sér 

TTM sem einstaklingsbundna kennslu þar sem nemendur geta æft sig á sínum eigin 

forsendum í tali, hlustun og öðru sem til fellur (Auður, 2004). Í dag hefur TTM færst mikið 

yfir á Internetið sbr. kafla um fjarnema hér að framan.  Á síðustu 10 árum hefur mikil 

vinna farið í að þróa námskerfi sem á að halda utan um hönnun og skipulag kennslunnar. 

Einnig geta þessi kerfi séð um dreifingu á gögnum, skilaboðum, stýrt kennsluefninu og 

fylgst með virkni nemenda (Ásrún Matthíasdóttir, 2005). Flestir ef ekki allir framhalds- og 

háskólanemendur þekkja eitthvað af þessum kerfum. INNA, myschool, ugla og moodle 

eru öll dæmi um kennslukerfi sem notuð eru í framhalds- og háskólum landsins. Því er það 

orðin lágmarkskrafa af bæði hálfu nemenda og kennara að nýta sér tæknina að einhverju 

leyti í námi sínu. 

Til eru fjölmörg dæmi um hvernig hægt er að nota TTM í tungumálakennslu, og í raun 

stendur það og fellur með hverjum kennara fyrir sig hvar takmörkin liggja. Möguleikarnir 

eru endalausir og hafa margir nýtt sér TTM markvisst í sinni tungumálakennslu. Gott 

dæmi um notkun á tölvustuddri tungumálakennslu eru vefleiðangrar og rafræn 

myndbandagerð sem hafa gefið góða raun í tungumálakennslu. 
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5 Upplýsinga- og tölvutækni í tungumálanámi 

Hér að neðan verður fjallað um tvö dæmi um það hvernig hægt sé að styðjast við 

upplýsinga- og tölvutækni í tungumálanámi. Gerð verður grein fyrir vefleiðöngrum og 

rafrænni myndbandagerð og möguleikum þess í kennslu. 

 

5.1 Vefleiðangrar  

Vefleiðangrar (e. Web-quest) eru tölvustudd tungumálaverkefni. Þeir spruttu fyrst upp á 

sjónarsviðið árið 1995 þegar maður að nafni Bernie Dodge hóf að þróa verkefni á 

Internetinu. Hann skilgreinir vefleiðangra sem rannsóknarmiðaða starfsemi þar sem 

flestar ef ekki allar upplýsingarnar eru sóttar á netið (Dodge, 2007).  Markmið 

vefleiðangranna var að tölvan yrði einhvers konar stuðningsaðili nemandans og virki 

hvetjandi og örvandi við gerð verkefnisins. Bernie hefur gefið út fimm meginreglur sem 

þarf að hafa í huga við gerð vefleiðangurs (Dodge, 2001). 

 

1. Finndu nothæfar vefsíður til verkefnisins 

2. Skipulegðu nemendurna og bjargirnar 

3. Skoraðu á nemendurna að hugsa 

4. Notaðu miðilinn 

5. Settu háar væntingar 

 

5.1.1 Finndu nothæfar vefsíður til verkefnisins  

Hér kemur upplýsingalæsi að góðum notum hjá kennara sem undirbýr vefleiðangur. Það 

að finna nothæfar og áhugaverðar heimildir á vefnum getur verið flókið. Með því að hafa í 

huga fyrir hvern verkefnið er ætlað er hægt að þrengja leitina enn fremur. Gott er að 

tileinka sér eina eða tvær öflugra leitarvéla á vefnum og nota þær. Með því að þekkja 

eiginleika leitarvélanna sparast mikill tími og vinna sem annars færi í að fara í gegnum 

fjöldann allan af ónothæfum vefsíðum. Kennarinn sem undirbýr vefleiðangurinn ætti að 

reyna að bjóða fram bjargir sem nemendurnir myndu ekki sjálfir nota öllu jafna. Það gæti 
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gert verkefnið áhugarverðara fyrir vikið. Mikilvægt er síðan að halda vel utan um þær 

vefsíður sem á að nota til verkefnisins.  

 

5.1.2 Skipuleggðu nemendurna og bjargirnar 

Skipuleggðu nemendurna svo allir hafi verkefni til að vinna að. Oft er takmarkaður 

tölvuaðgangur í skólanum og því nauðsynlegt að skipuleggja tímann þannig að 

nemendurnir vinni á Internetinu þegar kostur er á en annars vinni þeir í öðru sem ekki 

krefst internetaðgangs eða tölvunotkunar svo sem ritvinnslu og lesturs. Kennarar þurfa 

oft á tíðum að prufukeyra sama verkefnið til þess að finna út hvernig sé best að raða 

verkefninu niður. Skipulag er því alltaf stórt atriði og kennarar verða að læra af reynslunni. 

 

5.1.3 Skoraðu á nemendurna að hugsa 

Það að hafa krefjandi spurningar vekur nemendur til umhugsunar. Kennarar ættu að nota 

Internetið sem verkfæri til að vinna út fyrir ramman.  Það að breyta til og láta nemendur 

vinna verkefnin öðruvísi en að skrifa stíl þar sem krefjandi spurningar eru hafðar að 

leiðarljósi gefur nemandanum tækifæri á því að rannsaka efnið á eigin forsendum og 

dýpra en ella.  

 

5.1.4 Notaðu miðilinn 

Margir nemendur eru oft á tíðum fremri og betur að sér í netnotkun en kennarar þeirra. 

Kennarar skulu leyfa þeim og hvetja þau að nota miðilinn. Ef nemandinn lendir í 

vandræðum getur hann eflaust fundið svar við spurningunni sinni á netinu. Þar er hægt að 

finna alls kyns spjallsíður sem einblína á ákveðin viðfangsefni, spurningadálka sem hægt 

er að skilja eftir spurningar og margt fleira. Ef skólinn býður upp á mjög takmarkaðan 

aðgang að tölvum getur kennarinn prentað út þær bjargir sem hann hefur sett inn. Það 

skal þó hafa í huga að góður vefleiðangur krefst alltaf tölvu. 
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5.1.5 Settu háar væntingar 

 Í þessari reglu er gert ráð fyrir því að kennarinn setji háar væntingar og  hjálpi nemendum 

sínum af stað. Ef kennarinn styður við nemendur sína í byrjun verkefnisins komast 

nemendurnir vonandi á flug og sökkva sér í efnið. Kennarar ættu ekki að vanmeta getu 

nemenda fyrr en þeir hafa sannreynt hana. 

 

Þetta eru ekki margar reglur fyrir kennara að hafa í huga við gerð vefleiðangra. Það sem 

brennir mest á þeim er undirbúningurinn. Kennarar þurfa að huga að undirbúningi 

verkefnisins og gefa sér tíma í að finna bjargir sem nemendur geta notað. Verkefnið þarf 

að vera hvetjandi, spennandi og um leið krefjandi og því er mikilvægt að vefleiðangurinn 

sé vel skipulagður. Í tímariti Málfríðar, tímariti samtaka tungumálakennara, lýsir Michael 

Dal (2002) hönnunarferlinu á gerð vefleiðangurs með eftirfarandi skýringarmynd  

Mynd 1 (Dal, 2002) 

 

Fyrst er að finna verkefni við hæfi. Það gæti verið í raun hvað sem er. Sem dæmi má nefna 

að láta nemendur skrifa frétt um atburð líðandi stundar. Það þarf síðan að kanna þær 

bjargir sem nemendur eiga að hafa sér til halds og trausts. Bjargirnar verða að vera 
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áreiðanlegar og aðgengilegar. Á sama tíma þarf að setja markmið. Það er nauðsynlegt að 

hafa í huga að með vefleiðangri er verið að einstaklingsmiða verkefnið á þann hátt að hver 

nemandi gerir sína útfærslu á eigin forsendum. Þótt aðalmarkmiðið sé það sama hjá öllum 

fær kennarinn mjög líklega mjög ólík og fjölbreytt verkefni í hendurnar. Þegar markmiðið 

hefur verið sett þarf kennarinn að sundurliða verkefnið skref fyrir skref svo verkefnið verði 

skiljanlegt öllum.  Það er því ekki nóg að hanna verkefnið og hafa það aðgengilegt því það 

þarf einnig að vera skiljanlegt. Næsta skref væri að hanna aðkomu að verkefninu. Næstu 

skref eftir það ganga út á það að hanna sjálft verkefnið og klára vefleiðangurinn. Síðan er 

alltaf gott að meta og endurskoða. Þessi ferill er mjög mikilvægur í undirbúningnum svo 

allt er ljóst og engir lausir endar eru þegar verkefnið sjálft er unnið. Þegar kennarinn hefur 

metið og endurskoðað verkefnið er hægt að kynna það fyrir nemendunum.  

Michael (2002) skiptir vefleiðangri niður í sex þætti sem lýsa ferli nemandans á vinnu 

leiðangursins 

 

 Kynning 

 Verkefni 

 Vinnulag 

 Krækjur 

 Mat 

 Niðurstaða 

 

Þessir sex flokkar eiga sýna nemandanum í hverju verkefnið er fólgið. Fylgi hann 

punktunum sex getur það stutt hann í verkferlinu til muna.  

 

5.2 Vefleiðangrar í tungumálakennslu 

 

Vefleiðangrar eru tilvaldir til þess að nota í tungumálakennslu. Netið býður upp á ógrynni 

af efni, til dæmisfréttir, smásögur, blogg, greinar, myndefni og lengi mætti telja. 

Kennarinn getur gætt þess að stilla nánast allt tölvuumhverfið á markmálið svo að 

nemendur noti eingöngu markmálið í verkefnavinnunni. Þó svo að allar bjargir séu að 
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finna á netinu geta nemendur unnið munnlega með verkefnið. Kennarinn getur ákveðið 

að ákveðinn hluti verkefnisins verði skriflegur og annar munnlegur. Ef kennarinn vill nýta 

tæknina til hins ýtrasta væri hægt að láta nemendur taka upp munnlega þáttinn og setja 

hann á ákveðið svæði á vefnum svo að bekkurinn hefði aðgang að því.  Í viðauka er að 

finna tilbúið kennsluplan með vefleiðangurs verkefni ætlað fyrir unglingastig í grunnskóla. 

 

5.3 Rafræn myndbandagerð  

Rafræn myndbandagerð þarf ekki að vera flókin og ógnvægileg. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt 2007 stendur í lokamarkmiðum 7. bekkjar að 

nemendur skuli hafa náð tökum á því að taka upp efni á myndbandsupptökuvél og flytja 

það yfir á tölvutækt form (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 11). Það er því áhersla lögð 

á að nemendur verði tæknifærir sem fyrst og því er um að gera að yfirfæra færnina þeirra 

yfir á raunveruleg verkefni. Með því að styðjast við TTM og leyfa nemendum að gera 

þeirra eigin myndbönd leyfir kennarinn sköpunargleði nemendanna að ráða ásamt því að 

mæta kröfum þeirra. Þeir reyna eins vel og þeir geta en gera varla meira en þeir geta. Þeir 

fá tækifæri til að nota tungumálið á raunverulegan hátt og prufa sig áfram í öðruvísi 

aðstæðum en þeir eru vanir. Oft fá nemendur einnig tækifæri til að horfa á myndbönd á 

því tungumáli sem verið er að læra þar sem oft er auðveldara að skilja markmálið þegar 

horft er á viðmælandann í stað þess að hlusta eingöngu á hann. Myndböndin gefa 

raunverulegri sýn bæði á tungumálið og oft einnig menningu viðkomandi lands þar sem 

málið er talað. Þekkst hefur að kennarar noti „til baka“ takkann á myndbandstækinu 

óspart og þykir það bæði tímaeyðsla og niðurdrepandi fyrir nemendur og einnig kennara. 

Verður því að gæta þess að gera myndbandsáhorfið ekki að neikvæðum hluta 

kennslunnar (Dal, 2010).  

Sú aðferð að taka nemendur upp á myndband í þeim tilgangi að leiðrétta talvillur hjá þeim 

er þekkt aðferð í skólastofunni. Með því móti geta nemendur horft á sjálfa sig og séð og 

heyrt greinilega hvað það er sem þarf að laga og hvað það er sem þeir gera vel. Hér áður 

fyrr var þetta nánast ómögulegt fyrir hinn almenna kennara, en þökk sé tækniframförum 

er mun betri aðgangur bæði að myndbandsupptökuvélum og myndbandsforritum 

(Buckingham, Harvey, & Sefton-Green, 1999).   
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Nemendur hafa í dag greiðan aðgang að tækjum og tólum sem nýtast í rafræna 

myndbandagerð. Ekki er lengur þörf á dýrum og þungum græjum til þess að vinna með 

myndbönd. Hægt er að nota nánast hvaða stafrænu myndavél sem er. Þá má heldur ekki 

gleyma að margir nemendur eiga í dag snjallsíma, I-pod, vasamyndavél eða aðra stafræna 

græju þar sem myndavél er innbyggð. Þessu eiga kennarar oft til að gleyma og eru sumir 

hverjir enn fastir í þeirri gömlu reglu að öll vasatæki eigi heima í töskunni eða hreinlega 

heima við en alls ekki í skólanum. Margir hafa þó séð tækifæri í vasagræjunum og 

skipulagt verkefni út frá þeim þar sem nemendur kunna yfirleitt mjög vel á þá græju sem 

þeir eiga. Einföld myndbandagerð er því vel framkvæmanlegt verkefni. Þar að auki er 

hægt að sækja sér frían hugbúnað á Internetið til þess að klippa til myndbandið, bæta við 

það tónlist og fleira. Það eru yfirleitt auðveld forrit sem hægt er að nálgast frítt, og þarf 

því enga sérfræðikunnáttu á þau (Dal, 2010).  

Nýti kennarar sér þessa tækni vel eru þeir að virkja nemendur sína í tungumálakennslunni. 

Þarna færa nemendur tungumálið í raunverulegar aðstæður þó innan veggja skólans og 

virkja þar með markmálið og gera það sýnilegt (Long & Doughty, 2009). Nemendur fá 

tækifæri til þess að þjálfa markmálið meðal jafningja og þjálfa samskipti við aðra.  

Kennarar verða þó að gæta þess að gera myndbandsáhorfið ekki leiðinlegt. Það er auðvelt 

að falla í þá gryfju að sýna myndband og hafa stutt verkefni eftir áhorfið. Það þreytir 

nemendur fljótt og skilur lítið eftir sig. Ef kennarinn gætir þess að blanda saman 

myndbandagerð og myndbandsáhorfi getur það skilað sér margfalt til nemenda. Þegar 

nemendur eru settir í þá stöðu að þurfa að tala markmálið fyrir framan myndavél leggja 

þeir sig meira fram og vanda sig betur þar sem myndbandið gæti verið sýnt í 

kennslustofunni fyrir framan allan bekkinn (Dal, 2010).   

Til eru hópar sem hafa það að markmiði að hvetja tungumálakennara til þess að 

tölvustyðja kennsluna sína. Einn þessara hópa kallar sig DIVIS og verður nánar fjallað um 

hann hér.  

 

5.4 DIVIS 

DIVIS er skammstöfun fyrir Digital video streaming and multilingualism. DIVIS er 

samevrópskt verkefni sem var unnið af sex tungumálakennurum víðsvegar úr Evrópu frá 

2008 – 2010. Verkefnið fjallaði um hvernig hægt væri að nýta myndbandsgerð í 
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tungumálakennslu á sem áhrifaríkastan hátt. Markmið þeirra var að þjálfa og hvetja 

tungumálakennara og kennaranema til þess að notast við rafræna myndbandagerð í 

tungumálakennslu sem og tæknivæða þá (Divis, 2009). 

DIVIS hefur gefið út leiðbeiningar í bæklingaformi hvernig hægt sé að haga kennslustund 

þar sem notast er við myndbandagerð. Það er farið ýtarlega í hvernig hægt er að notast 

við Ljósmyndasögu (.e  Photo story), Orðamyndaskeið (e. Video Words), sjónvarpsfréttir 

og margt fleira. Þarna er í raun verið að auðvelda tungumálakennurum stóran hluta af 

undirbúningsferlinu með því að setja verkefnin fram í kennsluáætlun. 

 

Mynd 2 (Divis, 2009) 

Hér má sjá hvernig ferlinu er lýst skref fyrir skref við gerð ljósmyndasögu. Það eina sem 

kennarinn þarf að gera er að lesa leiðbeiningarnar yfir og athuga hvort forrit og annar 

búnaður er til staðar áður en hann getur framkvæmt.  
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Verkefni af þessum toga gæti vel útfærst sem verkefnamiðað nám eða tjáskiptaverkefni 

(e. task based). Tjáskiptaverkefni eru oft notuð í tungumálakennslu og það ekki að 

ástæðulausu. Þau henta einkar vel fyrir tungumálanám og eru byggð út frá 

tungumálakennslu. 

 

5.5 Tjáskiptaverkefni 

Tjáskiptaverkefni eru ekki ný af nálinni. Þau hafa verið að þróast allt frá 8. áratug síðustu 

aldar þegar fjöldinn allur af verkefnum var hannaður með það að markamiði að nemendur 

notuðu tungumálið á skapandi hátt til tjáskipta. Ekki er til ein rétt kennslufræðileg leið 

sem byggist á fræðilegu líkani til þess að nota tjáskiptaverkefni.  Engin ein uppskrift er rétt 

og veltur það á kennaranum hvað hann vill nýta sér þegar vinna á með tjáskiptaverkefni 

(Pedersen, 2007, bls. 201). Til eru allmargar skilgreiningar á hvað er tjáskiptaverkefni. Sem 

dæmi um skilgreiningu má nefna eina eftir Willis (2001) 

 [Task er...] verkefni sem hefur ákveðin tjáskipti að markmiði sem leiða til ákveðinnar útkomu 

þar sem áherslan er lögð á að þeir sem þátt taka tjái sig um innihald án þess að skeyta 

sérstaklega um form málsins (Willis, 2001) 

Þegar kennara nota tjáskiptaverkefni byggja þeir það oft upp á þremur stigum. Fyrst þarf 

að undirbúa verkefnið, eftir það er sjálft verkefnið unnið og í lokin er farið yfir vinnuna og 

verkefnið rætt, metið og leiðrétt. Stigin þrjú sem um ræðir eru kölluð ílag, gagnvirk tjáning 

og frálag (Pedersen, 2007, bls. 210). Stigin eru útskýrð hér að neðan með hliðsjón af 

tjáskiptiverkefni. 

5.5.1 Ílag 

Ílagið af verkefninu yrði undirbúningurinn. Nemendum er skipt upp í hópa og þeir vinna 

að handriti að myndinni og fá nauðsynlega kynningu á þeim búnaði sem skal notast við. 

Það er því mikilvægt að ílagið sé unnið með skipulögðum hætti og ýtarlega svo að 

eftirleikurinn gangi smurt fyrir sig. Best væri ef leiðbeiningar á búnaðinum væru á 

markmálinu svo að nemendur gætu helgað sig verkefninu. Handritið þarf að sjálfsögðu að 

vera á markmálinu og gæta þarf þess að þeir skrifi það ekki fyrst á móðurmálinu og ætli 

sér svo að þýða það eftir á. Sú aðferð hefur reynst illa og lenda nemendur oftar en ekki í 

vandræðum. Mikilvægt er fyrir kennarann að undirbúa nemendur vel fyrir 
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handritagerðina. Algeng orð, setningar og frasar sem gætu komið fyrir þarf að fara 

sérstaklega í svo að nauðsynlegur orðaforði sé til staðar. Þannig geta nemendur byggt 

handritið upp á samtölum sem þeir ráða vel við (Slattery & Willis, 2001).   

5.5.2 Gagnvirk tjáskipti 

Hér fara nemendur í það að æfa sig fyrir tökur. Nemendur þjálfa sig í að nota þau orð og 

setningar sem kennarinn fór í sameiginlega yfir í ílaginu. Þetta er gert svo að tökurnar 

gangi vel fyrir sig. Best væri fyrir nemendur að æfa einnig samtölin vel áður en þau eru 

tekin upp. Það sparar mikinn tíma í myndvinnslu þó svo að auðvelt sé að vinna með 

stafræna myndbandsupptöku. Tökustaðirnir eru undirbúnir og allir aukahlutir settir á sinn 

stað. Þegar nemendur eru klárir í slaginn hefjast upptökur. Myndin er tekin upp og síðan 

þarf að vinna með myndina í tölvu. Klippa til, laga og jafnvel tónlist eru atriði sem þarf að 

huga að. Mörg myndvinnsluforrit bjóða upp á þessa möguleika á mjög einfaldan hátt og 

ætti þessi vinna því ekki að vera heftandi fyrir nemendurna. Þeir vinna myndina sína 

þannig að hún sé klár til sýningar.  

5.5.3 Frálag 

Frálagið felst í því að vega og meta afraksturinn. Hægt væri að láta hvern hóp meta eigin 

afrakstur með þar til gerðum lista. Einnig væri hægt að hafa jafningjamat þar sem hinir 

hóparnir meta þann hóp sem kynnir. Kennarinn gæti undirbúið sig þannig að ákveðnum 

lista er dreift þar sem nemendur svara spurningum eins og „skildi ég það sem sagt var?“ 

og metið út frá sínum svörum. Hóparnir þurfa því að horfa gagnrýnum augum á verkin 

sem eru sýnd og reyna eftir bestu getu að dæma það sem var gott og annað sem betur 

mætti fara. Einnig er gott fyrir hópana að sjá hvað aðrir höfðu um þá að segja svo þeir viti 

hvað öðrum þótti gott og síður gott í þeirra eigin vinnu (Dal, 2010).  

Nemendur geta valið úr nokkrum leiðum hvernig þeir sýna myndina. Hægt er að hlaða 

myndinni á youtube þar sem hóparnir geta læst myndinni og leyft eingöngu bekknum að 

sjá. Einnig er hægt að spila myndina beint úr tölvunni ef þau kjósa það heldur. Nemendur 

verða að gæta þess að vera ekki að reyna að finna upp hjólið. Ef þeir vinna myndina í 

Window movie maker er best að spila myndina í window media player. Best er að nýta þá 

tækni sem er til staðar og að verkefnið skili sér á tilsettum tíma.  
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Kennarinn spilar veigamikið hlutverk í frálagsvinnunni. Það er nauðsynlegt fyrir kennarann 

að benda á það sem vel fór og annað sem betur mætti fara. Tvö hrós og einn mínus er góð 

regla að hafa í huga, þar sem byrjað er að nefna það sem gott var, síðan er tekið fyrir það 

sem misfórst og svo er endað á að nefna eitthvað jákvætt um verkefnið. Nemendur vilja 

fá að vita hvar þeir standa og hvernig þeim tókst til. Ef kennarinn er ekki heiðarlegur og 

bendir ekki á það sem misfórst læra nemendur ekki af verkefninu. Mætti því segja að 

verkefnið sé gagnslaust (Dal, 2010).  Kennarinn getur valið úr leiðum og aðferðum til þess 

að vinna úr því sem misfórst. Hvort sem það eru æfingar, leikir eða spil skal gæta þess að 

aðferðin skili tilsettum árangri. 
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6 Niðurstaða og umræður 

Nútímasamfélag kallar á aukna kröfu um tungumálanám. Með betri samgöngum, 

auðveldari aðgangi að ferðalögum, auknum erlendum viðskiptum, betri aðgangi að námi 

erlendis og aukningu á innflytjendum er brýn nauðsyn fyrir gott og öflugt tungumálanám. 

Þessi aukna krafa um gott tungumálanám kallar á sífelda þróun.  Kennslan verður að 

þróast í takt við þróun samfélagsins. Tungumálakennarar verða að taka mið af öllum þeim 

breytingum og framförum sem eiga sér stað í kringum þá. Tæknin hefur þróast gífurlega á 

síðustu árum og margt hefur fylgt þeirri þróun. Gott dæmi um nýjungar eru nýjar tegundir 

læsis. Aðalnámskrá grunnskólana tekur mið af þessum nýju tegundum læsis og er það því 

skylda grunnskólakennara að kenna nemendum sínum þá læsisfærni sem þeir þurfa til 

þess að takast á við verkefni samfélagsins. Í dag virðist sú þróun eiga sér stað að ungir 

nemendur eru furðu vel tæknilæsir. Þegar skoðuð eru lokamarkmiðin hjá aðalnámskrá má 

sjá greinilega að markmiðin eru orðin hluti af daglegu lífi nemenda. Nemendur þekkja 

mætavel hlutverk mismunandi tölva og hvernig á að nota þær og þeir geta margir hverjir 

nýtt sér margvíslega tækni til að safna, varðveita og miðla upplýsingum. Því er forvitnilegt 

að sjá hvernig staðan verður eftir 20 ár og sjá hvernig lokamarkmiðin hafa þróast.  En 

annað má segja með mynd- og upplýsingalæsi. Í daglegu tali væri myndlæsi kallað áreiti.  

Endalausar auglýsingar berja á augum fólks á hverri einustu mínútu. Sú hæfni að geta leitt 

áreitið hjá sér og verið fær um að lesa í myndskilaboð sem gagnast manni er gagnleg. 

Grunnskólar landsins ættu því kannski að endurskoða hvernig þeir kenna myndlæsi og 

búa nemendur undir þá færni að flokka óþarfa upplýsingar sem berast og geta nýtt sér 

kosti myndskilaboða. Sú hæfni helst mikið til í hendur með upplýsingalæsi.  Sú færni að 

geta greint á milli óþarfa og þarfa upplýsinga er mikill kostur. Það sparar mikinn tíma, 

mikla vinnu og getur komið fólki langt áfram. Þegar kennarar ætla að kenna nemendum 

sínum upplýsingatækni er mikilvægt að þeir hafi í huga rót hugtaksins og af hverju það 

kom fram, en það var meðal annars svo að fólk yrði samkeppnishæft á upplýsingaöld.  

 Það er því augljóst að skólakerfið reynir í það minnsta að fylgja þeirri þróun sem á sér 

stað. En því miður vill fylgnin oft stoppa á miðri leið vegna skorts á fjármagni. Ekki eru til 

nægir peningar til að tæknivæða alla skóla landsins og sitja því sumir þeirra uppi með 
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úrelta tækni sem gagnast fáum. Þessi staðreynd er sem betur fer ekki algild þar sem örfáir 

skólar hafa tekið upp á því að bjóða nemendum sínum spjaldtölvur í stað kennslubóka. Sú 

tilraun er enn á frumstigi og verður því spennandi að fylgja henni eftir næstu árin. 

Mikið hefur verið rætt og skrifað um tæknivæðingu skólana og hvernig 

tungumálakennarar hafa verið að tæknivæða sína kennslu. TTM hefur verið að ryðja sér til 

rúms allt frá 7. áratug síðustu aldar. Það sýnir og sannar að það eru tungumálakennarar 

sem vilja gjarnan tæknivæðast og eru sífellt að leita leiða til þess. Það að tæknivæða 

tungumálakennsluna getur fært nemandann nær tungumálinu en skólabækur geta gert. 

Kennara mega ekki láta tæknina stöðva sig heldur er nauðsynlegt að prófa sig áfram og 

vera óhræddir. Eins og margar rannsóknir hafa sýnt fram á getur það að tæknivæða 

kennslustundina aukið áhuga nemenda. Í dag er það eðlislægt hjá nemendum að vinna við 

tölvur og aðra tækni. Skólinn á ekki að aftra þeim að vinna eins og nemendur vinna best. 

Frekar ætti að nýta það sem er í boði og ná til sem flestra nemenda. Með því að bjóða upp 

á tölvustutt nám, leyfa nemendum að spreyta sig á myndbandagerð og vefleiðöngrum er 

verið að auka námsgleði, fjölbreytileika og vonandi afköst. 

Ef skoðaðar eru tölur sem snúa að kynjunum má sjá athyglisverða niðurstöðu. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands árið 2006 voru konur alls 78% af öllum kennurum á Íslandi. Heildarfjöldi 

sem starfaði við kennslu var 4969 og þarf af voru 4268 með kennsluréttindi. Ef kennarar 

með kennsluréttindi eru eingöngu teknir með í dæmið má sjá að kvenkyns kennarar árið 

2006 voru alls 3329 talsins (Hagstofa, 2007). Ef við berum síðan þessar tölur saman við 

fjölda þeirra kvenna sem stunda tölvu- og tækninám sjáum við að dæminu er snúið við. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að mjög fáar konur skrá sig í tölvunarnám. Þær konur sem 

skrá sig hefja námið á allt öðrum forsendum en karlkyns skólasystkini þeirra. Konur virðast 

hafa lægra sjálfsálit þegar kemur að tæknimálum og þær fá oft minni hvatningu til þess að 

hefja nám í tölvunarfræði (Stoilescu & McDougall, 2011) & (Lewis, Lang, & McKay, 2007).   

Eins og sjá má fara þessar tölur ekki saman. Ef það á að tæknivæða skólakerfið enn meira 

er það undir kennurum skólans komið. Meirihluti kennara eru kvenmenn en að sama 

skapi hafa rannsóknir sýnt fram á að konur sækja í mun minna mæli í tölvu- og tæknimál 

almennt. Það er því undir konum komið hversu langt þær vilja ganga í tæknivæðingu 

skólanna.  
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Eitt er þó víst að tæknin er notuð í skólakerfinu í dag. Til að svara þeirri spurningu sem var 

varpað hér fram í byrjun er hægt að staðhæfa það að tæknin er vissulega notuð í 

tungumálakennslu í dag. Margir kennarar hafa helgað sig tæknimálum og tæknivæðingu 

skólans og þá ber helst að nefna DIVIS. TTM hefur einnig rutt sér heilmikið til rúms og 

liggur því boltinn hjá skólafólki landsins. Hversu langt er það sjálft tilbúið að ganga til að 

tæknivæða skólann? 
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Viðauki 1 

 

Dæmi um notkun vefleiðangurs í tungumálakennslu – verkefni 

 

Nemendur eiga að vinna að verkefni sem fjallar um hvali við Ísland. 

 

Kynning 

Við Ísland finnast margar tegundir hvala. Sumar tegundirnar sjást stundum nálægt landi 

en aðrar þarf að fara lengra út á haf til þess að koma auga á.  Hefur þú kannski séð hval? 

Þú ert að fara í skoðunarferð á bát með hóp af dönskum ferðamönnum. Þú færð að fara 

út á sjó og leita að hvölum. Hvað muntu sjá? Þitt verkefni er að kanna hvaða hvali er 

líklegt að sjá í Faxaflóa og þú átt að kynna þér tvær tegundir sem þig langar mest að rekast 

á í bátsferðinni. 

 

Verkefni 

Þú ert að taka á móti hópi af dönskum ferðamönnum sem vilja ólmir koma til Íslands og 

sjá hvali. Verkefnið þitt er að kynna fyrir dönsku ferðalöngunum hvaða hvali þeir mega 

eiga von á að sjá í Faxaflóa. Yfirmaðurinn þinn valdi þig til þess að taka hópinn að sér því 

þú ert eini dönskumælandi starfsmaðurinn. Þú mátt velja þér tvær hvalategundir til þess 

að kanna nánar. Þegar þú ert að vinna verkefnið er gott að hafa þessar spurningar bakvið 

eyrað. 

 

Hluti 1 

 Hvaða hvali er líklegt að sjá í Faxaflóa? 

 Hver gæti verið ástæða þess að þeir séu í flóanum? 

 Eru margar tegundir sem lifa þar öllu jafna? 

 Hvers vegna valdi ég þessar tvær tegundir til að rannsaka nánar? 
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Þegar þú hefur valið þér þínar tvær tegundir rannsakarðu þær nánar. Ferðamennirnir vilja 

vita allt um þessar tvær tegundir svo þú þarft að koma fram með eftirfarandi upplýsingar. 

 

Hluti 2 

 Hvað heita þær? 

 Hversu stórar og þungar verða þær? 

 Hvað borða þær? 

 Búa þær við Ísland allt árið eða flytja þær sig um set? 

 Er eitthvað sem ógnar þeim í náttúrunni? 

 

Bjargir 

Til þess að vinna þetta verkefni skalt þú skoða þessar bjargir vel og nýta þær upplýsingar 

sem á þeim er að finna. 

Á vef Hafró  er að finna ýmsan fróðleik og rannsóknir um hvali við Ísland. Á heimasíðu 

Eldingar er að finna ýmislegt um hvali og hvalaskoðun í Faxaflóa. Þar er hægt að lesa sér til 

um hvaða tegundir er að finna í flóanum ásamt öðrum upplýsingum. Á vef 

Náttúruverndarsamtaka Íslands er að finna ýmsan fróðleik um lífríki sjávar og greinar sem 

snúa að hvölum. Hvalasafnið á Húsavík hefur rannsakað hvali í mörg ár og Hvalavefurinn 

er með ýmsan fróðleik um hvali við Ísland. Ekki gleyma að notast við danskar orðabækur 

og aðrar danskar netbjargir ef þú lendir í vanda.  

 

Ferli  

Hér sérðu nákvæmlega hvernig skal vinna verkefnið 

1. Byrjaðu á því að lesa rækilega yfir sjálft verkefnið. Settu þig í aðstæður og 

vertu viðbúinn því að taka á móti ferðamönnunum.  

 

2. Skoðaðu bjargirnar vel. Undirbúðu fyrri hluta kynningarinnar vel þar sem þú 

ákveður hvernig þú vilt kynna verkefnið. Það má vera power point, prezi, 

photstory eða hvað sem þér dettur í hug.     

 

http://www.hafro.is/
http://www.elding.is/
http://www.natturuverndarsamtok.is/lifrikisjavar/
http://www.whalemuseum.is/is/hvalir-vid-island/
http://servefir.ruv.is/hvalir/hvalir/index.htm
http://ordnet.dk/ddo/
http://ordnet.dk/korpusdk/


 bls. 47 

3. Finndu svör við útgangsspurningunum í hluta 1. Hafðu það í huga að þú ert að 

kynna fyrir dönskum ferðamönnum og þeir vita ósköp lítið um hvali. 

 

4. Myndaðu þér skoðun hvaða tvær hvalategundir þú vilt rannsaka nánar. Mundu 

að dönsku ferðamennirnir eru mjög spenntir að sjá hvað þú hefur fram á að 

færa.  

 

5. Farðu yfir kynninguna þína. Athugaðu villur og leiðréttu. 

 

6. Æfðu þig í að kynna verkefnið á dönsku. Hugaðu að spurningum sem gætu 

mögulega komið í kjölfar kynningarinnar. Hvernig er best að svara þeim? 

 

 

Frágangur 

Yfirmaðurinn þinn vill gjarnan fá að sjá kynninguna áður en ferðamennirnir koma. Þú þarf 

því að senda honum kynninguna rafrænt. Gakktu frá kynningunni þinni þannig að auðvelt 

er að senda hana á milli rafrænt. Ef þú ert með ritaðan texta á skjali er gott að geyma 

skjalið á PDF formi. Það tekur minna pláss. Ef þú hefur unnið kynninguna í photo story er 

hægt að setja hana á læstan stað á youtube. Þar getur þú alltaf nálgast hana. Mundu að 

yfirmaðurinn þinn er mjög tímabundinn og hefur ekki tíma í að bíða eftir að kynningin 

finnist aftur ef hún týnist. 

 

Mat 

Verkefnið verður metið eftir innihaldi og kynningunni sjálfri. Við mat á verkefninu verður 

athugað hvort 

 

 Gert var það sem beðið var um (var kúnninn ánægður) 

 Voru upplýsingarnar skýrar (svaraði kynningin þeim spurningum um hvali sem 

kúnninn hafði) 

 Var kynningin vel unnin (var yfirmaðurinn ánægður með metnaðinn sem var settur 

í verkefnið) 
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 Var kynningin vel undirbúin 

 Voru bjargirnar notaðar vel 

 Skyldist það sem sagt var á dönsku 

 

Tilgangur verkefnisins 

Hér gefst nemendum tækifæri á því að æfa sig í því að koma efni fram á skiljanlegan hátt á 

dönsku. Verkefnið er krefjandi að því leyti að bjargirnar eru á íslensku og því leggst meiri 

vinna á nemendur en ella þar sem þeir þurfa að þýða bjargirnar yfir á dönsku. Krefjandi 

verkefni er ekki skaðlegt fyrir nemendur. Hér munu þeir fá tækifæri í því að standa fyrir 

framan hóp af fólki og kynna efni þar sem þeir verða að nota dönsku. Þessar aðstæður 

geta vel komið upp í starfi og því er gott fyrir þau að fá tækifæri á því að æfa sig í 

skólanum. 
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Viðauki 2 

Dæmi um rafræna myndbandagerð í tungumálakennslu – verkefni 

Nemendur eiga að skrifa handrit að stuttmynd sem þeir taka síðan upp sem hluta af 

dönskunámi þeirra. 

Nemendum er skipt í 4-5 manna hópa. Hver hópur dregur 8-10 miða þar sem eitt danskt 

orðasamband er á hverjum miða. Verkefnið felst í því að skrifa handritið þar sem öll 

orðasamböndin koma fyrir og verða nemendur að reyna að útskýra merkingu 

orðasambandanna með stuttmyndinni. Markmiðið er að stuttmyndin verði ein heild þó 

svo að 8-10 orðasambönd séu notuð.  

 

Tími 1 -3 

Byrjað er á því að skipta bekknum niður í 4-5 manna hópa. Gæta þarf þess að það sé að 

minnsta kosti einn nemandi í hverjum hóp sem á eða hefur aðgang að stafrænni 

myndavél. Hver hópur fær síðan 8-10 miða. Á hverjum miða er eitt danskt orðasamband 

og fær því hver nemandi tvo miða til að vinna með. Nemendur eiga að byrja á því að finna 

út hvað þeirra orðasambönd merkja. Þegar nemendur hafa fundið út merkinguna  útskýrir 

kennarinn næstu skref verkefnisins.  

Hóparnir hefjast handa við að skrifa handrit að stuttmynd á dönsku þar sem þeir verða að 

nota öll orðasamböndin sem hópurinn er með. Nemendur byrja á því að kasta fram 

hugmyndum og búa til hugarkort. Eftir það geta sjálf skrifin hafist.  

Gert er ráð fyrir að undirbúningur og skrif taki þrjár kennslustundir.  

 

Tími 4 - 7 

Þegar handritið er tilbúið fara nemendur í það að æfa sín samtöl á dönsku. Það þarf einnig 

að velja tökustaði og finna til hluti sem þarf að hafa með í myndinni. 

Þegar nemendur eru tilbúnir geta tökur hafist. Gert er ráð fyrir fjórum dögum í tökum og 

klippingu.  
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Tími 8 

Á síðasta degi verkefnisins eru myndirnar sýndar fyrir framan bekkinn. Hóparnir meta 

hvern annan ásamt kennara. Eftir hverja og eina mynd er stuttur umræðutími þar sem 

rætt er um orðasamböndin og athugað hvort aðrir nemendur hafi skilið þau. Ef hóparnir 

hafa notað orðasamböndin vitlaust á einhvern hátt er mjög mikilvægt að leiðrétta það 

strax eftir myndina og gefa dæmi um rétta notkun. 

Matið er byggt upp á jafningjamati á móts við kennaramat þar sem hvort um sig gildir 

50%.  Þetta verkefni hefur verið reynt á 10.bekk og gekk það mjög vel. Það kom í ljós að 

nemendur þurftu enga tæknilega aðstoð frá kennara. Ef það voru tæknileg vandamál var 

alltaf einhver í hópnum sem gat leyst þau. Nemendur fengu tækifæri til að nota 

tungumálið fyrir utan kennslustofuna á spennandi og skemmtilegan hátt og voru allir 

nemendurnir sammála um að verkefnið hafi verið mjög skemmtilegt og spennandi.  


