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 Ágrip 

Í þessari ritgerð sem unnin er til fullnustu BA–gráðu í Íslensku sem öðru 

máli frá Háskóla Íslands, verður sjónum beint að því hvernig nýta megi 

fjölgreindakenningu Howards Gardners til að hanna og þróa kennsluefni 

fyrir spænskukennslu í 8.–10. bekk. Gerð er grein fyrir efnistökum 

Aðalnámskrár grunnskóla sem gefin var út af Mennta– og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2011. Tekið er mið af tilmælum hennar um 

markmið valgreina í grunnskóla, enda kveður námskráin á um að nota skuli 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Fjallað er um áhrif móðurmálsþekkingar á 

nám í erlendum tungumálum, um þróun lestrar og lesskilnings, ásamt því 

að sjónum er bein að námserfiðleikum. Því næst eru kenningar Howard 

Gardners ræddar og gerð grein fyrir fjölgreindakenningu hans sem 

skilgreinir átta mismunandi tegundir greindar. Hver þeirra er rædd stuttlega 

og tilgreind hvernig kennsluefni hentar til að þroska og þróa færni nemenda 

sem búa að margvíslegri samsetningu greinda. Tilgangur þessarar 

rannsóknar er að athuga hvort fjölgreindakenningin nýtist við kennslu á 

erlendu máli og hvernig námsefni byggt á þeim gæti verið. Í því skyni er 

settar fram kennsluleiðbeiningar í formi kennsluheftis og eru þær hugsaðar 

jafnt sem kennslubók og leiðarvísir fyrir kennara.  

Meginmarkmið verkefnanna sem sett eru fram í kennsluheftinu er að nýta 

og bjóða upp á fjölbreytt námsefni sem krefst virkrar þátttöku og samvinnu 

nemenda. Að auki er kennsluefninu ætlað að nýtast sem góður grundvöllur 

fyrir fjörugar kennslustundir, enda stuðst við kennslutækni sem byggir á 

því að bæði nemendur og kennarar geti átt vel heppnaða spænskutíma. 

Lögð er sérstök áhersla á að kenna nemendum á grunnskólastigi 
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fjölbreyttan orðaforða í töluðu og rituðu máli en leggja minni áherslu á 

eiginlega málfræðikennslu. 
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1 Inngangur 

Eftir fimm ára reynslu sem leiðbeinandi í spænsku á grunnskólastigi, spyr 
ég mig alltaf sömu spurninga í upphafi hverrar annar. Hvaða námsefni á ég 
að nota og hvað hentar best þessum nemendahópi? Hvaða leiki get ég notað 
til þess að halda áhuga nemenda lifandi og tryggja að þau megi festa í 
minni það sem þau læra í kennslustundum? Hvaða orðaforða er 
nauðsynlegt að þjálfa? Hvaða kennslutækni skilar bestum árangri? Er hægt 
að kenna nemendum orðaforða á nýju tungumáli þegar sumir hafa ekki 
nægan orðaforða á sínu eigin móðurmáli?  

Í samstarfi við aðra kennara hefur mér lærst að flestir tungumálakennarar 
eru í sömu sporum þegar kemur að kennslu á grunnskólastigi. Þeir spyrja 
hvernig hægt sé að nálgast nemendur á þeirra forsendum, hvernig best sé að 
kveikja áhuga þeirra um það sem þau eru að læra, hvernig þau læri best og 
hvort námsefnið sé hentugt og nógu gott. Þeir gera sér grein fyrir því að 
nemendur eru ólíkir, þeir hafa mismunandi áhugamál og eru frá ýmsum 
löndum. Heimilisaðstæður einstaklinga eru mismunandi og reynsluheimur 
þeirra líka. Þessir nemendur eru einnig með ólíka námsgetu og áhuginn á 
því að nema er mismunandi. Í verkefninu sem hér fylgir á eftir er leitast við 
að svara því hvort fjölgreindakenning Gardners geti verið 
tungumálakennurum leiðarljós í kennslu og við gerð námsefnis. Einnig 
hefur verið námsefni sem fylgir verkefninum þar sem stuðst var við 
leiðbeiningar aðalnámskrár mennta– og menningarmálaráðuneytisins frá 
2011, en þar kemur fram að skólar og kennarar skuli koma til móts við 
mismunandi þarfir nemenda. Þar segir meðal annars: 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt 
lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum, bæði bóklegu 
námi, verk– og listnámi og sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir 
viðeigandi námstækifærum hvernig sem stendur um atgervi þeirra til líkama 
og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska (2011:31). 

Aðalnámskrá leggur mikla áherslu á fjölbreytileika í kennsluaðferðum og 
námsmati. Í námsskrá segir enn fremur að: „[Á] hverju skólastigi er stefnt 
að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við 
mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, 
velferð og menntun hvers og eins“ (2011:10). Um námsmat segir 
aðalnámskrá að: 
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Tilhögun námsmats þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við áherslur í 
skólastarfi og höfða til sem flestra námsþátta. Þannig skal meta munnleg 
verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri 
athuganir, einstaklingsverkefni og hópverkefni sem unnin eru á 
afmörkuðum tíma og óafmörkuðum og próf af ýmsu tagi (2011:26). 

Til að svara ákalli um fjölbreytt viðfangsefni og námsmat reynist áhugavert 
að beina sjónum að því að ein af meginstoðum fjölgreindakenningar 
Howard Gardners er fjölbreytileiki, bæði í kennsluaðferðum og námsmati. 
Því eru kenningar hans hentugar þegar þróa á fjölbreytt námsefni. Hér að 
neðan verða kenningar Gardners raktar í stuttu máli. Í kjölfar þeirrar 
umræðu verður sjónum sérstaklega beint að mikilvægi lestrar og 
lesskilnings enda mikilvægt að nemendur í erlendum í tungumálum hafi 
góð tök á hvoru tveggja. Vísað verður til kenninga um hljóðkerfisvitund, 
stafaþekkingu og orðaforða enda eru þeir helstu þættirnir sem leiðbeina við 
þróun á lestri. Sérstakri athygli er beint að því að lesskilningur á móðurmáli 
og málþroski einstaklings er undirstaða færni í lestri, auk þess sem hæfni í 
meðförum grunnþátta tungumálsins eru mikilvægir í lestrarnámi. 
Sérstökum sjónum er beint að mikilvægi móðurmálsfærni og því hvernig 
íslenskir nemendur njóta þess að mikil áhersla er á íslenskukennslu frá 
unga aldri. 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er því að tilgreina kennsluaðferðir sem 
henta best fyrir sem flesta nemendur með hliðsjón af fjölgreindakenningu 
Gardners. Í því skyni hef ég sett fram nokkrar hugmyndir af verkefnum 
fyrir hverja greind og einnig kennsluhefti í spænsku fyrir nemendur í 8. til 
10. bekk. Markmiðið er að bæði kennarar og nemendur geti nýtt 
kennsluheftið og leiðbeiningarnar sem því fylgja með fjölbreyttum 
æfingum á spænsku. Sýnt verður hvernig nota má myndir, tónlist, spil, leiki 
og tölvuleiki til að læra stafrófið, bæta orðaforða og þjálfa framburð. 
Einnig koma tillögur um það hvernig má bæta hæfni nemenda í talmáli á 
spænsku. 
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2 Aðalnámskrá grunnskóla  

2.1 Almenn menntun  

„Skilgreining á almennri menntun er ekki einhlít. Hún er bundin við stund 
og stað og jafnvel einstaklingsbundin“ (Aðalnámskrá, 2011:13). Almenn 
menntun er því skilgreind út frá samfélagslegum þörfum og þörfum 
einstaklinga í nútímasamfélagi: 

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni 

einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs og miðar að 

því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum og hæfileikum 

sínum, þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. 

Almenn menntun byggist á fjölbreyttu námi á meginsviðum 

menningar okkar, umhverfis og samfélags (Aðalnámskrá, 2011:13). 

Við gerð síðustu Aðalnámskrár voru eftirfarandi grunnþættir menntunar 
hafðir að leiðarljósi þótt sérstök áhersla verði í þessari rannsókn lögð á 
þann fyrsta: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 
jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá, 2011:14). Þegar þessir grunnþættir eru 
skoðaðir ber að hafa í huga að með læsi er vísað til læsis á samfélag, 
menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja 
sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og að vinna með 
öðrum.  

Námshæfni einstaklinga vísar til þess að kunna að leita sér nýrrar þekkingar 
og leikni, jafnframt því að geta beitt þekkingu sinni. Til að öðlast 
fjölbreytilega hæfni þarf einstaklingi að gefast tækifæri til að fást við 
mismunandi viðfangsefni sem tengjast menningu samfélagsins, umhverfi 
barna og ungmenna og daglegu lífi. Mikilvægt er að styrkja börn og 
ungmenni til að temja sér námshæfni bæði almennt og á tilteknum sviðum 
(Aðalnámskrá, 2011:23). Í Aðalnámskrá er enn fremur fjallað um nauðsyn 
þess að hafa fjölbreyttar matsaðferðir og hvernig hægt er að nota ýmsar 
leiðir til að ná þeim. Þar segir að meta þurfi alla þætti námsins, þekkingu, 
leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum í Aðalnámskrá. 

Þegar fjallað er um fjölbreytt námsmat er vísað til þess að nemendur og 
kennarar þurfa ekki lengur að binda sig við prentmálið heldur býður 
tölvutæknin upp á að þeir noti margvíslegri aðferðir við nám og kennslu 
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(Aðalnámskrá, 2011:17), og höfði þannig til sem flestra námsþátta. 
Mikilvægt sé að „meta munnleg verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, 
stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, einstaklingsverkefni og 
hópverkefni, verkefni sem unnin eru á afmörkuðum tíma og óafmörkuðum 
og próf af ýmsu tagi“ (Aðalnámskrá, 2011:26). Fjölbreytt námsmat tengist 
mikilvægi læsis, miðlamenntum og miðlalæsis. Hugtakið miðlamennt vísar 
til þess að nemendur nýti ýmsa miðla við nám sitt. Þetta þýðir líka að 
almenn menntun miðar að því að efla sjálfsskilning nemanda og hæfni 
þeirra til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Meginmarkmið læsis er 
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“ (Aðalnámskrá, 2011:17). 

Í kaflanum Erlend tungumál (Aðalnámskrá, 2010:6) er tiltekið að kunnátta 
í erlendum tungumálum sé nauðsynleg í daglegu lífi. Það er ekki síst til að 
skilja verslunarvarning sem er á erlendum málum, til að geta bjargað sér á 
ferðalögum erlendis, geta átt samskipti við ferðamenn á Íslandi og fólk 
erlendis og nýtt upplýsingar í tölvutæku formi. Lögð er áhersla á að 
nemendur fái sem oftast raunveruleg tækifæri til að nota erlenda málið við 
margbreytilegar aðstæður.  
 

Kunnátta í erlendum tungumálum er mikilvægur lykill að fræðslu, 
námi og atvinnutækifærum. Innsýn í menningu annarra þjóða getur 
lagt grunn að skilningi, virðingu og umburðarlyndi og er ein af 
forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við 
einstaklinga af öðru þjóðerni. Meginmarkmið náms í erlendum 
tungumálum í grunnskóla er að nemendur geti notfært sér kunnáttu 
sína til að afla sér þekkingar, eiga samskipti og geta miðlað 
upplýsingum um sig og umhverfi sitt. Mikla áherslu þarf því að leggja 
á málnotkun. Jafnframt þurfa þeir að öðlast innsýn í menningu sem 
bundin er tungumálinu (Aðalnámskrá, 2010:6–7). 

Markmið um nám og kennsla í erlendum tungumálum eru sett fram í 
lokamarkmiðum, áfangamarkmiðum og þrepamarkmiðum sem snúa að 
hlustun, lestri, töluðu máli og ritun. Nemendur þurfa jafnframt að öðlast 
þekkingu í „margþættum lögmálum málsins, bæði þeim sem lúta að 
beitingu þess við ýmsar aðstæður og reglum um formgerðir, ásamt 
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þekkingu á menningu og siðum þeirra sem málið tala“ (Aðalnámskrá, 
2010:7–8). Ítrekað er að námið þurfti að auka ánægju og skemmtun og að 
sjálfsögðu að nemendur fái tækifæri til að nota málið á skapandi hátt. 

Til þess að ná markmiðum tungumálanáms er mikilvægt að beita 
mismunandi kennsluaðferðum, bæði einstaklingsmiðuðum og 
samvinnunámi. Allt fer þetta eftir eðli og umfangi verkefna hverju sinni og 
á sama tíma þurfa viðfangsefni að vera fjölbreytt og krefja nemendur um 
mismunandi verklag. Í því samhengi blasir við að upplýsingatækni er 
mikilvæg í kennslu erlendra tungumála, ekki hvað síst í notkun sérstakra 
kennsluforrita, ritvinnslu, geisladiska, leitarvefja, vefslóða, tölvupósts, 
spjallarása og tungutækni. Námsefnið sem þróað er í þessari rannsókn er 
ætlað að virða þessi viðmið og eru höfð að leiðarljósi við þróun 
verkefnanna sem hér eru kynnt enda markmiðið að hjálpa nemendum og 
kennarum að njóta líflegra kennslustunda á spænsku. 

Horft er til þess að viðfangsefnin hæfi þroska barnanna og örvi máltöku 
þeirra sem mest. Í upphafi þarf því að leggja megináherslu á: 

– að erlenda málið sé notað sem mest í kennslustundum við alla 
miðlun efnis og úrvinnslu 
– að nemendur þjálfist í samskiptum á erlenda málinu 
– að viðfangsefnin reyni á sköpunarmátt nemenda og virkni 
– að viðfangsefnin höfði til vitsmuna og reynslu nemenda 
– að nemendur fái útrás fyrir athafnasemi og forvitni sem er þeim 
eðlislæg 
– að litið sé á upphafið sem fyrsta skref af mörgum sem öll eru 
jafnmikilvæg (Aðalnámskrá, 2010:10). 
 

Umfang efnisins sem þróað er í þessu verkefni tekur mið af því að í 
Aðalnámskrá er sérstaklega fjallað um Val og valgreinar sem hluta af 
skyldunámi í 8., 9. og 10. bekk. Tilgangurinn með valfrelsi nemenda á 
unglingastigi er að hægt sé að laga námið sem mest að þörfum 
einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í 
námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, 
kennara og námsráðgjafa. Valgreinar á grunnskólastigi skulu miða að 
skipulegum undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla og taka mið af 
undirbúningi fyrir bóknám, starfsmenntun, verknám og list– og tækninám. 
(Aðalnámskrá, 2011:48). Í ljósi þess sem fram hefur komið og finna má í 
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Aðalnámskrá og í fjölgreindakenningu Gardners blasir við að nauðsynlegt 
er að efni, verkefni og námsmat séu fjölbreytt. Kennarar og annað skólafólk 
verður því að taka tillit til þessara þátta til að fullnýta námshæfni 
einstaklinga. 

2.2  Áhrif íslenskukunnáttu við nám á erlendum tungumálum. 

Þekking og færni í móðurmáli og málþroski einstaklings eru undirstaða 
lesturs og hafa úrslitaáhrif á hæfni nemanda til framfara í lestrarnámi. 
Grunnþættir máls eru allir mikilvægir í lestrarnámi. Lestur er eins og segir í 
Aðalnámskrá „umbreyting tákna ritmálsins í tungumál og byggir á 
málrænni færni, lestur felur sér bæði umskráningu og lesskilning“ Þessi 
ferli þurfa að vinna saman til þess að lesandinn skilji merkingu þess sem 
höfundur texta hefur skrifað. (Pineda og Lemus, 2002:6) Þekking í 
móðurmáli, þ.e. íslensku (í tilfelli flestra nemenda við íslenska grunnskóla) 
er nauðsynleg í öllu námi, ekki síst þegar erlent tungumál eins og spænska 
er numið. Aðalnámsskrá segir í kaflanum um íslenskunám að: „Gott vald á 
munnlegri tjáningu í móðurmáli er undirstaða tungumálanáms og nýtist í 
öllum öðrum námsgreinum“ (2011:98). Að læra annað tungumál eykur auk 
þess þekkingu nemandans á móðurmálinu og tungumálum almennt. Ýmsar 
rannsóknir hafa sýnt fram á það að nemandi með góða kunnáttu í orðaforða 
og málfræði móðurmáls síns nær betur tökum á öðru máli sem lært er síðar, 
þar sem þekking sem nemendur öðlast á móðurmálinu yfirfærist yfir á nýja 
málið (Birna Arnbjörnsdóttir, 200:12). Sem dæmi um yfirfærslu á þekkingu 
má nefna að bæði íslenska og spænska starófið eru með latneskum stöfum 
og því þarf til dæmis ekki að kenna íslenskum nemendum að lesa á 
spænsku. Spænskur framburður reynist íslenskumælandi auk þess 
auðveldur, þar sem sérhljóðakerfi eru sérlega áþekk. Helsti munur er þó sá 
að á spænsku er áhersla oftast á næstsíðasta atkvæði orðs en ekki á því 
fyrsta eins og á íslensku. Á þessu eru þó undantekningar. Ef áhersla er á 
eitthvað annað atkvæði en það næstsíðasta er það gefið til kynna með 
áherslukommu fyrir ofan sérhljóðann þar sem áherslan er. Áherslukomman 
breytir ekki hvernig sérhljóðinn er borinn fram, ólíkt því sem á sér stað í 
íslensku.  

Einn helsti munur á íslensku og spænsku er að lykillinn að 
spænskukunnáttunni er að geta beygt sagnir. Tíðirnar í spænskum sögnum 
eru 22 og gefur auga leið að ekki er auðvelt að læra þær allar. Yfirleitt lærir 



10 

nemandi ekki aðrar tíðir en nútíð og einfalda þátíð á fyrsta námsárinu, og 
bætast hinar svo við eftir því sem lengra er haldið í námi. Sagnbeygingar 
eru ávallt það sem vefs helst fyrir spænskunemendum sem eru með 
íslensku að móðurmáli.   

Aðrir þættir sem vefjas síður fyrir nemendum með íslensku að móðurmáli 
er nafnorð (orðaforði), kyn og fleirtölumyndanir. Nafnorð á spænsku 
fallbeygjast ekki ólíkt því sem gerist í íslensku og því nægir að læra 
nafnorð í einni mynd. Í spænsku eru auk þess bara tvö kyn, karlkyn og 
kvenkyn, en ekkert hvorugkyn er til staðar. Nafnorð sem enda á o eru alltaf 
karlkyns og þau sem enda á a kvenkyns með aðeins örfáum 
undantekningum. Til eru nafnorð sem enda hvorki á a né o en reglurnar 
sem gefa til kynna kyn þeirra eru ekki eins einfaldar og eru kenndar á 
seinnig stigum kennslu. Fram að því er einfaldara fyrir nemandann að læra 
kyn þessara orða utanbókar. Fleirtölumyndun í spænsku er síðan á þann 
hátt að ef orðið endar á sérhljóða öðrum en í eða ú bætist s aftan við orðið í 
fleirtölu, en es ef orðið endar á samhljóða eða í eða ú.  

Þrátt fyrir þennan mun á íslenskri og spænskri málfræði hefur verið sýnt 
fram á að nemandi sem er góður í málfræði móðurmáls síns getur lært 
málfræði annars máls betur en sá sem ekki er eins góður í eigin móðurmáli. 
Vissulega eru málfræðireglur mismunandi á milli tungumála og afar 
algengt er að nemendur yfirfæri reglur eigin móðurmáls yfir á það mál sem 
verið er að læra á rangan máta. Slíkt er þó talið vera eðlilegur liður í því að 
læra mál. (Gass og Selinker, 2008:14).  

2.3  Þróun lestrar 

Þegar börn byrja í grunnskóla hafa þau flest náð góðu valdi á móðurmáli 
sínu. Þau geta hlustað á hvað fólk segir og skilja merkingu þess. Þau geta 
fylgt eftir leiðbeiningum. Þau geta yfirleitt talað skýrt. Þau nota tungumálið 
til að tjá þarfir og þau geta sent skilaboð til annarra. Málumhverfi skiptir 
miklu máli fyrir lestrarþróun og komi börn úr fátæklegu málumhverfi í 
byrjun skólans getur það haft áhrif á lestur og námsárangur (Carroll, 
Bowyer–Crane o.fl., 2011:2). 

Við upphaf skólagöngu felst lestrarkennsla fyrst í því að læra heiti og hljóð 
bókstafanna og hvernig má raða bókstöfum í hljóð og tengja þau saman í 
orð. Freyja Birgisdóttir hefur bent á að þeir þættir sem hafa mest 



11 

forspárgildi um að börn tileinki sér lestur eru hljóðkerfisvitund, hljóðminni 
og hraði við að nefna heiti stafanna. Þessar breytur haldast þó að tillit hafi 
verið tekið til áhuga barns á lestri og umhverfislegra breytna svo sem 
menntunar foreldra og stafakennslu heima fyrir. Þetta þýðir að þekking 
barna á heitum og hljóðum bókstafanna byggist fyrst og fremst á færni til 
að vinna með hljóðkerfi tungumálsins en vissir umhverfisþættir geta haft 
þar áhrif á eins og ef barnið hefur litla málörvun í umhverfi sínu (Freyja 
Birgisdóttir, 2011:3–4). 

Lestrarþróun er oft skipt niður í nokkur stig. Til að einfalda umræðu um 
ferlið sem á sér stað þegar börn læra að lesa, er rétt að hafa þessi stig í huga. 
Samkvæmt útskýringum Bergljótar V. Jónsdóttur eru þau eftirfarandi: 

0. Forstig (prereading): Börn gera sér grein fyrir að það er munur á 
talmáli og ritmáli. Einkennandi fyrir börn á þessu stigi er að um 6 
ára aldur byrja þau að leika sér með tungumálið. 

1. Byrjunarstig eða staf–hljóðastig (initial reading stage or 
decoding stage): Á þessu stigi öðlast lesendur skilning á hlutverki 
bókstafa, þau læra að tengja stafi og hljóð og byrja að tileinka sér 
þekkingu á texta. Flestir á þessu stigi eru á aldrinum 6–7 ára. 

2. Þjálfunarstig (confirmation): Þetta stig einkennist af mikilli þjálfun 
undirstöðufærninnar og er það kallað þjálfunarstig. Þar er 
nauðsynleg undirstöðufærni í umskráningu staðfest, nemendur ná 
almennt tilteknum umskráningarhraða og verða um leið færir um að 
umskrá og greina merkingu textans samtímis. Á þessu stigi ræðst 
enn frekari þróun lesandans, hvort hann heldur áfram að auka færni 
sína eða staðnar og verður áfram háður letrinu og kemst ekki lengra 
í lestrarþróuninni. Yfirleitt ná nemendur þessu stigi um 8 ára 
aldurinn. 

3. Lestur til náms (reading to learn): Á þessu stigi hafa lesendur 
öðlast næga færni til að afla upplýsinga úr texta og orðaforðinn 
eykst samhliða auknum lestri. Yfirleitt ná þeir þessu stigi um 9 ára 
aldurinn. 

4. Mismunandi sjónarhorn (multiple viewpoints): Þegar þessu stigi 
er náð fara lesendur að kryfja textann. Þeir sjá hlutina út frá 
mismunandi sjónarhornum og gagnrýna lesefnið. Meðalnemendur 
eru að þróa þessa færni á aldrinum 14–19 ára. 
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5. Uppbygging og mat (construction and judgement) : Á þessu stigi 
hafa lesendur náð að mynda sér skoðun á því sem þeir lesa og 
byggja þannig upp þekkingu sína. Chall (1983) heldur því fram að 
lesendur nái þessu lokastigi lestrar yfirleitt ekki fyrr en í 
framhaldsskóla eða háskóla og jafnvel seinna og til þess þurfi 
vistmunalega færni. (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010:32). 

2.4 Þróun lesskilnings 

Ekki eru allir sammála um skilgreiningu á lesskilningi og því er ein rétt 
skilgreining ekki aðgengileg. Þó eru til útskýringar á því hvernig ferlið á 
sér stað. Hér má minnast á tvær. Lesskilningur er mikilvægur hluti 
lestrarferlisins sem er flókið ferli og krefst tvenns konar úrvinnslu: 
umskráningar rittákna í hljóð og orð (linguistic level process) og 
merkingarlegrar greiningar orða, setninga og texta (semantic process) sem 
er skilningsþáttur lestursins (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010:25). Ein 
skilgreining á lesskilningi er sú að lesendur geti lesið og skilið texta sem er 
lagður fyrir þá. Því betri málþroska sem barn hefur, því betur er það í stakk 
búið til að takast á við lestrarnámið. Foreldrar, leikskólakennarar, 
grunnskólakennarar, umhverfi og aðrir sem koma að uppeldi barna gegna 
mikilvægu hlutverki við að undirbúa börnin undir líf og störf í framtíðinni, 
enda er gert ráð fyrir því að flest börn séu læs og skrifandi. 

Mikilvægur þáttur lesskilnings er orðaforðinn; þá er vísað til þess safns 
orða sem barnið hefur á valdi sínu. Hann skiptist í virkan orðaforða úr 
daglegu máli og svo óvirkan sem er sá orðaforði sem er ekki algengt að 
nota í daglegu máli en barn veit hvað þýðir. Miklu máli skiptir fyrir 
kennarann að vita að orðaforði vex með eins konar margföldunaráhrifum, 
„því meiri orðaforða sem einstaklingur hefur því auðveldara er að læra fleiri 
orð“ (Walpole, 2007:85). 

Í ljósi þessara kenninga er það markmið í skólastarfi að efla orðaforða. 
Mikil fylgni er milli orðaforða og hversu mikið börn lesa. Því skiptir miklu 
máli að hvetja börn til að lesa bæði heima og í skólanum. Kennarar og 
foreldrar aðstoða börnin við að efla orðaforðann aðallega með tvennum 
hætti. Það er annars vegar með því að kenna einstök orð, hins vegar með 
því að útskýra merkingu orða með lýsingu eða dæmum. Mikilvægi þessa 
þáttar kennarastarfsins blasir við af því að komið hefur í ljós að börn á 
leikskólaaldri sem teljast í áhættuhópi um námserfiðleika bjuggu að litlum 
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orðaforða og þekktu fáa bókstafi. En með markvissri kennslu á orðaforða 
bættu þau sig mjög mikið og í raun voru það þau sem höfðu átt við mesta 
erfiðleika að stríða sem náðu tiltölulega bestum árangri (Walpole, 2007:87). 

 2.5   Námserfiðleikar 

Til að útskýra hvers vegna mikil áhersla er lögð á lestur í verkefnunum sem 
hér fylgja í kennsluheftinu skal ítrekað að lestrarerfiðleikar eru þeir 
námserfiðleikar sem yfirgnæfa alla aðra erfiðleika í skólum (Gonzalez 
Portal, 2000:18), enda koma þeir niður á öðru námi. Börn eða einstaklingar 
sem glíma við lestrarerfiðleika stríða því venjulega við vandamál á öllum 
sviðum náms. Þetta hefur orðið til þess að mikill áhugi er meðal 
fræðimanna á þessu efni og endurspeglast í því að gnægð er til af 
rannsóknum og fræðitextum um efnið. Þessi mikli áhugi og umfang 
rannsókna sem kemur út árlega um lestrarerfiðleika nemenda í 
grunnskólum hefur aukist gríðarlega (Gonzalez Portal, 2000:18). Ástæðan 
er sú að þegar menn höfðu áttað sig á því að ákveðin börn áttu erfitt með 
lestur var þess ekki langt að bíða að vandamálið fengi nafn. Í upphafi var 
notað hugtakið alexia (meðfædd blinda fyrir orðum eða áunnin blinda fyrir 
orðum), en ekki leið á löngu þar til menn fóru að nota orðið dyslexía eða 
lesblinda. Hugtakið dyslexía er þó ekki talið nægilega lýsandi fyrir 
vandamálið, en það er þó notað til að vísa til barna sem eiga erfitt með að 
læra að lesa. Hugtakið hefur almenna skírskotun og er því beitt til að lýsa 
ýmsum vandamálum við lestur sem geta þó verið af fjölmörgum toga 
(Gonzalez Portal, 2000:18). 

Markmiðið með fjölbreyttu námsefni er að efla orðaforða og lesskilning. 
Einstaklingar með dyslexíu búa að litlum orðaforða og rétt eins og í 
móðurmálinu bitnar það á þeim snúi þau sér að námi í öðru tungumáli. 
Nemandinn þarfnast þess að hvert orð sé þýtt yfir á eigið móðurmál af því 
að erlenda tungumálið reynist þraut. Oftast halda nemendur að þegar þau 
eru að læra nýtt tungumál sé hægt að þýða setningarnar frá öðru máli yfir á 
móðurmál þeirra orð fyrir orð. Kennarar sem kenna önnur tungumál vita að 
þetta á oftast ekki við, sérstaklega ekki þegar málin eru ólík. Þess vegna er 
mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir því að sumir nemendur þurfa að 
ná betri lesskilningi á móðurmáli sínu til að ná betri almennri tökum á 
tungumálanáminu.   
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3 Fjölgreindakenning Gardners 

Árið 1983 gaf Howard Gardner, prófessor við Harvard–háskóla, út bókina 
Frames of Mind þar sem hann setti fram kenningu sína um margsamsetta 
greind einstaklinga. Gardner er í dag álitinn sá fræðimaður sem fyrstur 
skilgreindi margbreytileika mannlegra hæfileika. Samkvæmt 
fjölgreindakenningunni sem Garnder þróaaði eru möguleikar og hæfileikar 
mannsins til að læra miklu fjölbreyttari en svo að hægt sé að mæla þá með 
stöðluðu greindarmælingaprófi. Greindirnar sem Garnder skilgreindi eru 
átta talsins. Með því að hafa þær í huga við kennslu má ná til fleiri 
nemenda en ella þar sem fjölbreyttir hæfileikar þeirra njóta sín í náminu.  

Kenningar Gardners eru settar þannig fram að ákveðin skilyrði eru sett fyrir 
því að hæfileikar séu skilgreindir sem gáfa. Hann segir: „Það er grunnatriði 
að greind er ekki það sama og skynfæri. Ekkert greindarsvið er algjörlega 
háð einu skynfæri né heldur hefur skynfæri verið skilgreint sem 
greind“ (Armstrong, 2001:9).  

Fjölgreindakenningin sýnir þess vegna ekki hversu greint fólk er í þröngum 
skilningi orðsins, heldur hvernig greind þess sé háttað og felur í sér að 
hæfileikar fólks séu flóknir og margbrotnir.  

Greindirnar átta eru:  

Málgreind: Hæfnin til að læra tungumál og nota það markvisst. 
Hæfileikinn til þess að hafa áhrif með orðum, munnlega og skriflega. Þetta 
er hæfileikinn til þess að orða hugsanir, lesa ritmál, hlusta á orð, skrifa og 
tala bæði með orðum og táknum. Ljóðskáld, ræðumenn og ritöfundar eru 
dæmi um einstaklinga með háa málgreind.  

Rök– og stærðfræðigreind: Hæfnin til að nota tölur á árangursríkan hátt og 
hæfileikinn til þess að nota gagnrýna hugsun. Hæfnin til að átta sig á 
röklegum og tölulegum mynstrum, tengslum, staðhæfingum og yrðingum. 
Stærðfræðingar og vísindamenn eru dæmi um einstaklinga sem búa að 
þessari greind. 

Rýmisgreind: Hæfnin til að skynja hina sjónrænu veröld nákvæmlega, 
skynja rúmfræðilegt umhverfi og umskapa þá skynjun. Greind sem felur 
meðal annars í sér næmi fyrir litum, línum, formi, lögun, vídd og 
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tengslunum þar á milli. Gardner nefnir skákmenn sem dæmi um „menn 
með mikla rýmisgreind, þeir sjá fyrir sér leikina og hann telur mikilvægt að 
vísindamenn búi yfir rýmisgreind til þess að geta náð langt” 
(Námsgagnastofnun, e.d.). 

Líkams– og hreyfigreind: Hæfnin til að hreyfa líkaman til að tjá 
hugmyndir og tilfinningar, leikni í að búa til hluti og beita þeim. Greind 
sem felur í sér sérstaka líkamlega færni eins og samhæfingu, jafnvægi, 
fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða. Einnig næmt hreyfi– og 
stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð. Íþróttamenn og leikarar eru dæmi 
um einstaklinga með háa líkams– og hreyfigreind. 

Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og 
tjá margvíslega tónlist. Hæfnin til að nema tákn, tónhæð og hljómblæ 
tónverks sem og að skapa takta og tóna. Hljóðfæraleikarar og tónskáld eru 
dæmi um fólk sem býr að þessari greind. 

Samskiptagreind: Hæfni sem vísar til þeirra sem eiga auðvelt til að vinna 
með öðrum. Hæfnin til að skynja eigin tilfinningar og bregðast við þeim. 
Að þekkja hæfileika sína og takmarkanir. Ráðgjafar, stjórnmálaleiðtogar og 
sálfræðingur búa að þessari greind. 

Sjálfsþekkingargreind: Hæfnin til að greina tilfinningar sínar og bregðast 
við þeim. Tjá og þekkja hug sin, innri hvatir, fyrirætlanir, sjálfsvirðingu, 
hæfni til sjálfsögunar og til að meta styrk og veikleika. Fólk með ríka 
sjálfsvitund, sjálfsmynd og sjálfstæði eru dæmi um þá sem búa að þessari 
greind. 

Umhverfisgreind: Hæfni í að greina tegundir í náttúrunni, dýraríkinu og 
umhverfinu og flokka þær. Líffræðingar, náttúrufræðingar og 
verðurfræðingar eru dæmi um þá sem búa að þessari greind (Armstrong, 
2001: 14–15).  

Howard Gardner gerir grein fyrir fjórum mikilvægum lykilatriðum sem 
byggja á fjölgreindakenningunni og styðja hæfni einstaklinga á 
mismunandi sviðum Armstrong (2001:20–21) útskýrir þessi atriði á þennan 
hátt: 
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1.– Hver og einn einstaklingur býr yfir öllum greindunum en hver og ein 
greind getur verið misþróuð hjá viðkomandi.  

2.– Flestir geta þróað með sér hverja greind á nokkuð hátt getustig. Hver 
einstaklingur þarf að fá til þess örvun, eflingu og leiðsögn. 

3.– Greindirnar starfa saman á flókinn hátt af því að hver og ein greind 
getur ekki starfað ein og sér nema í sérstökum tilvikum. Gardner tekur 
matreiðslu sem dæmi þar sem einstaklingur þarf að nota margar greindir 
sínar til þess eins að reiða fram máltíð. 

4.– Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Ólæs 
einstaklingur getur t.d. sagt skemmtilegar sögur og einstaklingur með mikla 
hreyfigreind er ekkert endilega góður í fótbolta. 

Það er þó ekki þannig að greindirnar séu meðfæddar. Sá sem fæðist t.d. 
með sterka rýmisgreind en takmarkaða málgreind yrði mjög góður arkitekt 
ef hann legði það fyrir sig. Hann yrði þó aldrei betri en meðalgóður 
rithöfundur þótt hann eyddi allri sinn orku í það. En auðvitað er þetta 
einföldun og málið ekki svo einfalt. Einstaklingur getur verið sterkur í fleiri 
en einni greind og svo spila þær saman á mismunandi og 
einstaklingsbundinn hátt. Hver einstaklingur getur náð að minnsta kosti 
ásættanlegum árangri í öllum greindum, þótt ein ákveðin greind séu ekki 
sterkasta greind viðkomandi frá náttúrunnar hendi. Einnig er 
fjölgreindakenningin ekki til þess gerð að setja fólk á þröngt skilgreinda 
bása eftir þeirra sterkustu greind heldur þvert á móti. Henni er ætlað að 
leggja áherslu á fjölbreytileikann og fjölfærni (Armstrong, 2001: 98). 

Þótt ekki séu tök á að kenna nákvæmlega samkvæmt 
fjölgreindakenningunni þá er hún sérstaklega gagnleg vilji 
menntamálayfirvöld og kennarar leggja rækt við einstaklingsmiðað nám í 
kennslu. Armstrong (2001:50 og 63) heldur því fram að 
fjölgreindakenningin sé eins konar líkan af fjölbreyttum kennsluaðferðum. 
Fjölbreytileikinn gagnast öllum nemendum af því að þeir eru ólíkir og 
hverjum hentar sín kennsluaðferð eins og fjallað hefur verið um. 
Fjölgreindakenninguna mætti því skilja sem grunnforsendu þess sem nú á 
tímum er kallað einstaklingsmiðað nám.  
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Samkvæmt Armstrong þarf námsmat líkt og kennsluaðferðirnar að vera 
fjölbreytt. Armstrong er mjög gagnrýninn á námsmat sem byggir á prófum 
þar sem þau höfði ekki nema til takmarkaðra greinda nemenda. Það er ekki 
markvisst að kenna nemendum á marga mismunandi vegu en meta aðeins 
getu þeirra með einni fábrotinni aðferð. Nemendur sem hafa leyst fjölbreytt 
verkefni á önninni fá eitt mjög afmarkað tækifæri til að sýna hvað þeir hafa 
lært á námskeiðinu. Þá skapa próf goðsagnakennda staðla og hópviðmið, 
ýta undir samkeppni og umfram allt er lögð áhersla á það sem nemendur 
geta ekki (Armstrong 2001:100). 

Rétt er að vekja athygli á því að fjölgreindakenning Gardners er ekki 
óumdeild. Gagnrýnin á hana er einkum á þá leið að ekki liggi fyrir 
nægilegar rannsóknir sem sanni hana. Waterhouse (2006:208–210) 
gagnrýnir fjölgreindakenninguna vegna þessa og bendir á að þrátt fyrir að 
kenningar Gardners séu vinsælar í skólasamfélaginu sé lítið sem sanni 
hversu vel þær virki. Enn fremur segir Waterhouse að þótt hægt sé að mæla 
betri árangur nemenda í kennslustofum þar sem fjölgreindakenningunni er 
beitt sanni það ekki að kenningin virki. Það eitt að nýjar kennsluaðferðir 
séu notaðar geti leitt til betri árangurs vegna þess að kennarar og nemendur 
eru spenntir og jákvæðir fyrir nýju aðferðunum. Þá hafi hvorki sálfræðingar 
né taugasérfræðingar getað sýnt fram á að greindir Gardners séu á annað 
borð til. Það sé því varasamt að byggja aðferðir í kennslufræði á aðferðum 
sem standa á svo veikum vísindalegum grunni. 

Gardner og reyndar fleiri hafa svarað þessari gagnrýni á marga vegu. 
Gardner og Moran (2006) segja að hvorki megi oftúlka kenningarnar né 
skilgreina vísindi of þröngt. Gardner þykist aldrei hafa kortlagt 
nákvæmlega alla lærdómshæfileika heilans heldur hafi kenning hans um 
greindirnar auðveldað okkur að skilja á betri hátt en aðrar kenningar 
hvernig námið fer fram. Ekki sé heldur alltaf hægt að sanna allar kenningar 
í vísindaheiminum með tilraunum. Til eru fjölmargar kenningar í mörgum 
vísindagreinum sem hafa verið sannaðar á annan hátt. Gagnrýnendur hans 
leggi líka annan skilning í hugtakið greind en hann geri. Þegar gagnrýnt er 
að kennarar styðjist við ósannaðar kenningar í námi og kennslu bendir 
Garnder á að hann hafi aldrei hannað neinar sérstakar kennsluaðferðir, hann 
hafi aðeins lagt til almennar reglur. Gardner er auk þess á móti prófum. 
Hann hafi því veigrað sér við að búa til próf eða kvarða sem hægt væri að 
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nota til að meta árangur nákvæmar enda óttist hann að þeir verði notaðir til 
að draga nemendur í dilka eins og önnur próf gera nú. Í stað þess að 
nemendur yrðu flokkaðir sem illa gefnir eða heimskir myndi próf byggt á 
kenningum hans flokka nemendur með mikla tónlistargreind eða 
tilfinningalega vanhæfa sem vart gæti talist æskilegt. Þá hafi miklu fé verið 
varið í rannsóknir á öðrum kennsluaðferðum sem virki ekki eins vel og þær 
sem styðjast við fjölgreindakenninguna. Í námsefnisgerðinni sem hér fylgir 
á eftir er stuðst við þá trú að ef kenningin um fjölgreindirnar getur aðstoðað 
kennara við að þróa fjölbreyttar kennsluaðferðir sem bera árangur (og um 
það eru mörg dæmi) getur það ekki valdið neinum skaða. 
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4 Samantekt 

Aðalnámsskrá grunnskóla kveðir á um að nemendur skuli vera virkir í námi 
sínu og að námsefni og einkum námsmat skuli vera fjölbreytt. Þar er einnig 
sagt að mikilvægt sé að nemendur læri erlend tungumál og að slík kennsla 
sé líkt og önnur, skapandi og veki áhuga nemenda. Til að bregðast við 
rannsóknarspurningunum sem setar voru fram í inngangi þessa verkefnis, 
og til að tryggja ánægju og gleði nemenda í spænskunámi, hefur í 
verkefninu verið þróað og sett fram fjölbreytt námsefni. Miðað er við 
byrjendakennslu og kenningar Howard Gardner um fjölgreind eru hafðar að 
leiðarljósi. Til viðbótar ráða kenningar um mikilvægi færni í móðurmáli við 
tungumálanám því að sífellt er vísað til móðurmálsins, í þessu tilfelli 
íslensku í verkefnunum sem þróuð hafa verið.  

Við þróun verkefnanna er einnig haft í huga að nemendur hafa mismunandi 
námsþarfir og kljást við fjölþætta samsetningu námsörðuleika, enda eiga 
nemendur með námsörðugleika oft erfitt með að læra erlend tungumál. Þeir 
standa gjarna verr að vígi en aðrir nemendur, einkum í lestri og móðurmáli 
og hefur það afgerandi áhrif á hvernig þeim gengur að læra erlent mál. Til 
þess að höfða til sem flestri nemenda, vekja áhuga þeirra og koma til móts 
við mismunandi stöðu þeirra er nauðsynlegt að beita fjölbreyttum 
kennsluaðferðum og eins og vísað var til í upphafi þá snerist þetta verkefni 
um það að svara hvaða námsefni hentaði nemendum í spænskunámi í 8.–10. 
bekk. Kenningar Howards Gardners reyndust besti leiðarvísir inn að því 
hvernig hægt væri að tryggja að fjölbreytileikinn væri skipulagður og 
kerfisbundinn. Kenningar Gardners eru ekki óumdeildar, en samt sem áður 
eru þær góður leiðarvísir að fjölbreyttum verkefnum og námsmati líkt og 
hér hefur verið sýnt fram á. Verkefnin og kennsluheftið sem hér fylgja hafa 
verið unnin með hliðsjón að kenningum Gardners og þess er vænst að 
kennarar geti nýtt efnið og þróað áfram með það að leiðarljósi að fara að 
tilmælum Aðalnámskrá grunnskóla og tryggja að „menntun byggist á 
fjölbreyttu námi á meginsviðum  menningar okkar umhverfis og 
samfélags“ (Aðalnámskrá, 2011:13).   
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5 Verkefnin og rökstuðningur fyrir þeim 

Verkefnin sem þróuð voru samkvæmt kenningu Gardners eru sett fram hér 
að neðan. Hvert verkefni er unnið með það fyrir augum að það þjálfi 
tiltekna greind hjá nemendum. Fjallað hefur verið um greindirnar hér að 
framan og verður því einungis rakið hvernig verkefnin eru löguð að 
viðkomandi greind.  

5.1 Verkefni sem þjálfa málgreind 

Nemendum sem búa að góðri málgreind gengur vel að læra með verkefnum 
sem snúast um orð og ritað mál. Þessir nemendur hafa gott minni og eiga 
auðvelt með að tjá hugsanir sínar. Verkefni sem henta þeim eru til dæmis 
orðaleikir. Hér fyrir neðan er að finna orðaleik sem skipulagður er eins og 
spilið Veiðimaðurinn sem flestir krakkar þekkja.  

Undirbúningur 
Þáttur: Lesskilningur, skrift og orðaforði  
Undirbúningstími: Lítill  
Undirkafli: Spil  
Efni: Meðfylgjandi efni 
Stig: Grunnstig  
Tímalengd: 40 mín. 
Færni: Skilningur, tjáning og orðasambönd  
Viðtakandi: Nemendur í 8. – 10. bekk 
Fjöldi í hóp: Tvö eða fleiri. 
 
Lýsing á verkefni: 
Á spilin hér fyrir neðan er búið að skrifa 3 samheiti yfir eitt nafnorð. Nemendur eiga að 
setja öll spilin í hrúgu og draga þrjú spil hvert. Síðan eiga þau að safna öllum spilunum 
sem eru samheiti fyrir hvert orð eða hugtak og fá þannig „slag“ líkt og í Veiðimanni. 
Nemendur eiga að spyrja þá sem þeir eru að spila við hvort þeir eigi „Coche, carro y 
auto“ (bíll) en ef hinir eiga það ekki þarf nemandinn að draga. Sá sem er með flesta 
slagi í lokin vinnur. Bæta má við fleiri spilum með öðrum orðum og einnig má gera spil 
með sögnum og lýsingarorðum.  
Rúmlega 500 milljónir manna tala spænsku í heiminum. Orðaforði er mismunandi eftir 
löndum. Á spilunum eru orð úr spænsku frá mismunandi málsamfélögum. Þannig gefst 
tækifæri til að ræða tengsl tungumáls, sögu og menningar Spánar og Rómönsku 
Ameríku. 
Í Viðauka 1 (bls. 45–47) er að finna fjölmörg önnur spil sem prenta má út. 
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5.2 Verkefni sem henta rök– og stærðfræðigreind 

Bingó er gjarnan notað til að þjálfa nemendur í hlustun. Verkefnið hér að 
neðan höfðar til þeirra sem hafa gaman af tölum. Með þessu spili æfa 
nemendur framburð, hlustun og að endurtaka tölur á spænsku. Þessi leikur 
heitir á spænsku Batalla naval en er líka þekktur á Íslandi og kallast 
sjóorrusta. Leikurinn er skemmtilegur og sá hópur vinnur sem fær fleiri stig 
í orrustunni. 

BATALLA NAVAL 

Undirbúningur 
Þáttur: Orðaforði – tölur  
Undirbúningstími: Lítill  
Undirkafli: Spil  
Efni: Meðfylgjandi efni 
Stig: Grunnstig  
Tímalengd: 20 mín. 
Færni: Skilningur, tjáning og orðasambönd  
Viðtakandi: Nemendur í 8. – 10. bekk  
Fjöldi í hóp: Í pörum 
 
Lýsing á verkefni 

1. Nemendur undirbúa sig tveir og tveir saman. 
2. Kennari ljósritar og lætur hvern nemanda fá eitt eintak af blaðinu hér fyrir 

neðan. 
3. Hver leikmaður dreifir flota sínum eins og hann vill. Skipin mega ekki 

snertast. Skipin má staðsetja ýmist lóðrétt eða lárétt. Ekki gefa 
andstæðingnum til kynna hvar eigin skip eru staðsett. Ath.: Í flota eru: eitt 
herskip (5 ferningar), tveir tundurspillar (4 ferningar), tvær freigátur (3 
ferningar) og þrír kafbátar (2 ferningar). 

4. Þátttakendur giska á hvar skip andstæðinganna eru og nefnir staðinn 
(bókstafur) upphátt þar sem hann telur skipið vera. 

5. Eftir hvert skot skal andstæðingurinn segja hvort eitt skipa hans er á þeim 
ferningi sem spurt var um. Þegar skip sekkur verður þátttakandi að tilkynna 
það en líka hvaða skip það var sem var að sökkva.  

6. Skip fer í kaf þegar búið er að hitta alla kassana í því. 
7. Leikmenn skiptast á að giska svo að annar leikmaður sökkvi ekki öllum flota 

hins án þess að hinn síðarnefndi komist að. 
8. Spilarinn sem fyrstur sekkur öllum skipum andstæðingsins vinnur. 
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BATALLA NAVAL 
 
Acorazado (1) punto  
  
        
 Crucero (2) puntos 
 
    
 Submarino (3) puntos 
 
 
 
 Fragata (4) puntos                                                                                   Brjótið saman við punktalínu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

 MI FLOTA                                            LA FLOTA ENEMIGA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 10                   10                   

20                   20                   

30                   30                   

40                   40                   

50                   50                   

 60                   60                   

70                   70                   

80                   80                   

90                   90                   

100                   100                   
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5.3 Verkefni sem henta rýmisgreind  
Nemendur sem eru með sterka rýmisgreind eiga gott með að vinna með 
áþreifanlega hluti og sjá þá fyrir sér í huganum. Þess vegna hentar þessum 
nemendum að vinna með líkön eða teikningar. Tvö dæmi um þetta eru 
gefin hér fyrir neðan. 

Undirbúningur 
Þáttur: Orðaforði – tölur  
Undirbúningstími: Lítill  
Undirkafli: Spil  
Efni: Meðfylgjandi efni 
Stig: Grunnstig  
Tímalengd: 20 mín. 
Færni: Skilningur, tjáning og orðasamband  
Viðtakandi: Nemendur í 8. – 10. bekk  
Fjöldi í hóp: Í pörum 
 
1. Nemendur gera teikningar af draumabænum sínum. Í bæinn þarf að raða þeim 
fyrirtækjum og stofnunum sem þar þurfa að vera. Nemandinn fær lista á spænsku og 
fyrirmæli um að raða til dæmis bakaríi, banka, verslun, ráðhúsi, skóla, bílastæði og svo 
framvegis í þorpið. Nemendur fá stóra pappírsörk sem myndar grunnflöt þorpsins. Þeir 
fá einnig minni arkir, liti og skæri til þess að teikna fyrirtækin og stofnanirnar. Þegar 
nemendur eru tilbúnir eru arkirnar límdar á stóru örkina. Einnig má gefa frekari 
fyrirmæli fyrir þá sem eru aðeins lengra komnir. Fyrirmæli nemandans yrðu þá á þessa 
leið:  

La panadería va atrás del banco. (Bakaríið á að vera fyrir aftan bankann). 

El estacionamiento va en frente del palacio municipal. (Bílastæðið á að vera fyrir 
framan ráðhúsið). 

La escuela va a la derecha de la tienda. (Skólinn á að vera hægra megin við búðina). 

Þorpið má vera eins stórt og fyrirtækin og stofnanirnar eins margar, og þurfa þykir, og 
hentar getustigi nemenda. Upplagt er einnig að nokkrir nemendur vinni saman og beri 
svo þorpið sitt saman við þorp annarra nemenda í bekknum. Ræða má hvers vega 
bakaríið eða bílastæðið var sett þar sem það er, ef nemendur höfðu frjálsar hendur um 
skipulagið. 

2. Önnur útgáfa af þessu verkefni er að leyfa nemendum að raða húsgögnum inn í hús. 
Á svipaðan hátt og í æfingunni hér að ofan, má láta nemendur fá stóra örk þar sem þeir 
eiga að teikna þversnið eða loftmynd af húsi. Í húsið á svo að raða húsgögnum eftir því 
sem hægt er. Nemendur geta ýmist teiknað húsgögnin eða klippt út úr tímaritum og 
blöðum og límt á örkina. Mikilvægt er að nemendur skrifi heitin á herbergjunum og 
húsgögnum á spænsku á réttan stað. Eins og í æfingunni að ofan má einnig láta 
nemendur fá fyrirmæli um hvar þeir eiga að raða hlutunum. Fyrirmælin yrðu þá á þessa 
leið: 

La cama va al dormitorio (Rúmið á að vera í svefnherberginu). 
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La escalera está en el pasillo (Tröppurnar eru á ganginum).  

La estufa está en la cocina (Eldavélin er í eldhúsinu). 

Mamá y papá están en la sala (Mamma og pabbi eru í stofunni). 

Líkt og í fyrri æfingunni geta nemendur borið saman hýbýli sín og síðan má hengja þau 
upp á vegg í skólastofunni eða geyma til upprifjunar síðar. 
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5.4 Verkefni sem henta tónlistargreind 

Tónlist veitir frábært tækifæri til að æfa framburð og til að tjá sig á 
spænsku auk þess sem nemendum finnst það yfirleitt gaman. Oftast fá 
nemendur í spænskutíma að hlusta á tónlist og fylgjast með textanum. En í 
verkefninu hér fyrir neðan er hægt að hlusta á tónlist, fylgjast með 
textanum og skrifa í kassann það sem vantar í textann. Þetta verkefni æfir 
hlustun og ritun. Verkefnið þjálfar málskilning og hlustun. 

Macarena (Los del Río)              - http://www.youtube.com/watch?v=NHd_FLlvE2U 

Í þessu verkefni felst ekki keppni. Hugmyndin er sú nemendur hlusti á tónlist þjálfist í 
orðaforða og kynnist framburði.  

Nemendur hlusta á lagið sem um ræðir einu sinni með texta. Eftir það hlusta þeir einu sinni 
án texta og fylla inn í orðin sem vantar: 

Estribillo: 

Dale a tu    alegría Macarena 

Que tu   

es pa' darle    y cosa buena 

Dale a tu    alegría Macarena 

Hey Macarena (2x) 

Macarena tiene un   
que se 
llama 

Que se llama 
de      Vitorino 

  

Que en la jura de bandera del    

Se metió con 
dos      

Estribillo: (2x) 

Macarena, Macarena, Macarena 
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Que te gustan los de    

Macarena, Macarena, Macarena 

Que te gustan las   guerrileras 

Estribillo: (2x) 

Macarena    con El Corte Inglés 

Y se compra los    
más 
modernos 

Le gustaría   en Nueva York 

Y...  un novio nuevo. 
 

Lagið sem hér er notað er sungið af tónlistarfólki frá Andalúsíu. Mikilvægt er að kennari 
bjóði nemendum að hlusta á fjölbreytta tónlist frá ýmsum spænskumælandi löndum, t.d. frá 
Kúbu, Kólumbíu, Mexíkó, Argentínu eða öðrum löndum Rómönsku-Ameríku til þess að 
nemendur geti hlustað á og skilið spænsku frá hinum ýmsu löndum.  

Athugasemdir: 

Í Andalúsíu eru orð sem enda á –s borin fram eins og þau enduðu á –h, eins og t.d.  

 (dos amigos)= doh amigoh 

Mikilvægt að muna að æfa –j og –gue–gui vel.  

Meiri tónlist er hægt að finna í Viðauka III (bls. 52).  
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5.5 Verkefni sem henta líkams– og hreyfigreind 

Verkefnið hentar þeim sem hafa gaman af því að hreyfa sig, fara í leiki og 
stunda íþróttir. Gott er að byrja með því að hvetja nemendur til að hreyfa 
sig. Leikurinn þjálfar hreyfigetu og talfærni. Skemmtilegur leikur sem 
veitir tækifæri til að mynda gott samband á milli kennara og nemenda. 

Undirbúningur: 
Þáttur: Líkams– og hreyfigreind  
Undirbúningstími: Enginn 
Undirkafli: Líkamleg færni og raddfærni  
Stig: Grunnstig  
Færni: Hreyfing, hópvinna, samskipti, virðing og traust  
Tímalengd: 20–40 mín. 
Efni: Kennari útskýrir fyrir nemendum  
Aldursstig: Allur aldur  
Fjöldi í hóp: Allir saman í hring 
 
Aðferð: 
Nemendur og kennari verða að fara út ef gott er veður en ef mjög kalt er þá er gott að 
hafa aðgang að sal. 
 1.– Leikurinn felst í því að allir taka þátt í að herma eftir kennara sem segir eitthvert 
orð á spænsku og samtímis hreyfir hann líkamann á ýktan hátt. Allir nemendurnir herma 
svo eftir kennaranum með orðum og athöfnum. 
2.– Nemandinn sem er næstur kennaranum segir svo orðið aftur, en þarf líka að hreyfa 
sig öðruvísi en kennarinn. Hinir herma svo eftir. Síðan er haldið áfram allan hringinn. 
Síðan má gera fleiri hringi eins og tíminn leyfir. 
 
Listi yfir orð sem má nota: 
1.– ¡Que mal! 6.– ¡Super! 
2.– ¡Muy bien! 7.– ¡A bailar!  
3.– ¡Que rico! 8.– ¡Claro! 
4.– ¡Arriba! 9.– ¡Silencio! 
5.– ¡Guacala! 10.– ¡Que calor! fleira ... 
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Son las  Son las  Son las  Son las      

        dosdosdosdos    en en en en 

puntopuntopuntopunto    

 

    

Es la una y Es la una y Es la una y Es la una y 

cuartocuartocuartocuarto     

Son las  Son las  Son las  Son las  

ochoochoochoocho    menos menos menos menos 

diezdiezdiezdiez    

 

  Es la una Es la una Es la una Es la una     

        y mediay mediay mediay media 

5.6  Verkefni sem henta samskiptagreind 

Til að efla þessa greind má þróa margar gerðir hópverkefna. Hér fyrir 
neðan er frábær leikur sem snýst um að læra á klukku með því að tala og 
spila. 

 
Undirbúningur 
Þáttur: Læra á klukku  
Undirbúningstími: Stuttur 
Efni: Kennari þarf að útskýra 
Stig: Grunnstig  
Tímalengd: 40 mín.  
Færni: Skilningur, tjáning, hópvinna og samskipti  
Viðtakandi: Allur aldur 
Fjöldi: Fjórir í hóp 
 
Athugasemdir: 
Leikurinn er eins og venjulegt dómínó. Lögð eru fram tuttugu spjöld með mynd af 
klukku öðrum megin en tíma í orðum hinum megin. Nemendur verða að tengja mynd 
af klukkunni við réttan tíma í orðum. Kennari þarf að klippa og plasta spjöldin fyrir 
kennslustund en auðvitað er hægt að nota spjöldin oftar en einu sinni.  
Fleiri spil eru í Viðauka 2. (bls.48–49). 
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5.7 Verkefni sem henta sjálfþekkingargreind  

Nemendur með þroskaða sjálfsþekkingargreind eru sjálfstæðir og raunsæir 
nemendur sem vilja gjarnan velta hlutum fyrir sér. Þeim finnst oftast betra 
að vinna einir og því hentar þeim best að glíma við einstaklingsverkefni. 
Þau gefa nemendum ráðrúm til ígrundunar og veita þeim tækifæri til að 
segja sína skoðun. Þá er einnig gott að nemendur geti tengt verkefnið við 
eitthvað úr daglegu lífi. Í verkefnum sem henta nemendum með þessa 
greind er gjarnan unnið með tjáningu á tilfinningum.  

Við blasir að slíkt er erfitt að gera í orðum fyrir nemendur sem eru að læra 
erlent tungumál sem byrjendur. Hægt er að fá nemendur til að lýsa 
tilfinningum og líðan á annan hátt en með orðum. Til dæmis er hægt að 
biðja nemendur um að velja lit á spænsku sem lýsir líðan þeirra hverju sinni, 
eða leyfa þeim að teikna andlit sem er „triste“ (dapur) eða 
„feliz“ (glaðlegur). 

Hlutverkaleikir geta einnig gagnast nemendum með sjálfsþekkingargreind 
vel. Því væri hægt að setja upp kaffihús í skólastofunni. Nokkrir nemendur 
setja sig í spor þjóna á meðan aðrir raða upp borðum og setjast líkt og þeir 
væru gestir. Hægt er að útbúa matseðla með nemendum eða kennari útbýr 
þá fyrirfram. Síðan reyna nemendur að panta það sem þeir vilja á spænsku. 
Einnig má nýta sér það að fjöldi þjóna á kaffihúsum borgarinnar er 
spænskumælandi og mætti fara með nemendur í vettvangsferðir á eitt þeirra 
þar sem þeir gætu æft sig.   
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5.8 Verkefni sem henta umhverfisgreind 

Nemendur með mikla umhverfisgreind eru afar næmir á náttúruna og 
umhverfi sitt. Þessir nemendur hafa oft mikinn áhuga á náttúrufræði og 
tengdum greinum. Hér að neðan er leikur þar sem búið er að flétta saman 
markmiðum í umhverfisvernd og spænskum orðaforða. 

¡Salvemos nuestro planeta! 
(Björgum plánetunni) 

 
Tími: 60 mínútur 
Markmið: Byggja upp orðaforða sem tengist umhverfi og andrúmslofti. 
Leiðbeiningar: 
1. Nemendum er skipt í 4 manna hópa sem spila spilið saman en 2 eru í hverju liði. 
Ákveðið er í hvaða röð liðin spila. 
2. Á leikspjaldinu eru 29 reitir með myndum og spjöldum sem þarf að prenta út og 
klippa. Spjöldin eru sett á viðeigandi reit: Opción (Leið) 1 eða Opción (Leið) 2.  
3. Annað liðið velur hvort það vill fá spjald úr Opción 1 þar sem eru 3 orð og gefur 
fleiri stig eða úr Opción 2 sem gefur færri stig. 
4. Ef annað liðið velur Opción 1 dregur mótaðilinn eitt spil og segir númerið á því sem 
passar við númerið á stóra spjaldinu. Orðin 3 sem eru á spilinu eru lesin og þarf hitt 
liðið að giska á hvaða orð er rétt. Ef það giskar rétt fást 3 stig. 
5. Einnig getur liðið valið spjald úr Opción 2. Þar er aðeins eitt orð sem hitt liðið les 
upp. Liðið sem á að gera þarf þá að finna myndina sem passar við orðið á stóra 
spjaldinu og ef það getur rétt fæst 1 stig. 
6. Liðið sem er með fleiri stig þegar spilin eru búin, eða þegar tíminn er búinn, vinnur. 
  
Athugið. Þegar búið er að prenta teikningarnar á blað geta nemendur skrifað hjá sér 
orðin á annað blað. Þannig læra þeir orðin og geta síðan spilað spilið aftur. 
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MUNDO SUCIO ¡ SALVEMOS NUESTRO PLANETA ! MUNDO LIMPIO

1 29

2 28

3 27

4 26

5 25

6 24

7 23

8 22

9 21

10 20

11 19

12 18

13 17

14 15 16

TARJETAS 

DESCRIPCIÓN                              

(Opción 1)(Opción 1)(Opción 1)(Opción 1)

ENCUENTRA LA 

RESPUESTA    

(Opción 2)



Þarf að klippa  

Þarf að klippa  
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Kennsluhefti í spænsku fyrir 8. – 10. bekk grunnskóla. 

 

  

Háskóli Íslands 

 

Español 

Í kennsluheftinu sem hér fylgir eru nokkrar æfingar sem spænskukennari getur stuðst við 

þegar verið er að undirbúa kennslu. Það er mikilvægt fyrir kennara að hafa það í huga að 

þegar nemendur læra erlend tungumál, byggja þeir á þekkingu á eigin móðurmáli, sem er 

íslenska í okkar tilfelli. Þegar verið er að vinna að kennsluáætlun og efnisvali er 

nauðsynlegt að miða við það. Efnið sem hér fylgir á eftir, og kemur sem viðbót við 

æfingarnar í textanum hér að framan, er því hugsað til þess að kenna einföld orð sem 

nemandi getur lært auðveldlega og tengt við hugtök sem hann þekkir úr móðurmálinu. 

Æfingarnar miða, eins og annað efni í þessu verkefni, að því að þjálfa mismunandi færni 

og veita þannig sem flestum nemendum tækifæri til að þróa margvíslegar greindir. Hér 

fyrir aftan eru því settar fram hugmyndir um hvernig má nota fjölbreyttari aðferðir við að 

kenna fyrstu dagana. Þannig verður námið auðveldara og skilningur á samhengi, 

málnotkun og formgerð eykst. 

Vanessa G. Basáñez Escobar 

 



1.  El abecedario/Stafró
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El abecedario/Stafrófið 
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2. Los números/Tölurnar 

Mikilvægt er fyrir byrjendur að læra tölurnar vel því þær eru mikið notaðar 
í töluðu máli ekki bara til að telja heldur líka til að segja hvað við viljum 
mikið af einhverjum hlut. Áður en byrjað er getur verið gott að kíkja á 
punktana hér að neðan. Hægt er að panta tölvustofu með fyrirvara til þess 
að bjóða nemendum að æfa sig á netinu og læra að skrifa og herma eftir. 
Mælt er með því að nýttar séu tvær vikur með ýmsum verkefnum til þess 
að læra tölurnar vel. Nemendur eru alla jafna spenntir að læra að tala á nýja 
málinu frekar en að skrifa. Þá getur verið gagnlegt að nýta næstu viku til að 
læra orðaforðann um föt eða mat, prenta út evruseðla og láta krakkana æfa 
sig í að kaupa vörur. Þannig getur nemandinn endurtakið tölurnar og lært 
að versla í útlöndum svo dæmi séu tekin. 

   

0 cero         

1 uno 11 once 21 veintiuno 

2 dos 12 doce 22 veintidós 

3 tres 13 trece 23 veintitrés 

4 cuatro 14 catorce 24 veinticuatro 

5 cinco 15 quince 25 veinticinco 

6 seis 16 dieciséis 26 veintiséis 

7 siete 17 diecisiete 27 veintisiete 

8 ocho 18 dieciocho 28 veintiocho 

9 nueve 19 diecinueve 29 veintinueve 

10 diez 20 veinte 30 treinta 

            

40 cuarenta 50 cincuenta 60 sesenta 

43 
cuarenta y 
tres 58 

cincuenta y 
ocho 67 sesenta y siete 

70 setenta 80 ochenta 90 noventa 

72 
setenta y 
dos 89 

ochenta y 
nueve 95 

noventa y 
cinco 

100 cien         

183 ciento ochenta y tres     
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3. Að kynna sig á spænsku. 

Eftir fyrstu kennsluvikurnar er skemmtilegt að byrja að læra að kynna sig á 
spænsku. Hægt er að byrja á að kenna nemendum mjög einfalda leið og 
nýta upphaf næstu tíma til að nemendur kynni sig hver fyrir öðrum. Þeir 
geta undirbúið sig fyrir æfingu til dæmis með því að læra orðasamböndin 
hér fyrir neðan: 

Presentarse en español/ Að kynna sig á spænsku 
 

Að heilsa/ Saludar 
¡Hola!                                         Hæ! 
Buenos días.                             Góðan daginn 
Buenas tardes.                         Gott kvöld 
Buenas noches.                        Góða nótt 
 

Að kveðja/ Despedirse 
¡Adiós!                                        Bless! 
¡Hasta luego!                            Sjáumst síðar! 
 
¿Cómo estás?                            Hvað segir þú gott? 
¿Qué tal?                                    Hvað er að frétta 
 
¿Cómo te llamas?                     Hvað heitir þú? 
¿Cómo se llama usted?           Hvað heitið þér? 
 
Soy................                            Ég er........... 
Me llamo...................             Ég heiti.............. 
¿Cuántos años tienes?            Hvað ert þú gamall/gömul? 
Tengo 15 años.                          Ég er 15 ára 
 
¿De dónde eres?                               Hvaðan ert þú? 
Soy de Islandia.                                 Ég er frá Íslandi 
¿Dónde vives?                                    Hvar býrð þú? 
Vivo en... Vesturgata 12                   Ég bý á... Vesturgötu 12 
 
¿Qué idioma hablas?                       Hvaða mál talar þú? 
Yo hablo islandés/ español             Ég tala íslensku/ spænsku 

 
¿Eres estudiante?                             Ert þú nemandi? 
Si, soy estudiante                             Já, ég er nemandi 
 

Að svara/Responder 
Sí                                                          Já 
No                                                       Nei 
Gracias                                               Takk  
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Muchas gracias                                 Takk fyrir 
Por favor                                            Gjörðu svo vel! 

Vocabulario/  Ýmis orð 
Maestro     kennari                       hermanos/ systkyni 
Papá           pabbi                           alumna (o)     nemandi                           
Mamá        mamma 
Niño           strákur                         Yo                    ég 
Niña            stelpa                           hermana(o)  systir/ bróðir 

 

 Hægt er að æfa spurningar og svör á spænsku eða þýða 
spurningarnar 
 
1.– Hvað heitir þú? 
2.– Hvað ertu gamall/gömul? 
3.– Hvaðan ert þú? 
4.– Hvar átt þú heima? 
5.– Hvaða mál talar þú? 
6.– Ert þú nemandi? 
 
 

Svaraðu spurningunum  með Sí/No 
 
¿Eres estudiante? 
¿ Eres maestro? 
¿Eres arquitecto? 
¿Eres escritor? 
¿Eres gato? 
¿Eres alumna (o)? 
¿Eres casado? 
 
 

Svaraðu á spænsku 
 
1.– ¿ Cómo te llamas?   
2.– ¿Cómo se llama tú papá?  
3.– ¿Cuántos hermanos tienes? 
4.– ¿Cuántos años tiene tú hermana? 
5.– ¿Dónde vives? 
6.– ¿ De dónde eres? 
7.– ¿Qué idioma hablas? 
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4.  Los colores/litirnir 

Grunnlitirnir eru átta og þekking á þeim kemur sér vel. Hægt er að blanda 
þeim saman til þess að búa til fleiri liti. Mikilvægt er að nemendur læri 
litina vel því þeir eru mikilvægir í daglegu lífi. Sem dæmi um það hvernig 
læra má litina með leik er hægt að láta nemendur fá örkina hér að neðan. 
Síðan er ýmsum hlutum raðað ofan í poka sem kennari dregur svo upp einn 
í einu. Nemendur eiga að finna litinn á hlutnum á spænsku og segja upphátt. 
Á sama tíma er hægt að kenna nemendum hvað hlutirnir sem eru í 
pokanum heita. Einnig má spyrja hvernig föt og aðrir hlutir sem nemendur 
bera á sér eru á litinn. 
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Margar æfingar eru um litina á veraldarvefnum. Hlekkir á nokkrar slíkar eru í Viðauka 3 
(bls. 51). 

Gris 

Azul Verde 

Naranja Negro Morado Rosado 

Marrón/café 

Amarillo Rojo 

Verde oscuro 

Plateado Dorado 

Verde Verde claro 



5.  Estaciones, meses y d

Að læra árstíðirnar er 
eru mjög líkir þeim íslen
notuð. Dagarnir geta verið dálítið flóknir og gott
að nemendurnir geti æf
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Estaciones, meses y días/ Árstíðirnar, mánuðurnir og dagarnir.

 bæði mikilvægt og mjög skemmtilegt
íslensku og einfalt að læra hugtökin sem um þá eru 

. Dagarnir geta verið dálítið flóknir og gott er að eiga nóg efni til þess 
æft sig og endurtekið þangað til þeir kunna þá.

      

 

ías/ Árstíðirnar, mánuðurnir og dagarnir. 

t. Mánuðurnir 
hugtökin sem um þá eru 

nóg efni til þess 
þeir kunna þá. 
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Estaciones del año, meses, días y horario. /Árstíðirnar, mánuðirnir og dagarnir, 
tíminn. 

  

  

 

 

Skrifaðu í kassann hvaða árstíð er á myndinni. 

         

 

 

La primavera 

El otoño 

El verano 

El invierno 
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Svaraðu spurningunum á spænsku.   
1.– ¿Cuándo cumples años?/ Hvenær átt þú afmæli? 
 
 
2.– ¿Qué día de la semana es hoy?/Hvaða vikudagur er í dag? 
 
 
3.– ¿Cuándo naciste? / Hvenær ert þú fædd(ur)? 
 
 
4.– ¿En qué mes estamos hoy?/ Í hvaða mánuði erum við núna? 
 
 
5.– Escribe la fecha completa de hoy/ Skrifaðu dagsetninguna (t.d. í dag er 
föstudagurinn 13. nóv. 2013),  og hvaða vikudagur er í dag og  á morgun? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meses del año/ Leitaðu að mánuðunum      Los días de la semana/Leitaðu að dögunum 

N O V I E M B R E 
Z R M A R Z O N N 
O E A G B O E O E 
C R Y O M R A O R 
T B O S E A I I O 
U E X T I M O L B 
B F Y O C E N U Y 
R E N O I N U J A 
E N E R D E J U M 

 
M I N G O A M A N 
A I S E T R A J T 
R E E E S E S U I 
T T T R V I E R N 
E R R E C E N E G 
S A B A D O U U A 
O M I N G O L J N 
D O M I N G O E E 
A M V I E R N E S 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Til viðbótar má finna meira efni á veraldarvefnum. Hlekkir á vefsíður eru í Viðauka III. 
(bls. 51). 

 



 

6.  La hora/Klukkan 

Mikilvægt er að læra á 
má til kennslu snemma á önninni. Einnig er vísað til dómínóspilsins sem 
vísað var til hér að framan.

Síður á netinu þar sem hægt er að æfa sig
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 klukkuna. Hér að neðan er ýmislegt efni sem
má til kennslu snemma á önninni. Einnig er vísað til dómínóspilsins sem 
vísað var til hér að framan. 

 

 
sem hægt er að æfa sig má finna í Viðauka III (bls. 51)

Hér að neðan er ýmislegt efni sem nota 
má til kennslu snemma á önninni. Einnig er vísað til dómínóspilsins sem 

 

 
III (bls. 51). 



49 

 

¿Qué hora es? 
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Viðauki 1: Orðaspil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pizarrón  

pizarra 

tablero 

pelota  

balón 

bola 

 

pizarra   

tablero 

pizarrón 

lapicero  

bolígrafo 

pluma 

tablero  

pizarrón 

pizarra 

bolígrafo 

pluma  

lapicero 

bola   

pelota 

balón 

pluma  

lapicero 

bolígrafo 

balón  

bola 

pelota 

niño    

chico 

muchacho 

muchacho 

niño     

chico    

chico   

muchacho 

niño 
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vasija  

taza 

pocillo  

banano  

plátano 

banana 

taza  

pocillo 

vasija 

zumo 

néctar 

jugo 

pocillo  

vasija 

taza 

 

néctar  

jugo 

zumo 

jugo  

zumo 

néctar 

plátano  

banano 

banana

  

banana  

banano 

plátano 

lluvia 

aguacero 

chubasco 

aguacero

chubasco 

lluvia 

chubasco

lluvia 

aguacero 
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asno  

mula 

burro 

burro  

asno 

mula 

mula  

burro 

asno 

avión

aeroplano 

aeronave 

aeronave             

avión   

aeroplano 

aeroplano 

aeronave 

avión  

maestro         

profesor 

docente 

profesor  

docente 

maestro 

docente  

maestro 

profesor 
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   Son las Son las Son las Son las     

tres menostres menostres menostres menos    

cuartocuartocuartocuarto    
 

 

Son  las Son  las Son  las Son  las 

cuatro menos cuatro menos cuatro menos cuatro menos 

veinticincoveinticincoveinticincoveinticinco    

    

   

SonSonSonSon    

las docelas docelas docelas doce 

    

 

Son las tres y Son las tres y Son las tres y Son las tres y 

diezdiezdiezdiez 

   

Son  las cuatro Son  las cuatro Son  las cuatro Son  las cuatro 

menos diezmenos diezmenos diezmenos diez 

 
 

Es la una Es la una Es la una Es la una 

menos cuartomenos cuartomenos cuartomenos cuarto      

 

    

  Son  las Son  las Son  las Son  las     

            seisseisseisseis 

    

 Son las Son las Son las Son las 

siete y   siete y   siete y   siete y   

veinteveinteveinteveinte    

    

Son las Son las Son las Son las     

once y once y once y once y 

mediamediamediamedia           

Son las nueve Son las nueve Son las nueve Son las nueve 

menos cuartomenos cuartomenos cuartomenos cuarto    

 

Viðauki 2: Klukkudómínó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 

   

    Son  las Son  las Son  las Son  las  

                diezdiezdiezdiez    

 

Son las Son las Son las Son las 

doce y cuartodoce y cuartodoce y cuartodoce y cuarto    

 

Son lasSon lasSon lasSon las    

    sietesietesietesiete 

 
 

 

Son las tres y Son las tres y Son las tres y Son las tres y 

cincocincocincocinco    
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Viðauki 3: Gagnlegar vefsíður 

Minnisleikur á tölvu. Nemendur meta eigin þekkingu og bera árangur sinn saman. 

www.ver-taal.com                              

www.aprenderespanol.org 
http://recursostic.educacion.es/primaria/enpocaspalabras/web/animaciones/index.swf 
http://www.xn--sinnimo-n0a.es/sinonimos/taza.html 
 
Vefsíður til að læra tölur: 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/Cam1Uni1/3.htm    1–10  para 
saman 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/Cam1Uni1/5.htm    11–20  para 
saman 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/Cam1Uni1/6.htm     1–20  skrifa 
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/numeros1.php                                                     1–100 
audio 
 
Vefsíður með æfingum fyrir tónlistagreind: 
http://www.ver-taal.com/canciones.htm 
 
Vefsíður til að læra liti: 

http://www.languageguide.org/spanish/vocabulary/colors/             framburður 

http://www.crickweb.co.uk/ks2spanish.html                                      para saman 
 
Vefsíða með æfingum um árstíðirnar: 
http://www.aprenderespanol.org/vocabulario/horas-dias-meses-estaciones-calendario.html 
 
Vefsíða með æfingum um klukkuna: 
http://www.aprenderespanol.org/vocabulario/horas-dias-meses-estaciones-calendario.html  
 

 


