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Ágrip  

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til fullnaðar B.Ed. gráðu á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands, faggreinakennsla í grunnskóla með dönsku sem kjörsvið. Markmið 

þessarar ritgerðar er að skoða helstu kennsluaðferðir í tungumálakennslu hérlendis, þá 

aðallega dönskukennslu, með hliðsjón af nýrri menntastefnu sem á að taka gildi 2015 

með útgáfu af nýrri Aðalnámskrá 2011 og 2013. Í ljós kemur að helstu aðferðir í skólum 

á Íslandi eru tjáskiptaaðferðin, beina aðferðin, málfræði- og þýðingaraðferðin og 

hlustunar- og talaðferðin. Skoðað er hvort að þessar aðferðir séu í samræmi við 

markmið nýrrar Aðalnámskrár. Í ljós kemur að engin ein kennsluaðferð er réttari en 

önnur og til þess að ná markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá verða kennarar að 

notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Einnig var gerð lítil könnun sem náði til 20 

nemenda í grunnáfanga í dönsku í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður 

sýna að helmingur nemendanna telja mikilvægt að læra dönsku í framhaldsskóla. 

Ennfremur kemur fram að flestir nemendanna vilja læra að tjá sig betur á dönsku, ná 

framburði og geta bjargað sér í Danmörku. Sjö nemendur af tuttugu telja ekki 

mikilvægt að læra dönsku. Leiðbeinandi okkar í verkefninu er Michael Dal, lektor á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands.   

 

 

 

 



 

 

Efnisyfirlit 

Ágrip ......................................................................................................................... 3 

Formáli ..................................................................................................................... 6 

1 Inngangur .......................................................................................................... 7 

2 Kennsluaðferðir í tungumálanámi .................................................................... 8 

2.1 Færniþættirnir fjórir .................................................................................. 9 

2.1.1 Evrópska tungumálamappan .................................................................... 10 

2.1.2 Ferilmappa ................................................................................................ 11 

2.2 Helstu aðferðir ........................................................................................ 14 

2.2.1 Þýðingar- og málfræðiaðferðin ................................................................. 14 

2.2.2 Beina aðferðin ........................................................................................... 15 

2.2.3 Hlustunar- og talaðferðin .......................................................................... 16 

2.2.4 Tjáskiptaaðferðin....................................................................................... 17 

2.3 Samantekt um kennsluaðferðir ............................................................... 19 

3 Námsaðferðir í tungumálanámi ..................................................................... 20 

3.1 Tileinkunarferlið og máltaka nemenda ................................................... 20 

3.2 Fjölgreindakenningin ............................................................................... 22 

3.3 Einstaklingsmiðað nám ........................................................................... 23 

3.3.1 Orton-Gillingham....................................................................................... 25 

3.3.2 Tomatis- aðferðin ...................................................................................... 26 

3.4 Lausnaleitarnám ...................................................................................... 26 

3.5 Verkefna- og nemendamiðað nám ......................................................... 27 

3.6 Samvinnunám .......................................................................................... 28 

3.7 Samantekt um námsaðferðir .................................................................. 30 

4 Könnun meðal nemenda ................................................................................ 31 

4.1 Fyrri rannsóknir ....................................................................................... 31 

4.2 Rannsóknaraðferðin ................................................................................ 32 

4.3 Rannsóknarsniðið .................................................................................... 32 

4.4 Niðurstöður könnunar ............................................................................ 34 

4.5 Samantekt könnunar ............................................................................... 38 

4.6 Samanburður ........................................................................................... 39 

5 Umræður ........................................................................................................ 40 



 

 

5.1 Mikilvægi tungumálanáms ...................................................................... 40 

5.2 Hæfniviðmið í tungumálanámi ................................................................ 42 

5.3 Samskipti kennara og nemenda .............................................................. 46 

5.4 Samanburður könnunar við aðferðir og Aðalnámskrár .......................... 47 

6 Lokaorð og niðurstöður .................................................................................. 49 

7 Heimildaskrá ................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formáli 

Hugmynd að þessu verkefni kom til í kjölfarið af nýrri Aðalnámskrá, þar sem við 

vildum skoða kennsluaðferðir og námsaðferðir í erlendum tungumálum 

samanborið við ný hæfniviðmið Aðalnámskrár. Okkur fannst áhugavert að athuga 

hvort kröfur Aðalnámskrár væru í takt við þær kennsluaðferðir sem notaðar eru 

hér á landi. Að auki vildum við heyra raddir nokkurra nemenda, og 

framkvæmdum litla könnun á sýn þeirra til dönskunáms í framhaldsskóla. 

Við viljum færa leiðbeinanda okkar, Michael Dal, okkar bestu þakkir fyrir góðar 

ábendingar og leiðsögn við vinnu þessarar ritgerðar. Að auki viljum við þakka 

fjölskyldum okkar fyrir veittan stuðning og þolinmæði í okkar garð, á meðan á 

vinnu okkar við gerð þessarar ritgerðar stóð. 
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1 Inngangur  

Markmið ritgerðarinnar er að kynna helstu kennsluaðferðir sem notaðar eru hér 

á landi í tungumálakennslu, þá sér í lagi dönsku. Við völdum að skrifa um þetta 

efni, vegna þess að nú er komin út ný Aðalnámskrá fyrir öll skólastigin og okkur 

þótti áhugavert að skoða hana og bera saman við þær kennsluaðferðir sem eru 

mest notaðar í dag. Hverjar eru taldar áhrifaríkastar og bera þær saman við nýjar 

áherslur sem koma fram í nýrri Aðalnámskrá, sem gefin var út árið 2011 

almennur hluti, og greinasvið árið 2013, sem á að vera komin í notkun í öllum 

skólum á Íslandi 2015. Í nýrri Aðalnámskrá er birt menntastefna sem byggð er á 

sex grunnþáttum menntunar sem höfð eru að leiðarljósi við námskrárgerðina, 

þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Grunnþættirnir eiga að snúast um læsi á samfélag, menningu, 

umhverfi og náttúru, með  þeim hætti að börn og ungmenni læri að lifa í 

samfélagi og vinna með öðrum. Grunnþættirnir eiga að endurspeglast í öllu 

skólastarfi en lykilhæfnin tengir grunnþættina við kröfu um hæfni nemenda. Ljóst 

er að Aðalnámskrá er einungis rammi um skólastarfið og á að vera leiðbeinandi 

fyrir þá sem skipuleggja nám. En hvers vegna er hún gefin út ef það er ekki hægt 

að fara eftir því sem fram kemur í henni.  

 Að auki eru skoðaðar fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á tungumálakennslu 

og hvort að þær aðferðir sem notaðar eru, séu í samræmi við markmið nýrrar 

Aðalnámskrár. Einnig var gerð lítil könnun sem náði til 20 nemenda í grunnáfanga 

í dönsku í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, þar sem reynt var að fá fram 

sýn nemenda á viðhorfi þeirra til dönskukennslu í framhaldsskóla og borið saman 

við eldri rannsókn á sama efni. 

 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru þessar: Hvaða kennsluaðferðir eru mest 

notaðar á Íslandi; hverjar eru taldar áhrifaríkastar; hvernig markmið nýrrar 

Aðalnámskrár falla að kennslu erlendra tungumála eins og þau virðast vera kennd 

hérlendis.  
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2 Kennsluaðferðir í tungumálanámi 

Kennsluaðferð byrjar hjá kennaranum og snýr að því hvernig hann nær að vinna 

úr því efni sem hann þarf að miðla til nemenda. Ingvar Sigurgeirsson (1999) 

segir  kennsluaðferð vera  það skipulag sem kennarinn hefur í kennslu sinni, þar á 

meðal samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni, með því 

markmiði að nemendur læri það sem að er stefnt.  

 

Fjöldinn allur af aðferðum er í boði og sé gengið út frá því að beiting þeirra er háð 

mannlegum eiginleikum má í raun segja að útfærslur þeirra geti verið eins 

fjölbreyttar og kennarar eru margir.   

 

Samkvæmt Auði Hauksdóttur (2007), skiptir viðhorf til tungumálsins miklu máli 

þegar hugað er að kennsluaðferð, og telja sumir að stemningin í námsumhverfinu 

geti skipt sköpum fyrir tungumálanámið, á meðan aðrir telja að eðli og umfang 

ílagsins eða máláreitið sé það sem skipti sköpum. Skipulag kennslu má skipta í 

nokkra hluta; meginmarkmið sem stefnt er að með kennsluaðferðinni, náms- eða 

kennsluáætlanir sem eru dæmigerðar fyrir aðferðina, tegundir viðfangsefna í 

námi og kennslu, hlutverk nemandans í kennslustundinni og hlutverk kennarans, 

einnig eðli og hlutverk námsefnisins. Ef litið er á tungumálið sem tæki sem leiðir 

til tjáskipta verða námsmarkmiðin að endurspegla slíkt viðhorf og sé talið að 

tungumálið lærist best með virkum tjáskiptum frá upphafi er nauðsynlegt að 

viðfangsefnin feli í sér tækifæri fyrir nemendur til að eiga tjáskipti. Framkvæmd 

eða útfærsla kennslu felur í sér m.a. kennslutækni, kennsluhætti og inntak 

kennslu. 

 

Þegar kemur að kennslu erlendra tungumála eru margar kennsluaðferðir sem 

hægt er að nota, einhverjar sem í dag eru ekki taldar jafn góðar og þær þóttu 

fyrir einhverjum árum síðan og lang flestir eru hættir að nota. Svo eru margar 

sem eru nýjar og eiga að mæta breyttum viðhorfum til tungumálanáms. Það 

kemur fram í nýrri Aðalnámskrá (2013) að tilgangur tungumálanáms sé að 
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nemendur læri að nota markmálið við raunverulegar aðstæður og geti nýtt sér 

tungumálið við slíkar aðstæður.  

 

Áður en fjallað verður um nokkrar af helstu aðferðum sem hafa verið ríkjandi í 

tungumálakennslu hér á landi er mikilvægt að koma inn á færniþættina fjóra. 

Færniþættirnir fjórir eru meginstoðir tungumálsins, að tala, lesa, skrifa og 

hlustun. Mikil áhersla er lögð á að tungumálanám sé byggt upp á þann hátt að 

allir fjórir þættirnir séu þjálfaðir og eru hæfniviðmið í nýrri Aðalnámskrá (2013) 

byggð upp á þann hátt að náð sé til allra færniþáttanna. 

 

2.1 Færniþættirnir fjórir 

Tungumálanám byggist upp á fjórum færniþáttum, að lesa, skrifa, hlusta og að 

tala. Þegar kemur að þessum færniþáttum er þeim oft skipt upp í tvo flokka, 

móttöku og sköpun. Að tala og skrifa er flokkað undir sköpun, en að lesa og 

hlusta undir móttöku. Þegar þessir flokkar eru túlkaðir eru móttökuþættirnir þeir 

þættir sem krefjast þess að nemendur taki á móti markmálinu án þess að þurfa 

að vera virkir, en hinsvegar þurfa nemendur að vera virkir þegar kemur að þeim 

þáttum sem flokkaðir eru undir sköpunarþætti (Tornberg, 2003).  

 

Þegar á að kenna tungumál er mikilvægt að allir fjórir færniþættirnir séu þjálfaðir 

jafnt og að gott flæði sé á milli allra þátta (Dal, 2002). Þegar kemur að hlustun er 

mikilvægt að nemandinn fái að hlusta á markmálið eins og hæfir aldri nemandans 

og þroska, nemandinn þarf að fá að tjá sig munnlega við einfaldar aðstæður og 

nota tjáskipti á markmálinu. Lestur þarf að vekja áhuga nemandans og vera til 

gagns og síðast en ekki síst þarf nemandinn að geta tjáð sig skriflega á 

markmálinu  (Tornberg, 2003).  

 

Mikilvægt er að nám byggist upp á öllum fjórum færniþáttunum, þ.e.a.s. að ekki 

er hægt að láta nemendur lesa án þess að þeir fái tækifæri á að tjá sig um það 

efni sem lesið er. Gott er að blanda færniþáttunum saman þegar kemur að 

tungumálakennslu og einblína ekki bara á einn þátt í einu. Með þeim hætti gerir 
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nemandinn sér grein fyrir því að tungumálið er samtvinnað af öllum 

færniþáttunum. 

 

Fram kemur í Aðalnámskrá (2013) að meginmarkmið  tungumálanáms sé að 

nemendur öðlist hæfni í rituðu og töluðu máli og þá skiptir sköpum að allir 

færniþættirnir fjórir séu þjálfaðir jafnt. Í nýrri Aðalnámskrá eru sett fram ný 

hæfniviðmið sem þarf að uppfylla í kennslu. Þessi nýju viðmið eru hlustun, 

lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni. 

 

Evrópuráðið hefur þróað evrópsku tungumálamöppuna, sem 

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út hérlendis. Evrópska tungumálamappan er 

þróuð svo nemendur geti fylgst með námsframvindu sinni og er einnig ætluð til 

að hvetja til náms. Í Evrópsku tungumálamöppunni er fylgst með framförum 

nemenda í öllum færniþáttunum. 

 

2.1.1 Evrópska tungumálamappan 

 

Eins og áður kom fram eru hæfniviðmið í grunnskóla byggð upp á sama hátt og 

Evrópska tungumálamappan. Þegar kemur að því að meta tungumálanám er 

alveg hægt að spyrja sig að því hvort að hefðbundið námsmat sé viðeigandi 

kostur, þ.e.a.s hefðbundin skrifleg próf. Markmiðin sem sett eru fyrir 

tungumálanám í Aðalnámskrá (2013) eru ekki þess eðlis að hægt sé að prófa þau 

einungis með skriflegum prófum og einnig kemur fram að tungumálanám sé 

betur gert skil með þeim hætti að námið sé símat.  

 

Hér áður fyrr byggðist tungumálanám upp á því að lesa, þýða og skrifa stíla og 

gera málfræðiæfingar og voru svo tekin skrifleg próf sem prófuðu nákvæmlega 

það sem var verið að læra. Þá var samræmi í því sem kennt var og svo í því sem 

var prófað. Þá er eins og hafi orðið til einhver prófa hefð sem hefur fest sig í sessi 

í tungumálakennslu. Þessi stöðluðu próf geta ekki prófað alla þá þætti sem koma 

fram í Aðalnámskrá sem á að leggja áherslu á, í kennslu og námi erlendra 

tungumála (Auður Torfadóttir, 2005). Með nýjum hæfniviðmiðum í Aðalnámskrá 
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má búast við því að námsmat þurfi einnig að vera byggt upp á nýjan hátt til þess 

að mæta þessum hæfniviðmiðum og að námsmat eigi að vera leiðbeinandi og 

gefa upplýsingar um hvernig og hvort markmiðum sé náð. 

 

Evrópska tungumálamappan var tekin í notkun árið 2000 eftir margra ára þróun 

og er ætlað að gera tungumálakennslu markvissari og skilvirkari. Mappan skiptist 

í þrjá hluta, tungumálapassann, námsferilskrá, og safnmöppu. Með notkun 

möppunar er verið að stuðla að því að nemendur séu ábyrgari og meðvitaðri um 

nám sitt, og horft sé á nám fyrst og fremst frá sjónarhóli nemandans (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2006). 

Mappan byggist á því að nemendur meta sjálfa sig með því að merkja við hæfni 

sína í ramma frá A1 – C2 ( Evrópsk tungumálamappa). Gert er ráð fyrir að 

nemendur séu í ramma B1 við lok grunnskólans. 

 

Á svipaðan hátt og tungumálamappan geta kennarar látið nemendur fylgjast með 

námsframvindu sinni með því að láta þá gera svokallaða ferilmöppu. 

 

2.1.2 Ferilmappa 

 

Tilgangur með slíkri möppu er margþættur, en þó aðallega sá að vera trúverðug 

heimild um nám nemandans á tilteknu sviði með því að gefa yfirlit um þau verk 

sem hann hefur unnið. Slík mappa er nokkurs konar heimildasafn sem auðveldar 

nemandanum leit að upplýsingum sem hann þarfnast (Ingvar Sigurgeirsson, 

1998). Ferilmöppur auðvelda kennurum að átta sig á því hvernig nemendum 

miðar í náminu (Guðrún Pétursdóttir, 2005).  

 

Með því að nýta ferilmöppu er áherslan sett á heildar námsferlið, vinnuframlag 

og framfarir. Nemandinn lærir mikið af því að setja möppuna saman, og sú vinna 

styrkir nemandann í þeirri trú að hann beri sjálfur ábyrgð á árangri sínum. 

Ferilmappa er ekki samansafn af allri vinnu nemandans heldur er hún sett saman 

af kostgæfni til að sýna fram á útfærslu nemandans á ákveðinni hugmynd eða 

verkefni. 
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Reynslan með ferilmöppum hefur sýnt að slík vinnuaðferð nemenda efli 

námsvitund. Hver og einn nemandi útbýr sína ferilmöppu og með þeim hætti er  

komist til móts við sem flesta nemendur sem eru allir misjafnir og þannig getur 

hver og einn fengið notið sín, á því sviði sem hann er sterkastur á. Ferilmappan 

getur innihaldið m.a. verkefni, myndir, ljóð, hugleiðingar og margt fleira sem 

tengist náminu. Hér á eftir gefur að líta hugmynd að mati á ferilmöppu, slíkt mat 

gæti auðveldað kennurum að meta vinnu nemenda, auk þess gefur slíkt mat 

nemendum góða sýn á stöðu þeirra í náminu. Hér á eftir gefur að líta dæmi, sem 

við studdumst við úr bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna 

(1999) um hvernig mat á ferilmöppu getur litið út.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Mat á ferilmöppu 

 Ófullnægjandi Sæmilegt Gott 

Ástundun Vantar mörg 

verkefni í 

möppuna. 

Verkefni illa eða 

lítt unnin. 

Verkefnin eru 

ekki merkt eða 

dagsett. 

Verkefnum er 

ekki raðað eftir 

dagsetningu. 

Næstum öll 

verkefni eru í 

möppunni.Ver

kefni 

hálfunnin.Nok

kur verkefni 

eru merkt eða 

dagsett. 

Nokkrum 

verkefnum 

raðað eftir 

dagsetningu. 

Öll verkefni eru á 

sínum stað. 

 

Verkefni 

fullunnin. 

Öll verkefnin eru 

merkt eða dagsett. 

Verkefnum er 

raðað eftir 

dagsetningu. 

Frágangur Frágangi 

ábótavant. 

Yfirkrot og 

krass. 

Blöðin rifin og 

krumpuð. 

Verkefnin illa 

uppsett. 

Frágangur 

oftast góður. 

Skipulag og 

samhengi gæti 

verið betra. 

Blöðin nokkuð 

snyrtileg 

Verkefnin 

nokkuð vel 

uppsett. 

Góð umgengni um 

möppuna. 

Skipulag gott. 

Blöðin snyrtileg. 

Verkefnin 

skipulega uppsett. 

Ferli Hefur lítið nýtt 

sér 

leiðbeiningar frá 

kennara við 

úrlausn 

verkefna. 

Lítil vinna lögð í 

sjálfsmat. 

Hefur oftast 

nýtt sér 

leiðbeiningar 

kennara til 

úrbóta á 

verkefnum. 

Nokkuð góð 

vinna lögð á 

mat í 

verkefnum. 

Nýtir sér 

leiðbeiningar 

kennara. 

Auðvelt er að sjá 

hvað nemandinn 

telur sig hafa lært 

af 

viðfangsefnunum. 
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2.2 Helstu aðferðir 

Hér á eftir verður farið yfir helstu kennsluaðferðir sem notast hefur verið við í 

tungumálakennsku hér á landi. Helstu kennsluaðferðirnar eru þýðingar- og 

málfræðiaðferðin,  beina aðferðin, hlustunar- og tal aðferðin og svo loks tjáskipta 

aðferðin sem er aðferð sem er ríkjandi í tungumálakennslu í dag og flestir 

tungumálakennarar sammála um að hún sé sú aðferð sem henti best til 

tungumálakennslu (Dal, 2005). Fjallað verður um hverja kennsluaðferð fyrir sig og 

farið yfir það helsta sem hver aðferð fyrir sig leggur áherslu á. 

 

2.2.1 Þýðingar- og málfræðiaðferðin 

 

Þýðingar- og málfræðiaðferðin var notuð mest allra kennsluaðferða í 

tungumálanámi á árum áður hérlendis, en undanfarið hefur dregið all verulega úr 

notkun hennar. Rætur aðferðarinnar má rekja til kennslu hefðbundinna 

tungumála, til að mynda latínu og hefur oft verið skilgeind sem hin hefðbunda 

aðferð í tungumálanámi. Þessi aðferð var allsráðandi í tungumálakennslu í 

Evrópu á miðri nitjándu öld og fram á þá næstu (Auður Hauksdóttir, 2001). 

Samkvæmt Larsen-Freeman (2004) er markmið þessarar aðferðar að efla færni 

nemenda í því að lesa bókmenntir á markmálinu, með þeim hætti að læra 

málfræðireglur og orðaforða á markmálinu. Nemendur eru látnir læra 

málfræðireglur utanbókar. Þessi  kennsluaðferð snýst um að kennari ráði og 

nemendur sitji og hlusti. Nemendur eiga að þýða frá einu tungumáli yfir á annað. 

Mikil áhersla er lögð á að leiðrétta allar villur nemenda. Megin áherslan er lögð á 

ritun og lestur, sem eru tveir af fjórum færniþáttunum. Nemendur eiga að lesa 

texta og beinþýða hann.  

 

Við teljum þessa aðferð vera ennþá ríkjandi í skólum á Íslandi í tungumálakennslu 

og þá aðallega í dönskukennslu, möguleg ástæða fyrir því gæti verið sú að það 

vanti menntaða kennara sem beita nýjum kennsluaðferðum. 
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Fram kemur í Aðalnámskrá (2013) að málfræðin sé í sjálfu sér ekki markmið með 

kennslu erlendra tungumála þegar nemendur séu í grunnskóla, heldur þjóni hún 

málnotkun tungumálsins á sama hátt og orðaforði og sé hluti af stóra samhengi 

tungumálsins. Einnig að málvitund nemenda þjálfist og aukist með markvissri, 

fjölbreyttri og eðlilegri notkun málsins.  

 

Kennsla þar sem þýðingar- og málfræðiaðferðin er notuð fer fram á móðurmálinu 

og það er aðeins í undantekningum þar sem markmálið er notað við kennslu. 

Móðurmálið er notað við útskýringar á málfræðireglum og í umræðum um 

uppbyggingu tungumálsins og er kennslan byggð upp á þann hátt að kennari spyr 

og nemendur svara. Kennarinn er í aðalhlutverki og stjórnar kennslunni algerlega 

og hafa nemendur ekkert um hana að segja (Auður Hauksdóttir, 2001). 

 

Í Aðalnámskrá (2013) er talað um það hvernig nemendur eigi að kynnast 

markmálinu sem lifandi verkfæri. Frá upphafi tungumálanáms eiga nemendur að 

venjast því að heyra tungumálið og fá tækifæri til þess að spreyta sig á því. 

Undirstöðuþættir tungumáls eru málkerfið og orðaforðinn og það er það sem á 

að leggja áherslu á í byrjendakennslu. 

 

Á nítjándu öld kom fram ný aðferð í tungumálakennslu sem svar við þýðingar-og 

málfræðiaðferðinni og var þróuð af sérfræðingum þess tíma til þess að bæta 

tungumálakennslu. Sú kennsluaðferð er beina aðferðin en var einnig kölluð 

rökrétta aðferðin (Auður Hauksdóttir, 2001). 

2.2.2 Beina aðferðin 

 

Beina aðferðin kom fram sem andstæða við málfræði- og þýðingaraðferðina, 

beina aðferðin snýst um að hafa mikið af munnlegum æfingum  þar sem hið 

hversdagslega málfar er aðalatriðið. Kennslan fer þá eingöngu fram á erlenda 

tungumálinu. Mikilvægt er að skilningurinn á tungumálinu komi  beint frá 

markmálinu. Markmiðið er að nemendur læri að tjá sig á tungumálinu sem þeir 

eru að læra, áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér að spyrja spurninga og 

svara spurningum á markmálinu (Larsen-Freeman, 2011). 
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Beina aðferðin getur reynst nemendum vel, þar sem einungis er talað á 

markmálinu. Gott er að notast sem mest við slíka aðferð, sérstaklega er 

mikilvægt að byrja hverja önn á beinu aðferðinni, þar sem nemendur eru að átta 

sig á markmálinu. Einnig getur verið hvetjandi að nota mynd- og hljóðefni í 

kennslu í erlendum tungumálum. Mikil áhersla er lögð á hópavinnu og eru 

nemendur látnir leiðrétta sig sjálfir en kennarinn stýrir nemendum að vissu 

marki. 

 

Beina aðferðin tekur mið að því hvernig börn læra móðurmálið sitt. Kennarinn á 

að örva nemendur með því að nota markmálið og nota ósjálfráðar æfingar. Í 

byrjun er jafnvel ekki notast við kennslugögn. Þegar lengra er komið eru notuð 

kennslugögn sem nemendum þykja áhugaverð og notaðir stuttir textar sem 

líkjast töluðu máli ( Auður Hauksdóttir, 2001 ). 

 

Í Aðalnámskrá (2013) kemur fram að megintilgangur tungumálanáms sé að 

nemendur nái hæfni til þess að nota tungumálið sem lifandi verkfæri og þeir þurfi 

til þess að hlusta á tungumálið frá upphafi tungumálanáms. Nemendur þurfi að 

hlusta á mismunandi textagerðir og skilja hvernig á að nota tungumálið við 

raunverulegar aðstæður, sem og að fá tækifæri til þess að spreyta sig sjálfir á 

málinu.  

 

2.2.3 Hlustunar- og talaðferðin 

 

Hlustunar- og talaðferðin þróaðist eftir seinni heimstyrjöldina, þá hafði ameríski 

herinn mikla þörf fyrir kennsluaðferð sem sýndi hraðar framfarir. Aðalmarkmiðið 

með þessari nýju aðferð var að kenna samtalshæfni og voru mikil bein tengsl við 

markmálið (Auður Hauksdóttir, 2001 ). Í kjölfar þess að ameríski herinn fór að 

nota þessa aðferð varð hún vinsæl í Bandaríkjunum og víðar(Larsen-Freeman, 

2004 ). 
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Hlustunar- og talaðferðin snýst um það að nemendur öðlist færni í markmálinu, 

geti svarað og talað án þess að hika. Meginmarkmið þessarar aðferðar er að 

nemendur nái góðri talfærni. Í þessari aðferð er það kennarinn sem stjórnar 

kennslunni alfarið, nemendum er kenndur orðaforði sem kennari stýrir (Larsen-

Freeman, 2004). 

 

Samvinnunám er stór hluti í nálgun þessarar kennsluaðferðar. Áhersla er lögð á 

réttan framburð og málfræði, og nemendur eiga að geta farið rétt með heilar 

setningar. Nemendur fá ekki frelsi til að tjá sig frá eigin hendi, heldur þurfa þeir 

að endurtaka það sem kennarinn segir. Hlustunar- og talaðferðin snýst um mikla 

nákvæmni, þ.e. nemendur eru leiðréttir reglulega og þurfa að endursegja 

setninguna þar til þeir hafa náð henni rétt (Larsen-Freeman, 2004).   

 

2.2.4 Tjáskiptaaðferðin 

 

Í tjáskiptamiðaðri tungumálakennslu er áhersla lögð á að nemandi öðlist 

tjáskiptahæfni á markmálinu við raunverulegar aðstæður og að tungumálið sé 

merkingarbært fyrir hann. Áhersla er lögð á að nemendur muni þurfa nota 

erlenda tungumálið utan skólastofunnar og við raunverulegar aðstæður. 

Mikilvægt er að verkefni höfði til nemenda til þess að vekja áhuga þeirra á 

námsefninu. Þó svo að margir tungumálakennarar notist við tjáskiptiaðferðina er 

þó enn töluvert langt í land inni í hinni almennu kennslustofu þar sem flest 

verkefnin snúa að lestri í erlenda tungumálinu.   

 

Þekking á málfræði markmálsins og beitingu hennar er áfram mikilvæg, en það er 

ekki markmiðið að kunna reglur málfræðinnar aftur á bak og áfram, heldur er 

markmiðið að nemendur geti notað tungumálið á sem margvíslegastan hátt, litið 

er á tungumálið sem sem tæki til tjáskipta. Mikil áhersla er lögð á nám hvers og 

eins nemanda og með þeim hætti eru kennsluhættir að færast nær því sem 

kallað hefur verið einstaklingsmiðað nám, þar sem komið er á móts við 

nemendur þar sem þeir eru staddir í sínu námi. Mikilvægt er að nemendur reyni 

sem fyrst að tjá sig á ólíkan hátt og í mismunandi tilgangi. Markmiðin í 
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tjáskiptamiðaðri kennslu krefjast mikils sveigjanleika í vali og á notkun 

kennsluefnis, fjölbreytilegt úrval texta og verkefna á að endurspegla 

margbreytileikann sem felst í notkun tungumálsins. Textarnir geta verið af 

ýmsum gerðum, t.d. skáldsögur, auglýsingar, ljóð, ferðalýsingar, tímarit og viðtöl. 

Huga þarf að því að efnið taki mið af áhugamálum nemenda og sköpunargáfu 

(Auður Haukdsóttir, 2007). 

 

Fram kemur í grein Michael Dal (2005) að nú séu tungumálakennarar  sammála 

um að aðalmarkmið tungumálakennslu feli í sér að gefa nemendum tækifæri til 

þess að skilja og geta tjáð sig á erlenda tungumálinu.  

 

Það sem einkennir tjáskiptaverkefni er að þau eiga að tengjast þeim aðstæðum 

þar sem nemandinn notar málið og að nemandinn þurfi markvisst að reyna á sig 

á tungumálinu. Aðstæðurnar þar sem nemandinn þarf að nota tungumálið á að 

líkjast þeim aðstæðum þar sem nemandinn gæti þurft að nota markmálið í 

raunveruleikanum og þar að leiðandi að endurspegla raunveruleikann. Kennarar 

verða þó að huga að því þegar kemur að tjáskiptaverkefnum að það þarf að 

aðgreina þau verkefni sem lögð eru fyrir áður en kennsla er skipulögð. Til eru 

mörg tjáskiptaverkefni sem endurspegla ekki raunverulegar aðstæður og því 

verður að gera greinarmun á þeim verkefnum sem lögð eru fyrir og snúa að 

tjáskiptum. Það þarf að skipta verkefnunum niður í þau sem snúa að 

raunveruleikanum, tjáskipti eins og þau eru í raun og veru og tjáskiptaverkefni 

sem hafa kennslufræðilegan tilgang (Svendsen Pedersen, 2007). 

 

Að nota markmálið á þann hátt sem hefur þýðingu fyrir nemandann styður við 

námsferlið. Að nota viðfangsefni í kennslu á þann hátt sem er raunverulegt fyrir 

nemandann styður við námsferlið. Kennarar hafa notað tjáskiptaverkefni án þess 

þó að þeir byggi upp alla sína kennslu á þann hátt. Má gera ráð fyrir því að  það 

sé vegna þess að flestir séu sammála um að viðfangsefni sem skapa alvöru 

tjáskipti séu aðalatriði í öllu tungumálanámi. Að vinna með verkefni sem hafa 

einhvern tilgang fyrir nemendur (Svendsen Pedersen, 2007).  
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Komið er inná það í Aðalnámskrá (2013) að það sé mikilvægt fyrir nemendur frá 

upphafi tungumálanáms að skilja málið við raunverulegar aðstæður og að fá næg 

tækifæri til þess að spreyta sig á tungumálinu við merkingabærar aðstæður.  

 

 

2.3 Samantekt um kennsluaðferðir 

Þrátt fyrir að fjallað sé um hverja kennsluaðferð fyrir sig og tjáskiptaaðferðin sé 

talin áhrifaríkust kennsluaðferða í dag, er það yfirleitt þannig að kennarar notist 

við fleiri en eina aðferð þegar kemur að kennslustundum. Oftar en ekki blanda 

kennarar saman tveimur, jafnvel þremur og allt að fjórum aðferðum saman þegar 

þeir kenna. Flestir kennarar taka það besta úr hverri aðferð og nota saman. Þrátt 

fyrir að kennari notist aðallega við tjáskipaaðferðina þá er alltaf hægt að sækja 

sér eitthvað gott úr hinum aðferðunum og þar með skapa fjölbreytta 

kennsluhætti. Með góðum kennsluaðferðum og réttri tækni við kennslu sem og 

að nýta sér þau verkfæri sem kennurum býðst, eins og t.d. tungumálamöppuna 

og ferilmöppu er hægt að beina nemendum í átt að því að læra tungumálið og að 

stýra þeim í átt að tileinka sér góðar námsaðferðir. 
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3 Námsaðferðir í tungumálanámi 

Skilgreiningar á orðinu nám geta verið fjölþættar, en í meginatriðum er með 

námi átt við að einstaklingur læri eitthvað nýtt og efli þannig þekkingu sína. Það 

að læra er eitthvað sem er undir hverjum nemanda fyrir sig komið og er ferli sem 

kennari getur aðeins leiðbeint honum með. Hægt er að velta fyrir sér hvort að 

námsaðferðir séu þá ekki í raun og veru undir nemendum komnar, en þegar allt 

kemur til alls þá er kennarinn með innlögn um tiltekið efni og til að árangur náist í 

námi og kennslu er mikilvægt að beita góðum kennsluaðferðum. Þannig hefur 

kennarinn áhrif á það hvernig nemandinn tileinkar sér námsefnið (Business 

dictionary (á,á.)). 

 

3.1 Tileinkunarferlið og máltaka nemenda 

Almennt séð eru fræðimenn nú til dags sammála um að nemendur nemi erlend 

tungumál í þriggja stiga ferli eins og bandaríski málfræðingurinn Rod Ellis (1994) 

gerir grein fyrir í líkani sínu um máltileinkun. Fyrsta skrefið er að nemendur fá 

málinnlögn frá umhverfinu, og  hún geymist í skammtímaminninu. Næsta skref er 

að nemendur geyma orðmyndun í langtímaminninu og smám saman myndast 

svokallað „millimál“. Með millimáli er átt við það málkerfi sem nemendur búa til 

á grundvelli  þeirrar málinnlagnar sem þeir fá frá umhverfinu. Með tímanum 

breytist millimálið, þegar nemendur  bæta smám saman við sig kunnáttu í 

tungumálinu og nálgast sífellt það markmið að líkjast málfari erlenda 

tungumálsins. Að lokum geta nemendur yfirfært millimálið sem þeir hafa lært í 

tali og ritun. Miklu máli skiptir að kennarar átti sig á því að á meðan á ferlinu 

stendur mynda nemendur sér tilgátur um það tungumál sem þeir eru að læra. 

Nemendur eru sífellt að prófa sig  áfram í millimálinu og breyta jafnvel þeim 

tilgátum sem þeir hafa þá þegar myndað. Þess vegna eru flestir fræðimenn á 

sviði kennslu- og uppeldisfræði erlendra tungumála nú sannfærðir um að 

máltileinkun nemenda fari ekki fram eftir línulegum reglum, og að máltileinkun 

snúist ekki um samansafn af reglum. Til þess að nemandi geti tileinkað sér erlent 

tungumál þarf hann að þróa með sér ómeðvitaða og óbeina málkunnáttu, þ.e. að 
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hann sé fær um að nota orðaforða, mynda setningar og beita málfræði 

tungumálsins án þess að hugsa sérstaklega um það. Nauðsynlegt er að nemendur 

fái jákvæða og rétta málinnlögn alveg frá byrjun máltileinkunarferlisins, svo að 

tungumálanámið gangi vel. Þess vegna er mikilvægt að fagkennarar með 

staðgóða þekkingu í tungumálinu sjái um byrjunarkennslu, þar sem rétt 

málinnlögn frá upphafi er meginforsenda þess að nemendur geti tileinkað sér 

erlent tungumál.  Ellis telur að nemendur eigi erfiðara með að samlaga og nota  

málkunnáttu sína á meðvitaðan hátt án þess að sú kunnátta sé geymd í 

langtímaminninu og sé hluti af millimálinu. Til þess að nemendur eigi auðvelt 

með að kalla þessa kunnáttu sína fram, þurfa þeir stöðuga æfingu í tungumálinu. 

Mikilvægt er að nemendur noti og æfi málkunnáttu sína stöðugt, annars er hætta 

á að tungumálið verði óvirkt og nemendur missi niður þá kunnáttu sem þeir 

annars voru búnir að öðlast. Flestir eru sammála því að hlutverk málfræðinnar í 

tungumálakennslu miði að því að þjálfa nemendur í að skilja formgerð 

tungumálsins og tengist meðvitaðri kunnáttu (Dal, 2005).  

 

Hins vegar eru fræðimenn ekki sammála því  hvernig tengslin séu milli 

meðvitaðrar og ómeðvitaðrar kunnáttu. Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir varðandi 

gagnsemi málfræðikennslu í tungumálum. Hérlendis eru mjög misjafnar áherslur 

í tungumálakennslu, sumir velja  að vera með beina málfræðikennslu vikulega þar 

sem fjallað er ítarlega um formgerð danskrar tungu og sumir leggja megináherslu 

á að gera nemendum kleift að skilja og öðlast kunnáttu um málfræðiatriði, 

sérstaklega þau atriði sem eru tekin fyrir í samræmdum prófum (Auður 

Hauksdóttir, 2001). 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá (2013) er eðlilegt að í byrjendakennslu erlendra 

tungumála sé aðaláherslan á hlustun og talað mál. Því lengra sem liðið er á námið 

á að auka við lestur og ritun. Tungumál byggist upp á orðaforða og málkerfinu 

sem tengist öllum færniþáttunum og mikilvægt er að þjálfa nemendur í því áður 

en lengra er haldið. Málfræðin er ekki aðalatriði þegar byrjendakennsla á í hlut, 

heldur er hún hluti af stærra samhengi. 
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Mikilvægt er þó að hafa í huga að hver og einn nemandi er einstakur og ekki 

hægt að alhæfa að það sem hentar einum geti hentað öðrum, eða þá hvernig við 

tileinkum okkur tungumál. Öll erum við mismunandi og gott að hafa það í huga 

þegar kemur að tungumálanámi, sem og að þroski og áhugi hvers nemanda hefur 

áhrif. Mikilvægt er að hafa þarfir hvers og eins í huga þegar kemur að því að 

leiðbeina nemendum í tungumálanámi. Fjölgreindakenning Howards Gardners 

kemur vel inn á það hvernig hver og einn getur verið einstakur og er mismunandi 

hvernig við tileinkum okkur hluti og hvernig við förum að því að læra. 

 

3.2 Fjölgreindakenningin 

Er kenning sem miðar að  því að allir einstaklingar búi yfir a.m.k. átta greindum á 

mismunandi stigum, þar sem hver og einn einstaklingur sé góður á fleiri en einu 

sviði. Vegna þessa fjölbreyttu greinda er nauðsynlegt að koma til móts við 

nemendur með fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að sem flestir geti notið 

sín í námi (Guðrún Pétursdóttir, 2005). Samkvæmt Howard Gardner mæla 

greindarpróf ekki alla greind, heldur aðeins hluta af þeim greindum sem 

einstaklingur býr yfir (Armstrong, 2001).  

 

Gardner skiptir greindum í átta flokka: Málgreind: þeir eru næmir fyrir hljóðum, 

hljóðfræði máls, merkingum og hlutverki tungumáls, auðveldar minni og 

upprifjun. Rökgreind: næmi á að átta sig á röklegum og tölulegum mynstrum. 

Rýmisgreind: skynja rýmisheiminn nákvæmlega, geta endurskapað rými í 

huganum, sjá m.a. kort fyrir sér. Hreyfigreind: hæfni til að hafa stjórn á eigin 

líkama, felur í sér næmt tímskyn og vitneskju á því hvenær og hvernig á að gera 

eitthvað og felur í sér hæfileika til að samræma huga og hönd. Tónlistargreind: 

geta metið takt, form og tónblæ, geta lesið nótur og ýmiss táknkerfi. 

Samskiptagreind: hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, 

skapgerð, áhuga og óskum annarra, geta sýnt virka hlustun og felur í sér hæfni til 

samstarfs og samvinnu. Sjálfsþekkingargreind: aðgangur að eigin tilfinningalífi, 

þekking á eigin veikleika og styrkleika. Getan að skilja sjálfan sig og að kunna að 

skilja eigin tilfinningar, ótta og hvatningu. Greindin felur í sér að hafa rétta mynd 
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af hæfileikum sínum og takmörkunum. Einstaklingur með þessa greind er 

meðvitaður um sín eigin viðmið og gildi og hefur mikla sjálfstjórnun. Þetta fólk 

veit hvað það getur og getur ekki og kann að stjórna hugsunum sínum. 

Náttúrugreind: hæfni til að átta sig á náttúrulegum og manngerðum fyrirbærum, 

greina á milli lífvera í náttúrunni, tengist þörf mannsins til að lifa af (Armstrong, 

2001).  

 

Fjölgreindakenningin býður upp á ákveðna fjölbreytni í verkefnavinnu, með því 

að koma til móts við alla nemendur, sama í hverju þeir eru góðir, bæði í 

einstaklings- og hópaverkefnum. Með þeim hætti er hægt að efla sköpunargleði 

nemenda, viðhalda fagmennsku kennara og hæfni nemenda til að leysa úr 

vandamálum eða leysa verkefni á fjölbreyttan máta (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2003).  

 

Mikilvægt er að tungumálanám sé einstaklingsmiðað, því þroski og greind 

nemenda og áhugamál, hafa áhrif á þær námsaðferðir sem nemendur beita. 

Fjölgreindakenningin er ein leið til þess að taka tillit til mismunandi þarfa 

nemenda og beina þeim í átt að góðum námsaðferðum. 

 

3.3 Einstaklingsmiðað nám 

Ein af þeim námsaðferðum sem þróuð hefur verið til að vinna með mismun 

nemenda, með áherslu á að hver og einn nemandi fái tækifæri til að dafna í sínu  

námi kallast einstaklingsmiðað nám. Samkvæmt Tomlinson er lykillinn að 

einstaklingsmiðuðu námi sveigjanleiki í kennsluaðferðum, námstíma, verkefnum, 

hópskiptingu og hópastarfi (Aldís Ingvadóttir, 2008).  Kennari sem starfar eftir 

þessari kennslufræðilegu aðferð viðurkennir mismun nemenda sinna og 

skipuleggur skólastarfið á þann hátt að allir nemendur nái hámarksárangri. Allir 

nemendur fá ögrandi og krefjandi verkefni og allan þann stuðning og hvatningu 

frá kennara, sem þeir þurfa á að halda til að geta vaxið sem námsmenn. 

Nemendum er skipt í mismunandi hópa, eftir námsmarkmiðum verkefna hverju 

sinni svo hægt sé að koma til móts við ólíka námsgetu, áhuga og námsstíl allra 
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nemenda. Kennarinn metur vinnu nemenda með fleiri tækjum, t.d. verkmöppur, 

vinnubækur, tímaverkefni, að auki skoðar kennari hvernig nemendur hegða sér í 

framkomu í ólíkum aðstæðum, samtölum þeirra um námið og hvernig þeir orða 

hugsanir sínar (Ingvar Sigurgeirsson, 2003).  

 

Það að kennari noti einstaklingsmiðun í kennslu sinni, snýst um það að mæta 

hverjum nemanda þar sem hann er staddur í námi sínu. Í tungumálakennslu 

getur verið hvetjandi að nemendur fái verkefni við hæfi, til þess að hafa áhuga á 

viðfangsefninu. 

 

Í grunnskólalögunum er m.a. kveðið á um að allir nemendur eiga rétt á kennslu 

við sitt hæfi og í hvetjandi námsumhverfi og skal skólinn ætíð haga störfum 

sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna (Lög um 

grunnskóla, 2008). Í Aðalnámskrá kemur fram að allir eigi rétt á á námi við hæfi 

og tækifæri eigi að vera jöfn óháð aðstæðum og atgervi hvers og eins. Námið á 

að taka mið af þroska, persónugerð hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). 

 

Undir einstaklingsmiðað nám fellur einnig sú aðferð að miða námið að þörfum 

nemenda með leshömlun (e. Dyslexia). Fræðimenn eru ósammála um hvernig á 

nákvæmlega að skilgreina leshömlun. Öll erum við mismunandi eins og við erum 

mörg og gildir það sama um nemendur með leshömlun, en ef hægt er að tala um 

algengustu einkenni leshömlunar þá væri það léleg vinnsla minnis, léleg heyrn, 

erfiðleikar með stafsetningu og setningarfræði og erfiðleikar með hljóðræna 

aðgreiningu (Louise Miller-Guron og IngvarLundberg, 2000). Það að læra að lesa 

og skrifa á móðurmáli sínu fyrir nemanda með leshömlun getur verið mjög erfitt 

og tímafrekt verkefni. Þá getur það verið fekar stórt og ógnvekjandi verkefni fyrir 

þessa nemendur að ætla sér að fara að læra nýtt tungumál (Dal, 2004). Lengi 

hefur verið talið að erfiðleikar með lestur á móðurmálinu endurspeglist í námi á 

nýju tungumáli (Rósa G. Eggertsdóttir, 2000).   
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Leshömlun er sértækur námsörðugleiki sem er líffræðilegur, helstu einkenni eru 

erfiðleikar með að ná samfelldum og/eða nákvæmum lestri og erfiðleikar við 

umskráningu og stafsetningu orða. Að auki hafa nemendur með leshömlun slaka 

hljóðkerfisvitund sem leiðir til erfiðleika í tungumálanámi. Nemendur sem eru 

með leshömlun eiga það sameiginlegt að lesa hægar en aðrir, eiga erfitt með að 

setja í samhengi það sem þeir lesa og eiga í erfiðleikum með að skrifa á erlendu 

tungumáli (Vaughn, Bos og Schumm, 2011). 

 

 Nokkrar kennsluaðferðir hafa verið taldar góðar og sýna árangur fyrir nemendur 

með leshömlun. Þar má nefna Orton-Gillingham aðferðina, Tomatis aðferðina og 

beinu aðferðina, sem fjallað var um hér að framan. Hins vegar eru nokkrar 

aðferðir sem ekki eru taldar gagnlegar fyrir nemendur með leshömlun, en það 

eru aðferðir sem eru algengar í tungumálakennslu eins og málfræði- og 

þýðingaraðferðin. 

 

3.3.1 Orton-Gillingham 

 

Fram kemur í grein Michael Dal (2008) að meðal þeirra aðferða sem kennarar 

geta notað til að efla færni nemenda, sérstaklega þeirra með leshömlun sé 

Orton-Gillingham aðferðin, en sú aðferð miðar að því að nota skynfærin, þ.e. 

sjón, heyrn, snertingu og hreyfivitund. Í kennslunni er ávallt unnið með æfingar í 

samþættingu sem innihalda skrift, lestur og réttritun. Fjölskynjunarkennsla byggir 

mikið á endurtekningum, hljóðfræði, stafrófi og greinandi og samtengjandi vinnu, 

réttritun, málfræði, setningafræði, orðaforða og orðmyndunarfræði (Rósa G. 

Eggertsdóttir, 2000). Orton-Gillingham aðferðin er fjölskynjunar aðferð þar sem 

lögð er áhersla á að kenna tengsl stafa og hljóðs í gegnum fjölskynjunar nálgun, 

það er að segja í gegnum sjón, heyrn, hreyfingu og snetingu (orton-

gillingham.com, á.á). Það voru upphaflega Samuel T. Orton og Anna Gillingham 

sem áttu hugmyndina að fjölskynjunarkennslu og þess vegna ber hún heitið 

Orton-Gillingham aðferðin (Sonday, (á.á)).   
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3.3.2 Tomatis- aðferðin 

 

Tomatis sagði að það verði að þjálfa eyrað áður en tungumálanám hefst. Ekki sé 

hægt að endurtaka hljóð sem þú ekki hefur heyrt áður. Í sumum tungumálum 

getum við ekki heyrt vissa tíðni eða tóna og þar af leiðandi getum við ekki borið 

þá fram. Hann sýndi fram á og prófaði leið til að þjálfa eyrað svo það gæti heyrt 

tóna sem það hefði ekki heyrt áður. Leiðin til að þjálfa eyrað er sú að viðkomandi 

er látinn hlusta á ókunna tóna í 2 klst samfleytt í hvert sinn. Áður en hann fær 

spóluna fer hann í próf til að unnt sé að fella tónana nákvæmlega að þörfum 

hans. Á spólunni er tónlist en í raun hefur verið þurrkað út allir tónar sem eyrað 

nam en viðkomandi er að „hlusta“ á tónana sem hann heyrði ekki eða illa (Rósa 

G. Eggertsdóttir, 2000). 

 

 

3.4 Lausnaleitarnám  

Lausnaleitarnám er námsaðferð sem fyrst og fremst tengist menningarmiðun og 

byggir  á umræðum og þekkingarleit til lausnar á raunverulegum vandamálum. 

Ætlunin er að stuðla að sjálfstæði í námi og búa nemendur undir að takast á við 

flókin viðfangsefni og leysa þau, m.a. með því að kryfja mál til mergjar og um leið 

að afla sér viðbótarþekkingar til að viðunnandi lausn finnist. Á þann hátt kemur 

sú reynsla og þekking þeim til góða þegar að því kemur að þeir þurfi að leysa 

sambærileg vandamál í raunveruleikanum. Með þessari námsferð í 

tungumálanámi er mikilvægt að kynna nemendum fyrir menningu landi 

viðkomandi tungumáls (Wee, Kek og Sim, 2001).  

 

Lausnaleitarnám er ætlað að stuðla að dýpri skilningi á ákveðnu viðfangsefni í 

stað hefðbundinna efnistaka. Meginspurningar sem nemendur þurfa að glíma við 

í lausnaleitarnámi eru: Hvað er ég að fara að gera? Hvernig ætla ég að fara að 

því? Tókst mér að gera það sem ég ætlaði mér? Forsenda þess að fyrrnefndar 

lykilspurningar komi upp í huga nemenda þegar tiltekið viðfangsefni er lagt fyrir 

þá er að það sé ögrandi, óvenjulegt, nýstárlegt eða nægilega flókið til að vekja 

áhuga þeirra og löngun til að leysa úr því. Viðfangsefnið þarf að krefjast þess að 
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nemendur velti því fyrir sér, skoði, ígrundi og rannsaki það, sem að lokum beinir 

þeim á þá braut sem þeir telja rétta (Wee, Kek og Sim, 2001).   

 

Lausnaleitarnám fer fram í hópum þar sem kennarinn er fyrst og fremst 

leiðbeinandi um aðferðina, vinnubrögð og leiðir en ekki um lausn vandamálsins 

sem slíks. Margir telja að nám af þessu tagi geri meiri kröfur til nemenda en 

hefðbundið nám þar sem um mun meira sjálfsnám er að ræða. Þeir sem til 

þessarar aðferðar þekkja segja að námið verði auðveldara viðfangs vegna þeirrar 

hagnýtu reynslu sem felst í að takast á við raunveruleg vandamál úr daglega 

lífinu. Einnig telja margir að kennslan verði mun líflegri og líkari þeim 

starfsvettvangi sem nemendur eiga eftir að starfa á að námi loknu (Hannes 

Petersen, 2000). 

 

Í Aðalnámskrá er fjallað um mikilvægi þess að nemendur tileinki sér vinnubrögð í 

tungumálanámi sem nýtast þeim þegar á að læra önnur tungumál og verði þeim 

veganesti út í lífið. Að þjálfa nemendur í því að bera ábyrgð á eigin námi, í 

samvinnu og að temja sér gagrýna notkun hjálparmiðla. Nemendur þjálfist í því 

að setja sér raunhæf markmið sem hægt er að standast. 

 

3.5 Verkefna- og nemendamiðað nám 

Verkefnamiðuð tungumálakennsla er talin áhrifarík aðferð, því slík aðferð getur 

átt þátt í að efla færni í tjáningu, framsögn, sköpunarhæfni, sjálfstæði, samvinnu 

og fleira. Samkvæmt Jamatwee (2000) þurfa kennarar sem kenna erlent 

tungumál að stuðla að því að hvetja og æfa nemendur sína til þess að auðvelda 

þeim réttan framburð og hljómfall tungumálsins sem verið er að læra. Mikilvægt 

er þó að kennari markmálsins sé vel að sér í tungumálinu til þess að geta kennt 

það almennilega, bæði hvað varðar hljómfall og framburð tungumálsins, svo að 

það verði markvissara fyrir nemendur. Knutson (1997) telur að ef nemendur hafi 

ástæðu til að lesa texta upplifi þeir tilgang með lestrinum og nálgist þannig texta 

með ákveðnum markmiðum  í huga, hvort sem það snúi að lærdómi eða 

skemmtun. Bæði í skólastofunni og utan hennar, er það tilgangur lestursins, 
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áhugi og lestraraðferðir sem hafa hvetjandi áhrif á lesandann. Ennfremur segir 

Knutson að þegar því er viðkomið, ættu kennarar að spyrja nemendur sína hvar 

áhugasvið þeirra liggur og bjóða upp á úrval texta sem gætu aukið áhuga 

nemenda á lesefninu.  

 

Þessi aðferð tekur á færniþáttunum fjórum, sem fjallað var um hér að framan, 

þar sem nemendur þurfa að beita þeim öllum í náminu. Einnig er hægt að nota 

þessa aðferð þegar einstaklingsmiðun á í hlut, með því að mæta hverjum og 

einum þar sem hann er staddur í námi sínu. 

 

Aðalnámskrá (2013) kemur inn á að það sé mikilvægt í tungumálanámi að 

nemendur lesi sem mest á markmálinu og að það sé gert með tilliti til áhugasviðs 

hvers og eins nemanda. Það sé mikilvægt að nemendur lesi sér til fróðleiks, gagns 

og ánægju. 

 

3.6 Samvinnunám  

Samvinnunám er yfirheiti yfir margar kennsluaðferðir sem hafa hópavinnu að 

leiðarljósi (Zevin, 2007). Samvinnunám byggist á því að skipuleggja nám nemenda 

þannig að þeir vinni saman í litlum hópum til að auka líkur á árangursríku námi 

allra. Þeir eru því í raun háðir vinnuframlagi hvers annars, rétt eins og iðulega 

gerist í daglegu lífi.  

 

Markmiðið með samvinnunámi er að auka hæfni nemenda í mannlegum 

samskiptum og að takast á við þann fjölbreytileika sem nútímasamfélag býr yfir. 

Þá er gert ráð fyrir fjölbreytileika í öllum bekkjum og byggt á því að nýta hann til 

gagns fremur en að horfa á hann sem ókost. Fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að 

samvinnunám skilar nemendum góðum árangri í námsgreinum og stuðlar að 

félagslegri færni s.s. tillitsemi, þolinmæði og getu til að leysa úr ágreiningi (Jón 

Baldvin Hannesson og Rúnar Sigþórsson, 2000). Sé fjölbreytileiki nemenda nýttur 

í samvinnunámi og verkefnin gerð reglulega yfir námstímann, ná nemendur að 

vinna saman,  annað hvort sem einstaklingar eða sem hluti af hóp við að ná 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/heimildaskra.htm
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/heimildaskra.htm
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sameiginlegum markmiðum. Í samvinnunámi þurfa nemendur að mynda sér 

skoðanir, setja þær fram og átta sig á að hægt er að sjá hlutina frá ólíkum 

sjónarhornum því aðrir þurfa ekki endilega að hafa sömu skoðun og þeir sjálfir 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003).  

 

Markmið með samvinnunámi eru ýmist einstaklings- eða hópmarkmið, 

þegar unnið er eftir hópmarkmiði vinna allir í hópnum sameiginlega að því að 

skila einni ákveðinni niðurstöðu.  Hins vegar ef unnið er eftir 

einstaklingsmarkmiði í samvinnunámi aðstoða nemendur í hópnum hverjir aðra 

með því að ræða saman um viðfangsefni eða verkefni, gefa endurgjöf og/eða 

leiðsögn (Good & Brophy, 2003). Samvinnunám sem námsaðferð bæði hvetur til 

samskipta og byggir á þeim, en jafnframt því hvernig þau fara fram innan 

skólastofunnar. Samskipti hafa örvandi áhrif á máltöku og samkvæmt kenningum 

og rannsóknum fræðimanna á sviði tileinkunar erlendra tungumála eru samskipti 

og samskiptahvetjandi verkefni stór þáttur í því að hvetja til tileinkunar og vekja 

áhuga og þörf nemandans til að nota sér það sem hann þá þegar hefur lært í 

tungumálinu og að láta reyna á nýja þætti í málnotkun og orðaforða (Ellis, 2003). 

Nemendur læra meira vegna þess að þeir þurfa að ræða saman, ráðgast 

innbyrðis  og leiðbeina hver öðrum. Að auki veitir stöðuga samvinnuám  

markvissa þjálfun í tjáningu, í að útskýra fyrir öðrum, leiðbeina, kenna og 

rökræða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Menntunarfræðingurinn John Dewey (1996) er meðal þeirra sem leggur áherslu á 

að þekking og skilningur byggist upp í félagslegum samskiptum, ekki síst í 

samræðum þar sem fólk dregur fram mismunandi sjónarmið, greinir á og kemur 

sér saman. Til þess að búa nemendur undir virka þátttöku í lýðræðislegu 

þjóðfélagi er mikilvægt að hans mati að bekkjarstarfið einkennist af samvinnu og 

rökræðum um mismunandi sjónarmið þar sem reynir á sjálfstæða hugsun 

nemenda. 

 

Í Aðalnámskrá (2013) segir að tungumálanám eigi að gefa nemendum tækifæri á 

því að rækta skilning sinn á öðrum þjóðum, menningarlegum og félagslegum 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/heimildaskra.htm
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/heimildaskra.htm
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aðstæðum, sem og ólíkum lífskjörum. Einnig á tungumálanám að stuðla að því að 

nemendur sjái sig sem jafnoka í alþjóðasamfélagi og opna huga þeirra fyrir því 

hvaða tækifæri felast í því að hafa vald á annarri tungu.  

 

3.7 Samantekt um námsaðferðir 

Námsaðferðir hafa áhrif á máltöku nemenda og tileinkunarferli þeirra í 

tungumálanámi. Því er mikilvægt að mæta hverjum og einum nemanda þar sem 

hann er staddur í námi sínu og taka mið af því að öll erum við eins misjöfn og við 

erum mörg. Með því að hafa til hliðsjónar fjölgreindakenningu Gardners, geta 

kennarar verið opnari fyrir því að hæfileikar nemenda liggja á mismunandi 

sviðum. Kennari sem býr að góðum og fjölbreyttum kennsluaðferðum og hefur 

þekkingu til að beina nemendum á mismunandi námsaðferðir, er líklegri til að ná 

árangri með nemendum og stuðlar að jákvæðu námsumhverfi, þar sem nemandi 

er í stakk búinn að tileinka sér tungumálið með því að nýta sér mismunandi 

námsaðferðir. Mikilvægt er að hafa hugfast að hægt er að nýta sér fleiri en eina 

námsaðferð og það er undir hverjum nemanda komið að læra sjálfur, kennarinn 

er einungis leiðbeinandi þegar kemur að námsaðferðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

4 Könnun meðal nemenda 

Framkvæmd var lítil könnun meðal tuttugu nemenda í grunnáfanga í dönsku í 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Lagður var fyrir spurningalisti með tíu 

opnum spurningum, þar sem nemendur gátu svarað með eigin orðum. Könnunin 

var nafnlaus og því ekki hægt að rekja svörin til nemendanna. Markmið þessarar 

könnunar var að skoða og fá fram sýn ungmenna á viðhorfi þeirra gagnvart 

dönskukennslu, að auki að fá fram þeirra viðhorf gagnvart bæði náms- og 

kennsuaðferðum í framhaldsskólum.  

 

4.1 Fyrri rannsóknir 

Fram kemur í grein Michael Dal (2005) að flestir séu sammála um að nauðsynlegt 

sé að nemendur læri erlent mál við hagnýtar aðstæður. Á  heimasíðu dönsku 

deildarinnar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, voru kennarar spurðir hvað 

þeim fyndist mikilvægast að nemendur lærðu í dönsku í grunnskólanum. 

Svarmöguleikarnir voru fimm: að tala dönsku, að skrifa dönsku, að lesa dönsku, 

að hlusta á dönsku og að læra danska málfræði. Alls svöruðu 144 könnuninni og 

fannst meirihlutanum mikilvægast að kenna nemendum talfærni í dönsku, hins 

vegar þóttu færniþættir eins og lestur, hlustun og ritun ekki jafn mikilvægir og 

einungis 6% nefndu málfræði. Niðurstöðurnar sýna að flestir vilji að nemendur 

læri að nota danskt talmál og kennarar virðast í miklum mæli leggja áherslu á 

hagnýta færniþætti tungumálsins.  

 

Nemendur eru sammála þessu sjónarmiði. Rannsókn sem gerð var á árunum 

1998–2002 meðal byrjenda í framhaldsskóla, samtals 1067 nemendur  sýnir að 

68% þátttakendur töldu að erfiðast sé að tala dönsku, 48% fannst erfiðast að 

skilja danskt talmál og 61,2% fannst einfaldast að lesa dönsku. Nemendur voru 

einnig spurðir hvað þeir vildu helst læra. Í ljós kom að 62% vildu helst læra að tala 

dönsku en 45% vildu helst læra að skrifa dönsku. Niðurstöðurnar sýna að 

nemendur virðast einnig óska eftir því að læra þá færniþætti sem tengjast 

málvirkni. 
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Þessar rannsóknir gefa til kynna að bæði nemendur og kennarar telji nauðsynlegt 

að leggja áherslu á hagnýta færniþætti tungumálsins.  

 

4.2 Rannsóknaraðferðin  

Framkvæmd var einskonar eigindleg rannsókn. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda og kenninga  þar sem áhersla er lögð á 

að einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Því er aðeins hægt að útskýra 

athafnir fólks með því að afla gagna um hvaða merkingu það leggur í aðstæður 

sínar og reynslu. Ennfremur er félagslegur veruleiki óstöðugur og túlkun háð 

síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum. Eigindlegar rannsóknir beinast að því 

að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Útkoma 

svona rannsókna er ekki tölulegur samanburður heldur hugtök eða þemu sem 

lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og 

einstaklinga. Í eigindlegum rannsóknum er oftast nær stuðst við viðtöl þar sem 

spyrjandi getur fengið frekari upplýsingar um málefnið sem fjallað er um.  

Megindlegar rannsóknaraðferðir snúa að tölulegum upplýsingum.  Hér er hins 

vegar ekki um hefðbundna eigindlega rannsókn að ræða, þar sem ekki voru tekin 

viðtöl við nemendur. Heldur voru nemendur látnir svara opnum spurningalista, 

þ.e. svara spurningum með eigin orðum. Þannig mætti líta á þessa könnun sem 

rannsókn með ívafi af bæði eigindlegri og megindlegri rannsókn.  

 

4.3 Rannsóknarsniðið  

Við gerðum litla könnun á sýn nokkurra nemenda til dönskukennslu í 

framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Spurningalistar voru notaðir með tíu 

opnum spurningum, tuttugu nemendur svöruðu. Við ákváðum að hafa allar 

spurningarnar opnar, þar sem nemendum er gefið tækifæri til að segja skoðun 

sína á því hvað þeim finnst um dönskunámið.   Niðurstöður opinna spurninga lúta 

ekki tölfræðilegri úrvinnslu en skipa lykilhlutverk í leit að nánari útskýringum á 

tölfræðiniðurstöðum og samanburði. Opin svör undir nafnleynd gefa skólum 
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innsýn í hugarheim nemenda og einstakt tækifæri til að skoða nánar hvað býr að 

baki stöðu skólans á einstökum áföngum. Ákveðið var að hafa nafnleynd í 

könnunninni, svo að nemendur myndu frekar vera fúsir til að svara samkvæmt 

sjálfum sér. 

 

Við völdum þessar spurningar með það í huga að fá fram sýn nemenda á þær 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í dönskukennslu. Einnig að fá fram á hvaða hátt 

nemendur telja sig læra best dönsku og hvaða væntingar þeir hafa til námsins, og 

hvaða vægi þeir telja dönskuna hafa á skólagöngu sína.  

 

Spurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hvaða væntingar hefur þú til dönskunámsins? 

2. Hvernig var dönskukennslan í grunnskólanum? 

3. Hvernig finnst þér að lesa á dönsku? 

4. Hvernig finnst þér að þýða texta? 

5. Hvernig finnst þér ganga að læra danska málfræði? 

6. Hvernig gengur þér að tala dönsku? 

7. Færð þú tækifæri til að nota það sem þú kannt í tungumálinu í 

kennslustund? 

8. Á hvaða hátt finnst þér skemmtilegast að læra dönsku? 

9. Hvað er það sem þú myndir vilja ná betri tökum í tungumálanámi þínu? 

10.  Hvers vegna telur þú mikilvægt að læra dönsku í framhaldsskóla? 
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4.4 Niðurstöður könnunar 

Hér á eftir gefur að líta beinar tilvitnanir nemenda við spurningunum sem lagðar 

voru fyrir þá.  

1. Hvaða væntingar hefur þú til dönskunámsins? 

Þegar spurt var um væntingar til dönskunámins svöruðu nemendur: „Geta talað 

dönsku“, „geta skilið dönsku“, „geta reddað mér í Danmörku“, „hafa réttan 

framburð“, „talað rétt“, „skilja og tala dönsku“. 

2. Hvernig var dönskukennslan í grunnskólanum? 

Þegar spurt var um dönskukennsluna í grunnskólanum voru misjöfn svör: „bara 

skrifa stíla“, „ekki gaman af því kennarinn var ekki áhugasamur“, „bara svipað og 

í framhaldsskóla“, „alveg ágætt“, „mjög leiðinlegt“, „alltaf gert það sama“, 

„skemmtilegt“, „kennarinn var ekki góður“. 

3. Hvernig finnst þér að lesa á dönsku? 

Þegar spurt var hvernig nemendum finnst að lesa texta á dönsku kom ýmislegt í 

ljós: „gengur vel að lesa“, „frekar erfitt að lesa á dönsku“, „auðveldara nú en 

þegar ég byrjaði“, „gengur sæmilega“, „gengur betur en ég hélt“, „skil ekki neitt“, 

„skil frekar mikið“, „skil þegar ég nota orðabók“. 

4. Hvernig finnst þér að þýða texta? 

Þegar spurt var hvað nemendum finnist um þýðingu texta, svöruðu nemendur: 

„betra að þýða dönsku yfir á íslensku“, það gengur vel að þýða danska stíla“, 

„mér gengur illa að þýða texta“, „mjög skemmtilegt að þýða texta“, „það gengur 
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vel að þýða“, „það er auðveldara að þýða dönsku yfir á íslensku heldur en 

íslensku yfir á dönsku“. 

5. Hvernig finnst þér ganga að læra danska málfræði? 

Þegar nemendur voru spurðir út í það hvernig þeim gangi að læra danska 

málfræði voru svörin m.a. eftirfarandi: „það gengur vel“, „ég skil málfræðina 

ágætlega“, „mér finnst skemmtilegt að læra málfræðina“, „mér gengur miklu 

betur en ég hélt að mér myndi ganga“, „ég er að fá fínar einkunnir“, „mér finnst 

mjög erfitt að læra málfræðina“, „málfræði er ágæt“, „skil hana þokkalega“, 

„finnst málfræðin hundleiðinleg“. 

6. Hvernig gengur þér að tala dönsku? 

Þegar spurt var hvernig nemendum gangi að tala dönsku kom ýmislegt í ljós, t.d.:  

„gengur mjög illa“, „þori ekki að tala hana“, „mér gengur vel að tala dönsku“, „ég 

kann ekki að tala dönsku“, „á erfitt með að tala dönsku, en langar að geta talað 

hana“, „mjög erfitt að tala dönsku“, „ég get talað hana ágætlega“, „næ ekki 

framburðinum“, „finnst mjög erfitt að ná framburðinum“, „vantar meiri 

orðaforða“. 

7. Færð þú tækifæri til að nota það sem þú kannt í tungumálinu í 

kennslustund? 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir fengju tækifæri til að nota kunnáttu sína 

í tungumálinu í kennslustund svöruðu þeir m.a.: „já fæ alltaf tækifæri til að tjá 

mig á dönsku“, „já já fæ alveg tækifæri en geri það ekki“, „fæ alveg tækifæri en 

þori ekki að tala á dönsku“, „finnst ég fá oft tækifæri til þess“, „við eigum að tala 
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á dönsku en ég vill það ekki“, „mér finnst gott að æfa mig að tala“, „nei, þori því 

ekki“, „við erum hvött til að tala á dönsku, líka í hópavinnu“. 

8. Á hvaða hátt finnst þér skemmtilegast að læra dönsku? 

Þegar spurt var hvernig skemmtilegast sé að læra dönsku svöruðu nemendur 

m.a.: „góður kennari“, „horfa á danskar myndir“, „með því að horfa á danska 

þætti“, „þegar talað er við mig á dönsku“, „vinna í hópavinnu“, „vinna með 

öðrum í verkefnum“, „skemmtilegast að þýða texta“, „skemmtilegur kennari“, 

„fjölbreytt verkefni“. 

9. Hvað er það sem þú myndir vilja ná betri tökum í tungumálanámi þínu? 

Þegar spurt var hvað nemendur vildu ná betri tökum á í tungumálanámi sínu, 

svöruðu þeir m.a.: „ná betri tökum á málfræði og stafsetningu“, „betri 

framburður“, „ég vil geta talað rétta dönsku“, „geta lesið betur á dönsku“, „skilja 

dönskuna betur“, „langar að geta talað þannig að danir skilji mig“, „geta borið 

fram rétt“,  

10. Hvers vegna telur þú mikilvægt að læra dönsku í framhaldsskóla? 

Varðandi það hvers vegna nemendur telja mikilvægt að læra dönsku í 

framhaldsskóla, svöruðu nemendur á ýmsan hátt. Um það bil helmingur 

nemenda sem þátt tóku í könnunninni telja mikilvægt að læra dönsku í 

framhaldsskóla, hér gefur að líta svör sex nemenda varðandi mikilvægi 

dönskukennslu: 

„Læra fyrir háskóla og geta reddað sér í útlöndum“ 

„Upp á bókalestur í háskóla“ 

„Gerir lífið auðveldara ef maður hyggst fara til norðurlanda“ 
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„Að kunna dönsku getur hjálpað þér í að vera skiljanlegur í norðurlöndum. 

Íslendingar sækja mikið til Danmerkur“ 

„Danska er mikilvægt tungumál. Danmörk er nágrannaþjóð okkar og hún mun 

nýtast okkur mikið í framtíðinni“ 

„Til þess að fá vinnu í Danmörku“ 

Hins vegar telja nokkrir nemendur ekki mikilvægt að læra dönsku, hér gefur að 

líta svör fjögurra þeirra: 

„Mér finnst það ekki mikilvægt og mér finnst að það ætti að vera valáfangi, 

maður er búinn að vera í dönsku meirihlutann af grunnskólanum og maður 

verður ekkert betri nema fara til Danmerkur og læra tungumálið þar, finnst þetta 

eiginlega bara kjánalegur siður, ef að fólk hefði áhuga á að læra dönsku þá færi 

það til Danmerkur og lærði hana þar. Vegna þess að hún nýtist þér jú bara í 

Danmörku“ 

„Tel það mjög ómikilvægt sem skyldu, ef þú ætlar í háskóla í Danmörku þá máttu 

læra hana, annars ætti að vera hægt að sleppa því“ 

„Það er kannski ekkert rosalega mikilvægt, en það er heavy gott að kunna dönsku 

ef maður fer til Danmerkur“ 

„Mér finnst það ekki þurfa læra dönsku nema upp í 202“ 

 

Niðurstöður þessarar könnunar leiða í ljós að flestir nemendur vilja læra dönsku í 

framhaldsskóla, einungis sögðu fimm að þeir sæju ekki tilgang með því.  Flestir 

hafa einhverjar væntingar til námsins, s.s að  hafa réttan framburð og geta tjáð 

sig á dönsku. Flestir voru ánægðir með dönskukennsluna í grunnskólanum, það 

fór þó allt eftir kennurum. Flestum gengur vel að lesa á dönsku og eiga 

auðveldara með að þýða dönsku yfir á íslensku, heldur en íslensku yfir á dönsku. 

Helmingur þátttakenda, eða níu nemendur telja að sér gangi vel að læra danska 

málfræði. Flestir segja að sér gangi illa að tala dönsku, einungis þrír nemendur af 

tuttugu telja að þeim gangi vel að tala dönsku. Nokkrir tóku það fram að erfitt sé 

að ná framburði í dönsku og aðrir töluðu um að þeim vantaði meiri orðaforða. 
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Langflestir fá tækifæri til að tjá sig á dönsku í tímum, þó tóku nokkrir það fram að 

þeir treystu sér ekki til að tjá sig, þó þeir fengju tækifæri til þess. 

Þegar nemendur voru spurðir á hvaða hátt þeim finnist skemmtilegast að læra 

dönsku voru misjöfn svör, sumir nefndu að góður kennari skipti mestu máli í 

náminu. Sjö nemendur sögðu að þeir læri mest af því að horfa á danskar 

myndir/þætti, átta nemendur sögðust læra mest þegar talað væri við þá á 

dönsku, einungis einn tók fram að skemmtilegast væri að þýða texta, fimm 

nemendur sögðu að skemmtilegast væri að vinna verkefni í hóp.  

Þegar nemendur voru spurðir að því hvernig þeir myndu vilja ná betri tökum á 

tungumálanámi sínu í dönsku, svöruðu tveir að þeir vildi leggja áherslu á danska 

málfræði og stafsetningu. Þrettán nemendur af tuttugu segjast vilja ná 

framburðinum, tala, og tjá sig betur á dönsku. Þrír nemendur segjast vilja ná betri 

tökum á lestri.  

 

4.5 Samantekt könnunar 

Þessar niðurstöður sýna að flestir nemenda sem þátt tóku í þessari könnun, telja 

mikilvægt að læra dönsku og vilja ná árangri í námi sínu, og teljum við það afar 

ánægjulegt. Hins vegar er dapurlegt að sjá að enn er við lýði hér á landi sú 

hugsun nemenda að tilgangslaust sé að læra dönsku.  

Ánægjulegt þótti okkur að sjá að nemendur líta á dönskunám sem verkfæri og 

tækifæri til framtíðar, sem nýtist þeim á erlendum vettvangi, s.s. námi og vinnu 

erlendis, sem og í háskólanámi hérlendis og erlendis. 

Við teljum það vera mjög jákvætt að flestir nemenda sem þátt tóku í þessari 

könnun vilji ná góðum dönskum framburði, sem bendir til þess að þeir hafi 

metnað fyrir náminu og vilji geta notað markmálið við raunverulegar aðstæður 

og telji námið vera hagnýtt. 

Ljóst er að nemendur vilja auka hæfni sína í töluðu máli fyrst og fremst, og það er 

merki um það að nemendur vilji læra tungumál til þess að nota það í 
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raunverulegum aðstæðum. Þetta eru vísbendingar sem kennarar geta nýtt sér í 

kennslu sinni til þess að nýta við val á þeim kennsluaðferðum sem hægt er að 

nota,  þegar velja skal áhrifaríkar aðferðir. Sniðugt væri að kennarar í upphafi 

hvers skólaárs eða annar, myndi gera samskonar kannanir á nemendahópum 

sínum, m.a. til að fá fram væntingar nemenda til tungumálanámsins .  

Mikilvægt er að kennarar notist við ólíkar aðferðir í kennslu sinni, sem krefst þess 

að nemendur noti alla fjóra færniþættina. Áríðandi er að kennarar þekki 

eiginleika, styrk og veikleika helstu kennsluaðferða og að það er engin ein 

kennsluaðferð sem er fullkomin. Að auki verður að laga hverja kennsluaðferð að 

viðkomandi nemendahópi og aðstæðum. Mikilvægt er að kennarar átti sig á 

mikilvægi góðra samskipta við nemendur sína, með því að skapa góð samskipti 

verða nemendur móttækilegri fyrir tungumálanámi sínu sem og öllu öðru námi. 

 

4.6 Samanburður  

Þegar fyrri rannsóknir eru bornar saman við könnunina sem við gerðum á tuttugu 

framhaldsskólanemum, kemur í ljós að nú árið 2013 vilja nemendur það sama og 

nemendur vildu fyrir rúmum 12 árum. Meirihlutinn eða 65%  nemenda segjast 

vilja ná framburðinum, tala, tjá sig og skilja betur dönsku. Þetta er í takt við eldri 

rannsóknina, þar sem í ljós kom að 62% vildu helst læra að tala dönsku en 45% 

vildu helst læra að skrifa dönsku. Þessar niðurstöður segja okkur að þegar kenna 

á tungumál er mikilvægt að allir fjórir færniþættirnir séu þjálfaðir jafnt og að gott 

flæði sé á milli allra þátta. 
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5 Umræður  

Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu kennslu- og námsaðferðir sem notaðar 

eru mest hérlendis. Reynt hefur verið að tengja þessar kennsluaðferðir við 

markmið nýrrar Aðalnámskrár (2013) sem taka á gildi á öllum skólastigum 

landsins í öllum skólum árið 2015. Nú þegar eru einhverjir skólar byrjaðir að 

innleiða ný markmið. Hér verður reynt að svara hvaða kennsluaðferðir séu til 

þess fallnar að uppfylla allar þær kröfur sem settar eru fram í Aðalnámskrá.  

Hér á eftir munum við skoða hvað það er sem kennari þarf að bera, til að 

standast þær kröfur sem settar eru í kennslunni samkvæmt nýjum markmiðum. 

Fram kemur á heimasíðu Menntamálaráðuneytisins að Aðalnámskrá sé rammi 

um skólastarfið og eigi að vera leiðbeinandi um tilgang og markmið 

skólastarfsins. Skólunum er ætlað að útfæra þá nýju menntastefnu sem 

ríkisstjórnin setur, og þeim ber að fara eftir þeirri menntastefnu. 

 

5.1 Mikilvægi tungumálanáms 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir:  

 

Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða 

hugsun sína, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. 

Kunnátta í ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki 

í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni og stuðlar 

að þroska á öðrum sviðum. Umfjöllun um aðrar þjóðir og 

kynni af þeim opna gáttir að fjölbreyttum 

menningarheimum, auka víðsýni, skilning, umburðarlyndi 

og virðingu gagnvart öðrum og ólíkum lifnaðarháttum og 

stuðla þar með að betri skilningi á eigin menningu. Við 

skipulagningu erlendra tungumála skulu öll hæfniviðmið 

höfð í huga og sá rammi sem námssviðinu er markaður í 

viðmiðunarstundaskrá í almennum hluta aðalnámskrár. 
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Ennfremur kemur fram í Aðalnámskrá (2013) um mikilvægi tungumálanáms, að 

kunnátta í erlendum tungumálum og innsýn í menningu annarra þjóða geti lagt 

grunn að skilningi, virðingu og umburðarlyndi. Að auki er það hluti af því að geta 

átt góð samskipti við einstaklinga af öðru þjóðerni. Samstarf milli landa út um 

allan heim eykst stöðugt, og er því kunnátta í erlendum tungumálum mikilvægur 

hluti af slíkum samskiptum. Auk þess sem kunnátta í erlendum tungumálum er 

mikilvægur lykill að fræðslu, námi og atvinnnutækifærum um heim allan. 

 

Dönskukunnátta er lykill að Norðurlöndum fyrir Íslendinga. Þeir sem hafa lært 

dönsku eiga tiltölulega auðvelt með að skilja sænsku og norsku, auk þess að hafa 

samskipti við aðra Norðurlandabúa. Á hverju ári sækja margir unglingar í 

sumarstörf annars staðar á Norðurlöndum og fjölmargir flytjast til annarra 

norrænna landa til náms eða í atvinnuleit. Kunnátta í tungumálinu er forsenda 

þess að það sé hægt og skiptir æ meira máli þegar velja skal milli umsækjenda í 

störf.  

 

Enska hefur verið alþjóðlegt tungumál um áraraðir og verður það líklega áfram 

um ókomna tíð. Hátt í 400 milljónir manna tala ensku sem móðurmál um heim 

allan. Hún er því lykilatriði í samskiptum við aðrar þjóðir á öllum sviðum. Nefna 

má viðskipti, stjórnmál, menningu, ferðaþjónustu og tölvusamskipti 

(Aðalnámskrá, 2011). 

 

Í  Aðalnámskrá sem út kom árið 2011, er í fyrsta sinn sameiginleg námskrá fyrir 

erlend tungumál í grunnskóla eins og hefur verið í framhaldsskóla. Fjöldi 

kennslustunda hefur verið aukinn nokkuð, með þeim hætti eykst frelsi kennara til 

að skipuleggja kennslu erlendra mála með auknum sveigjanleika og gefur nú 

möguleika á að byrja tungunumálakennslu fyrr en verið hefur. Hinsvegar er 

krafist ákveðinnar hæfni í dönsku til stúdentsprófs þannig að það er í höndum 

grunnskólans að undirbúa nemendur vel undir slíkt nám (Auður Torfadóttir og 

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, 2012). 
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Eitt af því sem er nýtt í Aðalnámskrá eru að öll námsvið eiga að falla að 

grunnþáttum menntunar sem eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessa sex grunnþætti á flétta inn í allt 

skólastarf, og eiga að endurspeglast í skólastarfi grunn- og framhaldsskóla. 

Grunnþættirnir eiga að vera sýnilegir í námi og kennslu nemenda, starfsemi og 

skipulag skólans sem og tengsl hans við samfélagið. Í skólanámskrá þarf að gera 

grein fyrir hvernig grunnþáttunum er sinnt (Aðalnámskrá, 2011). 

 

Að vera læs á dönsku er ekki einungis að geta lesið ritað mál heldur einnig að 

getað lesið í danskt samfélag, menningu og hefðir og skilja hvað það er að vera 

Dani. Einnig er það að skilja og gera sér grein fyrir því að lög og reglur sem og 

hefðir og venjur geta verið öðruvísi en það sem við eigum að venjast. Þannig er 

hægt að flétta læsi á dönsku við kennslu í lýðræði og jafnrétti. Heilbrigði og 

velferð endurspeglast í jákvæðum samskiptum með gagnkvæmri virðingu innan 

kennslustofunnar bæði milli samnemenda og milli kennara og nemenda. Hægt er 

að stuðla að sköpun í dönskukennslu með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

verkefnum sem eru krefjandi og krefjast gagnrýnnar hugsunar frá nemendum, 

eins og t.d. með verkefnum sem snúa að danskri náttúru sem auka skilning á 

sjálfbærni í dönsku samfélagi. Með þessum hætti er hægt að koma öllum 

grunnþáttum menntunar inn í dönskukennslu. En það er einungis hægt með því 

að kennari búi yfir góðri þekkingu á landi og þjóð sem og fjölbreyttum 

kennsluháttum. 

 

 

5.2 Hæfniviðmið í tungumálanámi 

Með nýrri menntastefnu sem taka á gildi í öllum skólum landsins árið 2015, þarf 

að huga að mörgum þáttum og skilgreina allt skólastarfið að nýju. Grunnþættirnir 

eiga að endurspeglast í öllu skólastarfi en lykilhæfnin tengir grunnþættina við 

kröfu um hæfni nemenda.  
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Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hæfniviðmiðum tungumálanáms skipt  

upp í  þrjú stig með jafna tímasetningu, en ekki sett upp viðmið við lok 4. 7. og  

10. bekkjar eins og hefur verið gert áður. Skólum er þar með gefið meira 

frjálsræði með því hvernig  tungumálakennslu er hagað og hvenær er byrjað að 

kenna erlend tungumál.  

 

Hæfniviðmiðin eru sett upp í sjö flokka : hlustun, lesskilningur, samskipti, frásögn, 

ritun, menningarlæsi og námshæfni. Áætlað er að nemendur séu búnir að ná 

hæfni í þriðja stigi í öllum flokkum við lok grunnskólagöngu.  Flæði þarf að vera í 

kennslu og flétta saman hæfniþætti til þess að nemendur nái  þeim 

hæfniviðmiðum sem sett eru. Einnig er mikilvægt að kynna viðmiðin fyrir 

nemendum, ræða þau og hafa þau alltaf í huga þegar kemur að kennslu.  

 

Þessi hæfniviðmið sem eru sett upp í Aðalnámskrá eru byggð  upp á sama hátt og 

Evrópska tungumálamappan, sem fjallað var um hér að framan, og því vel við 

hæfi að notast við hana í kennslu og kynna hana fyrir nemendum.  

 
Um hæfniviðmið í Aðalnámskrá (2013) : 

 
Í viðmiðunarstundaskrá er skilgreindur heildartími í ensku, 

dönsku eða öðru Norðurlandamáli. Skólar skipuleggja 

framkvæmd tungumálakennslu innan þess ramma, s.s. 

hvenær enskukennsla og dönskukennsla hefst og hvernig 

heildartíminn skiptist milli tungumálanna. Þar sem munur 

getur verið milli einstakra skóla á því hvenær tungumálanám 

hefst er hæfniviðmiðunum skipt upp í þrjú stig með jafna 

tímaskiptingu að baki í stað þess að þau miði við hæfni við 

lok 4., 7. og 10. bekkjar. Gert er ráð fyrir að við lok 

grunnskóla hafi nemendur náð hæfni á 3. stigi bæði í ensku 

og dönsku eða öðru Norðurlandamáli. 

 

Hæfniviðmiðin eru þannig upp sett að efst eru nokkurs konar 

yfirviðmið sem síðan eru útfærð nánar. Þessi þriggja stiga 

rammi á að auðvelda skipulag á einstaklingsmiðuðu námi, 

þar sem hæfni nemenda í færniþáttunum er mismikil, 

byrjunarreitur ekki sá sami hjá öllum og námshraði 

mismunandi. Sé tekið mið af Evrópska 
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tungumálarammanum, er miðað við að þorri nemenda hafi 

við lok 3. stigs náð flestum hæfniviðmiðum sem þar er lýst í 

B1 sjálfsmatsrammanum.  

 

Eins og fram kom áður þurfa nemendur að hafa náð 3.stigi í öllum hæfniþrepum 

til þess að komast í almennt nám í framhaldsskóla. Ef þessum stigum er ekki náð 

þurfa nemendur að taka fornám í viðkomandi fagi. 

 

Eins og í grunnskóla raðast námslok námsbrauta í framhaldsskóla á hæfniþrep, 

með röðun þeirra eru settar fram mismunandi kröfur um hæfni nemanda að 

loknu námi. Annars vegar er lögð áhersla á lykilhæfni og grunnþætti og hins 

vegar aukna sérhæfingu í námi. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) eru kynntir 

til sögunnar grunnþættir menntunar, en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, eins og í grunnskóla. 

Grunnþættirnir eiga að snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og 

náttúru, með  þeim hætti að börn og ungmenni læri að lifa í samfélagi og vinna 

með öðrum. Grunnþættirnir sex eiga að fléttast inn í allt skólastarf og eiga að 

endurspegla skólastarfið í heild sinni, auk þess sem þeir eiga að koma fram í 

inntaki allra námsgreina og námssviða, bæði hvað varðar þekkingu og leikni sem 

nemendur þurfa að afla sér.  

 

Lykilhæfni á að tengja grunnþættina við markmið um hæfni nemenda að loknu 

námi, með þeim hætti snýr lykilhæfnin að nemandanum sjálfum og er þar af 

leiðandi nemendamiðuð útfærsla á áherslum grunnþáttanna. Lykilhæfnin tekur 

til níu sviða sem ber að viðhafa í öllu skólastarfi, lykilhæfni felur m.a í sér að 

nemandi þekki eigin styrkleika og setji sér raunhæf markmið, geti deilt þekkingu 

sinni með öðrum, geti notað fjölbreyttar námsaðferðir og gögn. Að auki þarf 

nemandi að geta unnið sjálfstætt, lagt mat á eigið vinnuframlag, borið ábyrgð á 

eigin námi og nýtt fyrri reynslu sína, þekkingu og skilning við lausn nýrra 

viðfangsefna. 
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Á framhaldsskólastigi , eins og í grunnskólanum, eru sett upp hæfniþrep sem á að 

miða við í hverri námsgrein. Hæfniþrepin eru fjögur og hverju þrepi skipt í 

þekking, hæfni og leikni sem nemandi á að búa yfir þegar þrepinu er náð. 

Lykilhæfni sem unnið er að í tungumálanámi í framhaldsskóla er: 

 

Læsi á menningu annarra þjóða, tjáning og samskipti á 

erlendum tungumálum leggur grunn að skilningi, víðsýni 

og virðingu. Tungumálakunnátta er lykillinn að 

upplýsingum og gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum 

tungumálum og ein af forsendum þess að geta átt farsæl 

samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni . 

Lykilhæfni felur m .a .í sér að nemandi: 

•  getur tjáð sig á skiljanlegan hátt, 

•  hlustar og skilur talað mál,  

•  tekur þátt í samræðum,  

•  notar fjölbreyttan orðaforða, 

•  les sér til fróðleiks og ánægju, er meðvitaður um 

menningu og siði sem einkennir þau landsvæði þar sem 

tungumálið er talað, 

•  getur tengt ólík viðhorf og gildi, sem móta menninguna 

í þeim löndum sem tungumálið er notað, við eigið 

samfélag og menningu . 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla,2011) 
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5.3 Samskipti kennara og nemenda 

Margar rannsóknir benda til þess að gæði samskipta kennara og nemenda tengist 

námsárangri og félagsþroska nemenda og einnig bendir margt til þess að góð 

samskipti milli kennara og nemenda hafi hvetjandi áhrif á starf kennara (t.d. 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004, 2007; Lovat og 

Toomey, 2007). 

 

Rannsókn Ásdísar Hrefnu Haraldsdóttur og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2008) 

snéri að hugmyndum 10 og 14 ára nemenda um hverjir væru helstu kostir 

kennara í þeirra huga. Athygli vakti að „nemendur virtust oftar vísa til 

persónulegra eiginleika og viðmóts kennara en verklags hans eða 

kennsluaðferða“ (31). Dæmi um persónulega eiginleika og viðmót er að góður 

kennari sé skemmtilegur, þolinmóður, sýni nemendum tillitsemi og virðingu. 

Dæmi um kennslufræðilega þætti er að góðir kennarar útskýri vel námsefnið og 

hafi mikla þekkingu á námsefninu. Niðurstöðurnar gáfu jafnframt til kynna að 

eldri nemendum þyki virðing skipta einna mestu máli í jákvæðum samskiptum 

nemenda og kennara.  

 

Í rannsókn Jónu Guðbjargar Torfadóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur (2008) voru 

skoðuð samskipti framhaldsskólakennara, sem var Jóna Guðbjörg sjálf, við 

nemendur sína. Niðurstöður bentu til þess að nær allir nemendurnir lögðu 

áherslu á virðingu sem einkenni góðra samskipta nemenda og kennara. 

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) með grunnskólakennurum og 

Guðrúnar Geirsdóttur (2008) með háskólakennurum benda til sömu afstöðu. 

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) bendir á að sambandi kennara og nemenda í 

framhaldsskólum hafi í gegnum tíðina verið lítill gaumur gefinn í fræðilegri 

umræðu. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi tengsla milli nemenda og 

kennara og hins siðræna þáttar (t.d. Noddings, 2002). Niðurstöður eigindlegrar 

rannsóknar Hafdísar (2004) benda til þess að framhaldsskólakennarar leggja 

mikla áherslu á að góð samskipti kennara og nemenda séu grunnur árangurs í 

skólastarfi. Rannsókn Watson og Ecken (2003) gaf til kynna að samskipti milli 
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kennara og nemenda sem einkennist af trausti og umhyggju stuðli að aukinni 

námsgetu nemenda, ásamt því að sýna öðrum umhyggju. Noddings (2002) sem 

er menntunarfræðingur hefur lagt mikla áherslu á mikilvægi umhyggju í 

samskiptum kennara og nemenda. Hún telur skólann mikilvægan vettvang til 

þess að hlúa að siðferðisþroska nemenda og bendir á að kennarar séu mikilvægar 

fyrirmyndir nemenda sinna. Með samræðum gefist kennurum tækifæri til að 

færa umhyggjuna sem þeir leitist við að sýna í tal. Um leið gefur kennari 

nemendum kost á að spyrja spurninga sem brenna á þeim. Samræðuaðferðin er 

talin áhrifarík kennsluaðferð þar sem hún getur eflt hugmyndir nemenda um 

breytni sem er til fyrirmyndar. 

 

5.4 Samanburður könnunar við aðferðir og Aðalnámskrár 

Þegar niðurstöður okkar könnunar eru skoðaðar í tengslum við þær 

kennsluaðferðir sem fjallað hefur verið um hér að framan, kemur í ljós að sú 

aðferð sem nýtist einkar best til þess að mæta kröfum flestra er 

tjáskiptaaðferðin. Hins vegar kemur fram að nemendur vilja einnig læra meiri 

orðaforða og málfræði, því er mikilvægt að kennarar geti nýtt fleiri en eina 

kennsluaðferð og búi yfir þeirri hæfni að geta blandað saman kennsluaðferðum í 

kennslu sinni, til þess að mæta sem flestum færniþáttum nemenda. 

Miðað við svör nemenda í okkar könnun kemur fram að þeirra sýn á áhrifaríkt 

nám er m.a. samvinnunám, þar sem nemendur vinna saman með öðrum í 

verkefnum. Einnig tala nokkrir um fjölbreytt verkefni, eins og lausnaleitarnám 

býður upp á. 

Þegar Aðalnámskrá er skoðuð með tilliti til könnunarinnar sem við 

framkvæmdum og fyrri rannsókna, er vel hægt að tengja saman þær áherslur 

sem settar eru í Aðalnámskrá og þær væntingar sem nemendur gera til 

tungumálanámsins. Eins og þegar nemendur vilja ná betri tökum á töluðu máli, 

þá er það í takti við lykilhæfnina sem sett er fram í Aðalnámskrá, t.d. að nemandi 

geti tjáð sig á skiljanlegan hátt, geti hlustað og skilið, geti tekið þátt í samræðum 

og geti notað fjölbreyttan orðaforða.  
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Því er vel hægt að segja að áherslur Aðalnámskrár séu í takt við nútíma áherslur í 

tungumálanámi.  Það er því undir kennaranum komið að spila rétt úr spilunum og 

nýta þau verkfæri sem hann hefur til þess að gera kennsluna sem áhrifaríkasta og 

mæta þeim kröfum sem nemendur og Aðalnámskrá leggja fram.  
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6 Lokaorð og niðurstöður 

Ljóst er að mikil vinna bíður skólanna á komandi misserum, þar sem árið 2015 

eiga allir skólar á Íslandi að vera búnir að innleiða nýju menntastefnuna og marka 

hana. Vanda þarf vel til verka þegar koma á grunnþáttunum sex inn í allt 

skólastarf og flétta þessa þætti inn í allar námsgreinar. Það er undir hverjum og 

einum skóla fyrir sig komið hvernig staðið er að því að uppfylla alla grunnþætti í 

skólastarfinu.  

 

Með því að hafa skoðað allar helstu kennsluaðferðir sem notaðar eru í 

tungumálakennslu á Íslandi og borið saman við hæfniviðmið í nýrri Aðalnámskrá, 

komumst við að því að það er ekki hægt að styðjast einungis við einhverja eina 

kennsluaðferð. Kennsluaðferðirnar uppfylla allar einhver skilyrði Aðalnámskrár 

að einhverju leiti, en engin þeirra uppfyllir öll skilyrði grunnþáttanna né 

hæfniviðmiðanna. Því er hægt að draga þá ályktun að besta aðferðin til þess að 

kenna erlent tungumál sé að blanda saman þeim kennsluaðferðum sem eru í 

notkun þ.e. tjáskiptaaðferðin, beina aðferðin, hlustunar- og talaðferðin og loks 

málfræði- og þýðingaraðferðin. Við teljum það að nota hluta þessara 

kennsluaðferða saman sé besta aðferðin til að kenna erlend tungumál. Það er 

engin ein aðferð betri en önnur.  

 

Tjáskiptaðferðin er þó sú sem virðist vera áhrifaríkust í kennslu erlendra 

tungumála, bæði þegar litið er til könnunnar sem við framkvæmdum og fyrri 

rannsókna sem gerðar hafa verið á þessum vettvangi. Niðurstöður þessara 

kannana leiða í ljós að það sem nemendur og kennarar vilja áorka með 

tungumálanámi er að geta notað tungumálið sem lifandi verkfæri og notað það 

við raunverulegar aðstæður.  

 

Með því að nota áhrifaríkar og réttar kennsluaðferðir er hægt að beina 

nemendum í átt að áhrifaríku námi sem eykur áhuga þeirra á námi og stuðlar að 

því að námið beri árangur. Því eins og kemur fram í Aðalnámskrá (2011) þá á allt 

nám að vera varanlegt og nýtast í samfélaginu. Frá upphafi tungumálanáms þurfa 
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nemendur að skilja málið við raunverulegar aðstæður og fá næg tækifæri til þess 

að spreyta sig á tungumálinu við merkingabærar aðstæður. Að auki þurfa 

verkefni að höfða til nemenda svo að þeir hafi áhuga á að leysa þau.  

 

Við teljum mikilvægt að nemendur noti og æfi málkunnáttu sína stöðugt, svo  að 

tungumálið verði ekki óvirkt og nemendur missi niður þá kunnáttu sem þeir voru 

búnir að öðlast. Við erum sammála því að eðlilegt sé að í byrjendakennslu 

erlendra tungumála sé aðaláherslan lögð á talað mál og hlustun, og eftir því sem 

lengra líður á námið á að auka við lestur og ritun. Málfræðin er ekki aðalatriðið 

þegar byrjendakennsla á í hlut, heldur er hún hluti af stærra samhengi.  

 

Mikilvægt er að kennarar skapi góð og jákvæð samskipti milli nemenda og 

kennara. Rannsóknir hafa sýnt að nemendum gengur betur í námi sínu þegar 

samskipti eru góð við samnemendur og kennara.  

 

Ef marka má niðurstöður okkar könnunnar og niðurstöður fyrri rannsókna, má 

segja að markmið Aðalnámskrár séu í takt við þarfir og væntingar nemenda í 

tungumálanámi, og því er mjög mikilvægt að kennarar hafi Aðalnámskrá að 

leiðarljósi þegar þeir byggja upp sína kennslu. 
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