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Ágrip 

Staða dönskunnar er ekki sterk með tilliti til þess hversu oft hún heyrist í umhverfi okkar til 

dæmis í útvarpi og sjónvarpi. Máláreiti frá fjölmiðlum er því lítið, þegar danska er annars 

vegar, ólíkt ensku sem heyrist víða. Sú breyting hefur þó orðið að margir hafa aðgang að 

norrænum sjónvarpsstöðvum. Ríkisútvarpið sýnir auk þess nýlega danska sjónvarpsþætti.  

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hvaða áhrif tónlist og leiklist geta 

haft á tileinkun erlends máls hjá nemendum. Lögð er áhersla á dönskunám og dönskukennslu 

í grunnskóla en það mætti yfirfæra á fleiri tungumál og fleiri aldursstig. Inn í þetta fléttast 

hvernig minni okkar er háttað og hvernig mismunandi náms- og kennsluaðferðir geta hjálpað 

okkur að festa í minni það sem að er stefnt. Tjáskipta- og verkefnamiðaðar námsaðferðir 

ríma vel við þessar hugmyndir.  

Ekki hefur tekist að sýna fram á eina náms- eða kennsluaðferð eða leið sem er betri en 

önnur við tileinkun annars tungumáls. Líflegt tungumálanám er líklegt til að vekja áhuga 

nemenda og stuðla að jákvæðri sýn á dönskunám, sem mætir oft talsverðri neikvæðni. 

Tónlist og leiklist í tungumálanámi flokkast tvímælalaust undir líflega kennsluhætti og þegar 

þessar listgreinar eru notaðar í kennslu er auðvelt að leggja áherslu bæði á hlustun og 

tjáskipti á markmálinu.  

Í viðtali við tvo starfandi dönskukennara kemur fram að notkun tónlistar hefur reynst 

þeim vel í kennslu. Hún er til þess fallin að auka fjölbreytni og gera tungumálanám og 

tungumálakennslu lifandi og skemmtilega.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er skrifuð til fullnaðar B.Ed.-prófs við kennaradeild á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Hugmynd að þessu verki kom til við vettvangsnám í dönsku við grunnskóla 

þar sem dönskukennari notar tónlist mikið í kennslunni. Mér fannst ánægjulegt að sjá hversu 

áhugasamir nemendurnir voru og langaði því að kafa dýpra í þetta mál. Ég hafði auk þess hug 

á að taka fyrir efni sem gæti nýst við kennslu.  

Ég vil færa leiðbeinanda mínum, Michael Dal, mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar 

ábendingar og góða leiðsögn við vinnu þessarar ritgerðar. Auk þess vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir skilning og veittan stuðning. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

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

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

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

        _________________________________  
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1 Inngangur 

Þegar læra á nýtt tungumál þarf bæði skilning og getu til að tjá sig. Nýja tungumálið þarf að 

vera í stöðugri þróun hjá nemandanum svo einhverjar framfarir verði. Málfræðingar hafa 

talsvert rannsakað það flókna ferli sem felst í því að tileinka sér nýtt mál. Þrátt fyrir það er 

enn þá mikil ráðgáta hvernig nýtt tungumál þróast (Dal, 2007). Bæði skilningurinn og 

tjáningin þurfa að innihalda talað mál og ritað, þ.e. hlustun og talmál annars vegar og lestur 

og ritun hins vegar. Komið verður betur að því síðar.  

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna með hvaða hætti nota má tónlist og leiklist í 

tungumálanámi með það fyrir augum að gera námið líflegt og skemmtilegt og fá nemendur 

þar með til að líta jákvætt á námið sem auðveldar þeim að tileinka sér tungumálið. 

Nemendur eru misjafnlega á vegi staddir til að tjá sig á markmálinu. Í þessari ritgerð er fjallað 

um hvernig tónlist og leiklist auðveldar kennurum að leggja áherslu á munnlega þáttinn og 

stuðla að gagnkvæmum samskiptum nemenda á markmálinu. Í upphafi ritgerðar er fjallað 

um máltöku nemenda á erlendu máli og hið svokallaða millimál. Farið er yfir mismunandi 

minnisaðferðir og minnistækni. Kostir fjölbreyttra náms- og kennsluaðferða eru reifaðir og 

fjallað um hvernig mæta má mismunandi þörfum og mismunandi styrkleikum í fjölbreyttum 

nemendahópi. Í þessu felst einnig að lögð er áhersla á að kenna nemendum sjálfstæð 

vinnubrögð og þeir eru hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi. Ég fjalla um verkefnamiðað 

nám og kennslu og hvernig tónlist og leiklist fléttast inn í hvort tveggja. Í því sambandi kemur 

námsmat einnig við sögu. Ég set fram hugmyndir að verkefnum sem nýta má og útfæra í 

tungumálakennslu. Þá ræði ég við tvo dönskukennara sem notað hafa tónlist í 

tungumálakennslu með góðum árangri.  

2 Máltaka nemenda 

Frá því um 1970 hafa verið gerðar margar umfangsmiklar rannsóknir á því hvernig erlend mál 

þróast hjá nemendum. Eitt rannsóknarefnið beindist að því hversu mikil tengsl eru milli 

móðurmálsins og þess tungumáls sem nemandinn er að tileinka sér. Margar hliðstæður 

finnast en einnig margt sem er gjörólíkt. Sannað er að einstaklingum, sem geta lært á annað 

borð, mistekst aldrei að læra móðurmálið og að ekki þarf sérstaka kennslu til að læra það. 

Aftur á móti geta þeir sem læra erlent mál „setið fastir“ á ákveðnu stigi, þeir geta setið uppi 

með málvillur sem þeir losna ekki við og þeim getur jafnvel farið aftur og tapað niður því sem 
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þegar hefur lærst. Til að fyrirbyggja að málnotandinn staðni eða að honum fari aftur er 

mikilvægt að hann noti tungumálið reglulega og æfi þar með málkunnáttuna í því skyni að ná 

betri tökum á markmálinu (Dal, 2007).  

Patsy M. Lightbown og Nina Spada (2013, bls. 104) hafa komist að því að eins og 

þegar er viðurkennt byggja tungumálanemendur nýja málið á því sem þeir kunna fyrir. Þar 

með talin eru þau tungumál sem nemandinn hefur þegar lært. Einnig hefur komið í ljós að 

þeir flytja ekki endilega mynstur frá móðurmálinu yfir á það mál sem þeir eru að læra. Áhrif 

frá móðurmálinu virðast þó verða sýnilegri eftir því sem nýja málið eflist og færni í beitingu 

þess eykst. Þar til rétt fyrir 1970 var einfaldlega litið á það mál, sem máltakendur notuðu, 

sem ranga útgáfu af markmálinu. Í þá daga töldu sumir að sú málkunnátta, sem kæmi frá 

móðurmálinu, væri til trafala fyrir þann sem væri að læra nýtt mál. Í dag er viðtekið að 

málnotandinn nálgist markmálið út frá einskonar mynstri og reglum sem þróast eftir því sem 

færnin eykst.  

Flestir málvísindamenn okkar tíma eru sammála um mikilvægi þess að gefa gaum að 

því máli sem tungumálanemandinn þróar með sér. Þetta mál er oftast nefnt millimál eða 

innra mál. 

2.1 Á milli mála 

Millimál eða innra mál er mál í þróun. Það er málið sem nemandinn tileinkar sér í gegn um 

það ferli sem felst í því að læra annað tungumál. Segja má að millimálið sé, eins og heitið 

felur í sér, það mál sem er staðsett einhversstaðar á milli móðurmálsins og nýja 

tungumálsins. Þegar horft er á millimálið verður nemandinn miðpunkturinn. Um millimálið 

gilda ákveðnar reglur sem ekki eru þær sömu og gilda um móðurmálið. Reglur þessar eru 

ekki frumstæðari eða síður rökréttar en í öðrum tungumálum en þær þarf að skoða og 

viðurkenna á ákveðinn hátt. Segja má að í millimálinu felist málkerfi sem er í stöðugri þróun í 

þeim tilgangi að líkjast málfari markmálsins (Dal, 2007; Jørgensen, 1995). 

Ástæður, sem liggja að baki því hvernig máltakandinn raðar orðum niður í setningar 

eða hvernig hann notar beygingar, eru ekki alltaf augljósar. Í millimálinu verða 

óhjákvæmilega villur en ekki má líta á þær sem neikvætt fyrirbæri. Þessar villur eru hluti af 

eðlilegu ferli við að læra hið nýja tungumál. Villurnar geta jafnvel komið og farið, þ.e. þrátt 

fyrir að máltakandinn hafi sýnt fram á getu til að beygja orð rétt í ákveðnu samhengi geta 

þau komið fram annarsstaðar með rangri beygingu hjá sama einstaklingi. Málnotandinn býr 
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sér til tilgátur, meðvitað eða ómeðvitað, um reglur og prófar sig áfram við að láta þær passa 

inn í nýja málið. Á ákveðnu stigi máltökunnar getur alhæfing átt sér stað þar sem ein ákveðin 

regla er yfirfærð á öll sambærileg orð (Dal, 2007; Jørgensen, 1995). Dæmi um það eru 

tíðbeygingar sagnorða t.d. ef máltakandi í íslensku notar orðin „segjaði“, „hlæjaði“ eða 

„veraði“ í stað orðanna sagði, hló og var. Hér má segja að ákveðin tilgáta um að öll sagnorð í 

íslensku fái beygingarendinguna -aði í þátíð, hafi verið sett fram en einnig alhæfing þar sem 

máltakandinn veit að þessa endingu má nota stundum, t.d. í hoppaði og yfirfærir hann þessa 

vitneskju sína á öll sagnorð. Slíkar tilgátur og alhæfingar geta líka átt við uppbyggingu 

setninga og orðaröð innan þeirra.  

Hægt er að sjá hvar nemandinn er staddur í máltökunni á því hvernig hann tjáir sig 

munnlega og skriflega. Villurnar, sem koma fram í millimálinu, eru mikilvægar bæði fyrir 

þann sem lærir málið hverju sinni og fyrir þann sem kennir það. Á þeim má sjá hvort þróun 

eigi sér stað og hvar skóinn kreppi helst, þ.e. hvort sömu vandamálin komi upp aftur og aftur. 

Maður að nafni Larry Selinker var fyrstur til að vekja athygli á hugtakinu millimál í kring um 

1970 (Holm og Laursen, 2010, bls.45). Samkvæmt þessu er ekki einungis leyfilegt fyrir 

nemendur að gera villur heldur eru þær mikilvægar til að sjá hvar þeir eru staddir í 

máltökunni. Það er því ekki markmið í tungumálakennslu að útrýma villum heldur má nota 

þær til að átta sig á málþroska nemenda.  

Minnið og minnistæknin eru mikilvægir þættir í máltökunni. Til að átta sig betur á 

tileinkun tungumáls er nauðsynlegt að glöggva sig á hvernig við munum hlutina alla jafna.  

3 Meðvitað og ómeðvitað minni 

Það er fleira en hugurinn sem hjálpar okkur að muna það sem við lærum. Í því samhengi er 

áhugavert að skoða hvort það að reyna hlutina á eigin skinni, að vera þátttakandi, ásamt því 

að fá tækifæri til að nota mismunandi skynfæri geti stuðlað að því að nám eigi sér stað. 

  Maðurinn býr yfir meðvituðu og ómeðvituðu minni eða þekkingu. Ómeðvitaða 

þekkingin kallast ferilsminni og er færni sem skapast af reynslu sem verður til líkt og við 

þjálfun íþróttamanns. Ferilsminni er hægt að nálgast þegar á þarf að halda. Ómeðvitaða 

þekkingin getur varðveist ævilangt, til dæmis gleymist ekki að kunna að hjóla eða synda þótt 

líði langur tími sem þessi færni eða þekking er ekki notuð (Hansen, 2003, bls. 211–213). 

Ferilsminni þroskast fyrst, finnst hjá ákveðnum dýrategundum og er ekki viðkvæmt fyrir ytri 
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skaða eða sjúkdómum (Tornberg, 2001, bls. 102). Ekki er hægt að læra að hjóla með því að 

lesa sér til um hvernig það skuli gert þótt það hjálpi til að vissu marki (Schilhab, 2007, bls. 

59). Sjónrænar leiðbeiningar með útskýringum geta verið gagnlegar en þá eru fleiri skynfæri 

sem blandast í ferlið. 

Skynrænt minni nefnist það til dæmis þegar við vitum að orðið hnífur á við það áhald 

sem notað er til að skera með. Merkingarbært minni kallast það þegar við vitum ákveðnar 

staðreyndir og að vissir atburðir tengjast þeirri þekkingu sem við höfum um veröldina í kring 

um okkur. Til dæmis vitum við að seinni heimsstyrjöldin stóð frá 1939–1945. Skammtíma 

minni má kalla eins konar vinnslu minni sem við notum til dæmis þegar við lesum fyrir próf. 

Við notum ákveðna tækni til að muna það sem við þurfum en þegar prófinu er lokið hverfur 

eitthvað af því úr minninu og við snúum okkur að því næsta sem við þurfum að muna. Þegar 

við heyrum um alvarlegan atburð, tengdan okkur eða tengdan einhverju frægu fólki getum 

við munað hvar við vorum stödd þegar það gerðist. Þetta kallast minni tengt ákveðnum 

atburðum (Tornberg, 2001, bls. 102). Margir Bretar muna til dæmis hvar þeir voru staddir 

þegar fregnir af andláti Díönu prinsessu af Wales bárust. 

Hvernig þekking verður til í gegnum reynslu og fræðslu og festist í langtímaminninu er 

flókið fyrirbæri. Það að læra að lesa eða að læra á bíl getur einungis heppnast ef námið 

inniheldur bæði þjálfun og skilning. Hvorki það að skilja án þess að æfa sig né að æfa sig án 

þess að skilja ber tilætlaðan ávöxt. Til þess að nám eigi sér stað þarf að virka saman viðbrögð 

og æfing (Hansen, 2003, bls. 212).  

Meðvituð þekking tengist táknmyndum og rökrænni uppbyggingu táknkerfa. Hér er 

það yfirvegun og umhugsun sem gildir skref fyrir skref og lið fyrir lið. Meðvitaða minniskerfið 

getur brugðist. Mistök, sem eiga sér stað í meðvitaða kerfinu, geta orsakast af of lítilli 

þekkingu á hlutum eða raunverulegum staðreyndum, röngum aðferðum eða lítilli þekkingu á 

skilgreiningum. Einnig þarf sá sem nemur að hafa yfirsýn og standast markvissa greiningu 

(Hansen, 2003, bls. 212). Minnið byggir á fleiri þáttum. 

3.1 Minni okkar og skynjun 

Þekking skiptist í tvennt: þekking sem beinist að því sem á sér stað hér og nú annars vegar og 

þekking sem beinist að því sem er fjarlægara eða yfirborðskenndara hins vegar. Þegar við 

notum orð til að lýsa veruleikanum er alltaf eitthvað sem vantar. Því lauslegri sem frásögnin 

verður því meir fjarlægjumst við það sem við skynjum. Bein lýsing er það sem höfðar til 
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skynjunarinnar. Við getum gert okkur mynd í huganum af því sem við heyrum, brögðum á, 

finnum og sjáum fyrir okkur. Hugtök, sem eru yfirborðskenndari hafa ekki sömu áhrif á 

heilann. (Schilhab, 2011). Þegar einhver segist vera glaður eða hryggur getum við gert okkur í 

hugarlund hvernig líðan það er en við upplifum það ekki og er það því óljósara og meira á 

yfirborðinu. Margir þekkja eflaust hvernig ákveðin lykt getur vakið minningar til dæmis um 

heimili afa og ömmu.  

Í því sambandi er skemmtilegt að velta fyrir sér að lyktin á greiðustu og stystu leiðina 

út í langtímaminnið. Það eru beinar taugatengingar frá lyktarmóttökurum í nefinu í gegnum 

lyktarhimnurnar og beint út í reynslu- og tilfinningaminnið. Þannig getur lykt vakið hjá okkur 

minningar sem urðu til áður en við urðum talandi (Hansen, 2003, bls. 210). 

Hlutir á hreyfingu draga að sér athygli og auðvelda fólki að halda henni. Þeir hlutar 

líkamans, sem eru hreyfanlegir, greina hluti í umhverfinu með hjálp snertiskynsins og hjálpa 

þannig til við að uppgötva og muna nýja hluti (Dewey, 2000a, bls. 93). Eftir því sem hlutir eru 

nákvæmari eru meiri líkur á að við höfum verið í sambandi við þá með mismunandi 

skynfærum okkar á sama tíma. Því fleiri skynfæri, sem taka þátt í ferlinu, þeim mun líklegra 

er að það festist í minninu. Munurinn á yfirborðskenndri og dýpri þekkingu ræðst af því á 

hvern hátt við tileinkum okkur það sem við nemum (Schilhab, 2011).  

Skynjun er sérstök sjálfstæð aðferð til að skilja hluti og öðlast reynslu. Segja má að 

börn fái ákveðið samfélagslegt uppeldi í því að skynja og upplifa heiminn, til dæmis í gegn um 

leik, dans, leikhús, söng, tónlist, myndlist, handverk og í leikfimi, smíðum, textílmennt og 

heimilisfræði. Börn læra á sína eigin skynjun og tilfinningar við að fá innblástur og við að fá 

tækifæri til að tjá sig (Hansen, 2003, bls. 158).  

Kjörorðið „að læra af reynslu“ eða á ensku „learning by doing“ er í hugum margra 

órjúfanlega tengt hugmyndafræði Johns Dewey. Hann taldi að allt nám yrði til fyrir tilstilli 

reynslu en hann greindi á milli menntandi reynslu og annarrar reynslu. Til þess að reynsla 

barna geti talist menntandi þarf hún að byggja á fyrri reynslu þeirra og þurfa kennarar því að 

vita eitthvað um fyrri reynslu nemenda sinna til að geta stuðlað að því að nám eigi sér stað 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57). Ekki eru margir sem andmæla því að fólk læri af 

reynslunni en hvernig það gerist er fjarri því að vera einhugur um.  



11 
 

3.2 Tileinkun án fyrirhafnar 

Málfræðingurinn Noam Chomsky er þeirrar skoðunar að móðurmálið sé að einhverju leyti 

meðfætt og þróist fyrst og fremst í gegn um alhliða þroskaferli. Chomsky telur að tungumálið 

sé andlegt líffæri og að það sé engu minna sérhæft en ákveðnir líkamspartar eins og til 

dæmis lifrin. Þrátt fyrir þessa skoðun viðurkennir hann tengsl tungumálsins við umhverfið og 

að meira þurfi til en skilninginn einan saman (Cole, Cole og Lightfoot, 2009, bls. 261–262). 

Chomsky hefur þær kenningar að börn fæðist með innbyggða málfræði sem sé sameiginleg 

öllum tungumálum. Hann heldur því fram að þessi meðfædda málfræði stytti barninu leið til 

að átta sig á þeim reglum sem felist í því málkerfi sem barnið elst upp í (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007 bls. 21). 

Ekki eru allir á eitt sáttir um þátt meðvitundar í máltileinkun. Innan vitsmunasálfræði 

er það ríkjandi viðhorf að nám án áskyns sé beinlínis útilokað. Meðvituð vinnsla er þar talin 

auðvelda tileinkun einstakra þátta í tileinkunarferlinu og nauðsynleg forsenda annarra 

(Schmidt, 2007, bls. 78). 

 Þegar við heyrum eða lesum setningar og segðir (e. utterance) á móðurmálinu eða 

máli, sem við höfum gott vald á, skiljum við innihaldið án þess að velta fyrir okkur því flókna 

ferli sem liggur að baki merkingunni. Margt bendir til að ómeðvituð úrvinnsla gegni hér 

mikilvægu hlutverki í skilningi og beitingu tungumálsins (Schmidt, 2007, bls. 78). 

 Eitt af umdeildustu atriðunum í hagnýtum málvísindum er þáttur meðvitaðrar og 

ómeðvitaðrar úrvinnslu í tileinkun annars tungumáls. Einhverjir telja að meðvitað 

málfræðinám sé nauðsynleg forsenda þess að tileinka sér tungumál. Aðrir segja að vitund 

nemenda um formgerðir tungumálsins og eiginleika þeirra, greiði fyrir tileinkuninni. Skoðanir 

þeirra sem halda því fram að tungumálanám sé í eðli sínu ómeðvitað ferli eiga sífellt meiri 

hljómgrunn meðal málvísindamanna. Margir segja að máltileinkun til dæmis í gegnum 

tungumálanám í skólum geti aldrei orðið ómeðvituð líkt og gerist við náttúrulegar aðstæður 

þar sem tungumálaneminn er þátttakandi í daglegu lífi þess málsamfélags sem tungumálið 

tilheyrir (Schmidt, 2007, bls. 76).  

Þannig er gerður greinarmunur á því hvort verið er að læra og/eða kenna um 

tungumálið, þar sem ákveðnar reglur stimplast samviskusamlega inn hjá nemandanum, eða 

hvort nemandinn lærir að nota sjálft tungumálið og öðlast þar með færni í því að grípa til 
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markmálsins, helst umhugsunarlaust, á sem eðlilegastan hátt þegar aðstæður leyfa 

(Lightbown og Spada, 2013, bls. 193).  

Líffræðilega séð er munur á því sem gerist í heilanum eftir því hvort meðvituð eða 

ómeðvituð úrvinnsla á sér stað. Mismunandi svæði heilans eru virk eftir því hvers konar 

úrvinnsla er í gangi. Þennan mun má útskýra þannig að líffræðisögulega hafi þekking þróast á 

tvo mismunandi vegu eftir því hvort um er að ræða meðvitaða eða ómeðvitaða þekkingu 

(Schilhab, 2007, bls. 60). 

Þegar tungumálakennarar þróa starfskenningar sínar er mikilvægt að taka tillit til þess 

hversu flókið samspil er milli meðvitaðrar og ómeðvitaðrar máltileinkunar. Auk þess þarf að 

taka mið af því flókna ferli hvernig skynjun, hugur og minni fléttast saman.  

4 Mismunandi þarfir og styrkleikar 

Einstaklingar í skólastofunni hafa margvíslegar þarfir og mismunandi styrkleika. Kennari þarf 

sífellt að leitast við að mæta þessum þörfum sem best. Kennsluaðferðir hafa breyst mikið hin 

síðari ár og eru áherslur stöðugt að breytast. Það er mikilvægt fyrir tungumálakennara, jafnt 

sem aðra kennara, að kunna skil á fjölbreyttum aðferðum, þekkja kosti þeirra og galla og 

geta beitt þeim á mismunandi hátt í fjölbreyttum nemendahópi. 

Ingvar Sigurgeirsson (2008, bls. 9) skilgreinir kennsluaðferð sem það skipulag sem 

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

skyni að nemendur læri það sem að er keppt. Skilgreining Ingvars á kennsluaðferð miðast 

ekki við nein ákveðin tímamörk og fer það eftir aðferðinni sjálfri hvort hún nær yfir styttri 

eða lengri tíma. Frá sjónarhóli kennslufræðinnar eru kennsluaðferðir og afbrigði þeirra ótal 

margar. Ekki hefur verið sýnt fram á að ein kennsluaðferð sé betri en önnur. Fjölbreytnin er 

það sem gildir.  

Umhverfið hefur áhrif á nemendur. Sumir þurfa að geta hreyft sig og læra best í gegn 

um hreyfingu meðan aðrir vilja helst sitja kyrrir. Sumum finnst gott að hafa skólastofuna fulla 

af dóti til að snerta og handfjatla og veggina þakta margskonar veggspjöldum, myndum og 

upplýsingum með mikilli litadýrð. Öðrum líður best í umhverfi þar sem einfaldleikinn ræður 

ríkjum. Sumum finnst gott að hafa bjart meðan öðrum finnst betra að hafa ekki of mikla 

birtu. Misjafnt er hvort nemendur læra betur í gegn um munnlega þáttinn, sjónræna þáttinn 
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eða með því að snerta og framkvæma (Tomlinson, 2001, bls. 61). Fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og valmöguleikar ættu að koma flestum til góða.  

Margar mismunandi hugmyndir og skoðanir eru lagðar til grundvallar skólastarfi. 

Kenningar Johns Dewey um kennslufræði er sú hugmyndafræði sem fjölmargar 

menntastofnanir byggja starf sitt á (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57). 

4.1 Hæfileg ögrun hvetur til náms 

Föst rútína og reglufesta er ekki til þess fallin að vekja áhuga. Óvæntar uppákomur og 

nýbreytni vekur hins vegar forvitni og þar með þekkingarþrá nemenda. Einhæfir 

kennsluhættir, þar sem uppröðun í skólastofunni er alltaf eins, ekki má breyta út af fyrir fram 

ákveðnu námsefni og ekki má ræða neitt sem nær út fyrir efnið örvar síður en svo skapandi 

hugsun (Dewey, 2000a, bls. 93). Mikilvægt hlutverk kennara er að vekja jákvætt viðhorf 

nemenda, gagnvart námi, helst sem endist ævilangt. Meðfædda hæfileika fólks til að takast á 

við þær aðstæður, sem það mætir á lífsleiðinni, má ekki brjóta niður með fyrirskipaðri 

fræðslu sem er föst í viðjum endurtekningar, þröngsýni og vana. Ef einstaklingur glatar sýn 

sinni og þar með dómgreindinni á hluti, sem eru einhvers virði, og hæfninni til að skapa sér 

merkingarbæra reynslu af upplifunum í kapphlaupinu um að kunna fyrirskipað fróðleiksmagn 

í ákveðnum námsgreinum, erum við ekki á réttri leið. Menntun sem þroski ætti að vera 

ævarandi ferli (Dewey, 2000b, bls. 58–59).  

Nýjar kringumstæður, sem við ættum að laga okkur að, eru stöðugt að koma upp. Það 

er því ekki vænlegt til árangurs að einblína eingöngu á það sem við þekkjum vel heldur 

kveikir það hugsun og sköpunargleði þegar nemendum er kynnt eitthvað nýtt sem þeir hafa 

enga reynslu af (Dewey, 2000a, bls. 336–337). Það er viðurkennt að nám eigi sér stað þegar 

nemendur ögra sjálfum sér hæfilega (Tomlinson, 2001, bls. 8). Mikilvægt er að kennarar 

hvetji nemendur til að reyna á sig við að tileinka sér eitthvað nýtt eftir getu hvers og eins.  

Dewey hvatti kennara til að velja nemendum sínum viðfangsefni í samræmi við 

reynslu þeirra, verkefni sem örva nemendur til að skoða hluti í nýju ljósi og meta eins og 

skynsemin leyfir og gera þeim þannig kleift að víkka reynsluheim sinn (Dewey, 2000b, bls. 

19). Bent hefur verið á að þar sem unnið er samkvæmt hugmyndum Deweys móti kennarar 

og nemendur námskrána í sameiningu. Segja má að kennarar séu eins konar leikstjórar sem 

skapi umhverfið með leikmunum og drögum að handriti en hlutverk nemandans mótist út frá 

persónulegri reynslu og áhuga (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 64–65). Hver einstaklingur 
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hefur sínar þarfir, styrkleika og veikleika og ætti ætíð að hafa það að leiðarljósi þegar kennsla 

er skipulögð. 

4.2 Einstaklingsmiðað nám 

Í skólastarfi, þar sem einstaklingsmiðað nám er lagt til grundvallar, er leitast við að mæta 

þörfum allra nemenda sem best. Á það jafnt við um nemendur sem eru bráðgerir, í meðallagi 

eða þá sem eiga við sértæka námserfiðleika að stríða og einnig um nemendur af erlendum 

uppruna sem hafa búið í viðkomandi landi í lengri eða skemmri tíma – og svo mætti lengi 

telja í fjölbreyttri flóru nemenda.  

 Í hugmyndum um menntun án aðgreiningar er leitast við að þróa fjölbreytt skólastarf 

sem svarar þörfum margbreytilegs nemendahóps og þeim kröfum að koma til móts við alla 

nemendur. Síðustu ár hefur stefnan um skóla fyrir alla haft áhrif á skólastarf víða um heim. 

Þar eiga allir nemendur að fá náms- og félagslegum þörfum sínum mætt í almenna 

skólakerfinu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 61–62).  

Kennarar, sem skipuleggja kennslu í anda einstaklingsmiðunar, fjarlægjast það að líta 

á sjálfa sig sem uppsprettu þekkingar og þörfina fyrir að kunna svör við öllu. Þeir leggja meiri 

áherslu á að skipuleggja námsumhverfi sem hvetur til þess að nám eigi sér stað. Þeir þurfa að 

leggja sig fram um að skilja þarfir einstakra nemenda og mæta þeim. Hlutverki þeirra má líkja 

við hlutverk þjálfara eða leiðbeinanda sem leggur þá ábyrgð á herðar nemenda, sem þeir 

ráða við, og kenna þeim að ögra sjálfum sér til að gera ávallt aðeins betur (Tomlinson, 2001, 

bls. 16). Aukin ábyrgð er þannig lögð á nemendur auk þess sem þeir fá tækifæri til að vinna 

út frá sínum áhugasviðum og styrkleikum. 

4.3 Fjölgreindakenning Gardners 

Howard Gardner, bandarískur þroskasálfræðingur og prófessor við Harvardháskóla í Boston í 

Bandaríkjunum, setti árið 1983 fram hugmyndir um að til væru að minnsta kosti sjö 

grunngreindir. Seinna bætti hann þeirri áttundu við. Greindirnar átta eru: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Gardner er ósammála þeim viðmiðum sem notuð 

voru við greindarpróf þar sem niðurstöður voru settar fram í einni tölu, greindarvísitölu. 

Hann heldur því fram að það gefi ekki raunsanna mynd að fólki sé kippt út úr eðlilegum 

aðstæðum þegar mælingin fer fram. Með kenningu sinni um fjölgreindir vill Gardner sýna 
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fram á að styrkleikar manna eru mismunandi og að hæfileikarnir liggja á mismunandi sviðum 

(Armstrong, 2001, bls. 13–15).  

Gardner er þeirrar skoðunar að hver greindanna átta eigi sér djúpar rætur í 

þróunarsögu mannsins. Fjölgreindakenningin vísar einnig til sögunnar. Fyrr á tímum virðast 

ákveðnar greindir hafa verið mikilvægari en nú og leiða má líkum að því að aðrar greindir 

verði mikilvægari í framtíðinni. Kostir þess að hafa góða rýmisgreind geta farið vaxandi vegna 

þess hve tölvur og tækni skipa sífellt stærri sess í lífi nútímamannsins. Einstaklingar með 

góða umhverfisgreind eru einnig mikilvægir til að vernda viðkvæmt umhverfi (Armstrong, 

2001, bls. 16–19).  

Lykilatriði í fjölgreindakenningunni er ekki persónugerðarkenning til að ákvarða eina 

greind sem hentar hverjum og einum. Þau segja frekar til um hugræna starfsemi og að hver 

einstaklingur búi yfir öllum greindunum. Þær starfa saman á sérstæðan hátt hjá hverjum fyrir 

sig. Fái einstaklingur örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi telur Gardner að nánast allir eigi að 

geta þróað allar greindirnar á nokkuð hátt getustig og að þær starfi saman á flókinn hátt. Oft 

beitum við fleiri en einni greind við þau verkefni sem við leysum. Hægt er að vera 

mismunandi greindur á þessum átta sviðum (Armstrong, 2001, bls. 20–21). Málgreindin er 

undirstaða alls máls en þær greindir sem koma mest við sögu í tungumálanámi með 

tónlistar- og leiklistarívafi eru líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind.  

4.3.1 Tengsl tónlistar og leiklistar við fjölgreindirnar 

Líkams- og hreyfigreind kemur tvímælalaust við sögu þegar notuð er leiklist í kennslu en 

þessi greind felur í sér líkamlega færni eins og samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, 

sveigjanleika og hraða. Færnin kemur fram í leikni við að nota allan líkamann til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar. Tónlistargreindin er ekki langt undan þegar talað er um tónlist í 

tungumálakennslu. Í henni felst m.a. hæfileikinn til að skynja, skapa og tjá margvíslega 

tónlist. Í samskiptagreindinni felst hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt 

og tilfinningar annarra. Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði, hæfni 

til að greina vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til að bregðast við þeim. Segja má að 

sjálfsþekkingargreind komi einnig við sögu því hún lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og þekkingu 

einstaklingsins á styrk sínum og veikleikum, vitund um eigið hugarástand, innri hvatir, 
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fyrirætlanir, skapgerð og langanir ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu og hæfni til sjálfsögunar 

(Armstrong, 2001, bls. 14–15). 

Ingvar Sigurgeirsson (2008, bls. 22) segir Gardner telja mikilvægt að kennarar leitist við 

að nálgast sérhvert viðfangsefni með margvíslegum hætti. Þannig aukist líkur á að nemendur 

sjái nýjar hliðar á hlutunum og þjálfist í að taka á viðfangsefnum á mismunandi hátt.  

5 Fjórir færniþættir 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er minnst á skilning og tjáningu. Í tungumálanámi er talað um 

færniþættina fjóra sem eru annars vegar lestur og hlustun og hins vegar ritun og talmál. 

Tveir fyrstu eru nefndir viðtökuþættir og þeir síðarnefndu afurðaþættir eða tjáning í ræðu og 

riti. Færniþættirnir tvinnast saman, til dæmis þegar tveir einstaklingar ræða saman eða 

þegar horft er á sjónvarp þar sem er bæði tal og texti. Einnig getum við notað einn þeirra í 

einu, til dæmis þegar við skrifum texta á blað eða í ritvinnsluforriti í tölvu.  

Þegar við lesum texta eða hlustum á talað mál vinnum við úr þeim upplýsingum án 

þess beinlínis að vera meðvituð um það. Ef um er að ræða mál, sem við höfum ekki fullkomin 

tök á, verður úrvinnslan flóknari. Við rekumst á mörg orð og setningar sem eru framandi. 

Margir bregðast við með því að nota svokallaða „bottom-up“-aðferð þar sem áhersla er lögð 

á að skilja smæstu einingar tungumálsins og einstök orð í stað þess að skilja innihald textans í 

heild sinni. Þá nýtist ekki sú bakgrunnsþekking sem við höfum (Tornberg, 2001, bls. 81) til 

dæmis frá móðurmálinu eða öðrum tungumálum auk almennrar vitneskju um lífið og 

tilveruna til að ná samhenginu.  

Talað mál og ritað á ýmislegt sameiginlegt þó hvort um sig hafi sína sérstöðu. Bæði eru 

gagnkvæm í sjálfu sér. Það er alltaf hugsanlegur móttakandi, einhver sem hlustar eða les á 

það sem annar maður lætur frá sér. Hann sjálfur getur meira að segja verið móttakandinn, til 

dæmis með því að lesa eigin dagbókarfærslur (Tornberg, 2001, bls. 140) eða með því að 

hlusta á malið í sjálfum sér! Ritað mál er oftast formlegra en talað mál. 

Aukin áhersla er lögð á lestur og læsi í skólastarfi. Núverandi menntamálaráðherra 

hefur sett fram tvö meginmarkmið um umbætur í menntun á Íslandi til ársins 2018. Þau eru 

að 90% grunnskólanema nái lágmarksviðmiðum í lestri og að 60% nemenda ljúki námi úr 

framhaldsskóla á tilsettum tíma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 3). Lestur 

og læsi erlendra tungumála er hluti af þessu ferli.  



17 
 

Til þess að texti sé skiljanlegur þarf hann að vera samfelldur og ákveðið samhengi þarf 

að vera í textanum (Tornberg, 2001, bls. 143–146). Ákveðið ferli felst í að skrifa texta og eftir 

því sem við náum betri tökum á markmálinu verðum við betur í stakk búin til að byggja upp 

flóknari texta. Samþætting færniþáttanna fjögurra eru mikilvægir í máltökunni en í dag 

virðist aukin áhersla lögð á munnlega þáttinn, þ.e. hæfni málnotandans til að tjá sig 

munnlega.  

5.1 Mikilvægi talmáls 

Til að ná færni í að tala annað tungumál þarf þjálfun. Nemendur þurfa að fá mikinn tíma til 

að æfa sig að tala. Þegar kennarinn talar þegja nemendurnir og æfast ekki munnlega á 

meðan. Tryggja þarf að nemendur tali að minnsta kosti jafn mikið og kennarinn. Markvissar 

framburðaræfingar og endurtekningar, smærri hópar nemenda eða nemendapör sem tala 

saman innbyrðis, auk minnisleikja þar sem samtöl koma við sögu, eru allt mikilvægir þættir 

þegar leiklist er notuð í tungumálanámi (Burke og O´Sullivan, bls. 2). Mikilvægt er að 

gagnvirkar æfingar séu notaðar þar sem reynir á samtalstæknina. Það reynir á marga þætti í 

einu. Um leið og hlustað er á það sem sagt er þarf að skipuleggja svarið í huganum og 

umhugsunarfrestur er stuttur. Málið þarf að vera tilbúið á því augnabliki sem þarf að nota 

það (Tornberg, 2001, bls. 159). 

Andrúmsloftið í skólastofunni hefur mikið að segja. Kennarinn getur haft áhrif á að 

móta afslappað andrúmsloft í bekknum þannig að nemendum líði vel. Sýnt hefur verið fram á 

með rannsóknum (Saglamel og Kayaoglu, 2013, bls. 378) að kvíði og óöryggi með að nota 

erlenda málið fyrir framan bekkjarfélagana hindri marga í að gera það. Leiklistin hjálpar 

nemendum að yfirvinna þennan kvíða og veitir þeim sjálfsöryggi til að láta á það reyna að tjá 

sig á markmálinu.  

Ef nemendur eru hræddir við að þeim verði á mistök eða óttast að gera sig að fífli fyrir 

framan bekkjarfélagana eiga þeir ekki auðvelt með að tjá sig á því tungumáli sem þeir eru að 

tileinka sér. Ef kennarinn er viljugur að taka þátt í því sem verið er að gera, til dæmis með 

leiknum atriðum, og óhræddur við að láta hlæja að sér kemur í ljós að flestir nemendur eru 

tilbúnir að taka þátt (Burke og O´Sullivan, bls. 2).  

Mikilvægt er að kennari sé sveigjanlegur og láti ekki aftra sér þó í ljós komi að aðferð 

eða efni, sem hefur virkað vel fyrir einn hóp, komi ekki vel út fyrir annan hóp. Það gæti verið 

hægt að nota það með góðum árangri síðar (Burke og O´Sullivan, bls. 1).  
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Eru töluð orð að verða óþörf í samskiptum fólks? Samskiptamáti hefur breyst með 

tilkomu margvíslegra tæknimiðla. Á síðastliðnum 20 árum hefur orðið bylting sem 

undirstrikar mikilvægi munnlega þáttarins. Í stað þess að eiga samskipti við fólk augliti til 

auglitis fara þau oft fram á annan hátt (O´Toole og Stinson, 2013, bls. 161). Fólk skrifast á í 

gegnum netið á ýmiss konar samskiptasíðum og myndskilaboð eru send á milli manna, oft 

með styttum eða engum texta. Þetta þjálfar skriflega færni og lestur að einhverju marki en 

hefur ekki áhrif á það sem gerist þegar fólk stendur andspænis því að eiga bein samskipti við 

aðra. 

Í samtölum þjálfast fólk í því hvernig á að fá orðið, halda því og gefa til kynna að röðin 

sé komin að öðrum. Til þess að vera virkur þátttakandi í samtölum þarf málnotandinn að 

ráða yfir ýmiss konar smáorðum sem hann beitir í þessum tilgangi (Henriksen, 1999).  

5.2 Tjáskiptamiðað tungumálanám 

Upp úr 1970 fer ný sýn á tungumálakennslu að ryðja sér til rúms. Ekki var lengur lagt 

ofurkapp á að nemendur lærðu reglur um tungumálið eða um formgerðir þess. 

Tjáskiptamiðuð tungumálakennsla verður hér í brennidepli þar sem meginmarkmiðið er að 

nemendur öðlist færni í tjáskiptum (Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 170). Athygli vekur að 

þetta er á svipuðum tíma og hugtakið um millimál kemur fram og að munnlegi þátturinn er 

mikilvæg forsenda þess að geta átt samskipti á markmálinu.  

 Auður Hauksdóttir (2007, bls. 170) telur að tungumál og tjáskipti verði ekki aðskilin og 

að tungumál lærist með því að það sé notað til tjáskipta. Enn fremur segir Auður að litið sé á 

tungumálanám sem einstaklingsbundið, vitsmunalegt og skapandi ferli þar sem nemendur 

byggja smátt og smátt upp tjáskiptahæfni sína með því að nota tungumálið á sem 

fjölbreyttastan hátt og með ólíkan tilgang í huga. Það sem vegur þungt í tjáskiptamiðuðu 

tungumálanámi er að nemandinn er miðpunkturinn. Nám nemandans er í brennidepli miklu 

fremur en kennsla kennarans. Tjáskiptahæfni felur í sér að málhafi þurfi að ná valdi á 

mörgum mismunandi þáttum til að geta notað markmálið sem samskiptamál.  

Á síðustu öld breyttist staða ensku og dönsku mikið í íslensku samfélagi. Sjálfstæði 

Íslands árið 1918 og lýðveldisstofnunin árið 1944 skiptu sköpum fyrir stöðu dönskunnar í 

þjóðfélaginu. Hernám Íslands í seinni heimsstyrjöldinni gjörbreytti stöðu enskunnar. Seinni 

tíma þróun, ekki síst sú staða enskunnar að vera alþjóðlegt samskiptamál, hefur skapað 

henni algera sérstöðu (Auður Hauskdóttir, 2007, bls. 160). Þetta eykur mikilvægi þess að 
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nemendur fái tækifæri til að heyra tungumálið sem þeir eru að læra hverju sinni til dæmis í 

gegnum tónlist.  

6 Verkefnamiðað nám og kennsla 

Verkefnamiðað nám og kennsla er námsstíll eða aðferð sem má aðlaga mismunandi 

markmálum, ýmiss konar námsumhverfi og ólíkum þörfum. Í verkefnamiðuðu námi er 

áherslan á innihald og merkingu þess sem unnið er með frekar en eina ákveðna útkomu. Það 

sem einkennir verkefnamiðaða kennslu öðru fremur eru tjáskiptaverkefni (Ellis, 2003, bls. 

27).  

Fjölbreyttar námsaðferðir virðast hafa mikil áhrif við tileinkun annars tungumáls. Þær 

eru ekki síður mikilvægar en þættir eins og námshvatir og hæfileikar (Rubin, 1990, bls. 282).  

Í verkefnamiðaðri kennslu þurfa nemendur að fá að vita að þeim sé veitt ákveðið 

aðhald. Sem dæmi má nota kerfi sem sýnir nemendum að þeir hafi unnið vel eða að þeir geti 

nýtt tíma sinn betur. Kerfið getur gengið út á að daglega sé fylgst með hversu vel tíminn er 

nýttur og sett plústákn hjá nöfnum þeirra sem vinna vel en mínustákn hjá þeim sem þurfa að 

gera betur. Verkefnamiðuð kennsla hjálpar kennara að beina sjónum sínum að því á hvaða 

sviði nemendur þurfa helst á hjálp að halda (Tomlinson, 2001, bls. 37).  

Mikilvægt er að hafa viðeigandi raunhæf viðfangsefni, eitthvað sem vekur áhuga 

nemenda. Öll verkefni ættu að miða að því að krefjast skilnings í stað þess að taka einungis til 

minnisins eða einnar réttrar lausnar. Nemendur þurfa að geta beitt færni, þekkingu og 

skilningi til að komast að niðurstöðu. Ekki ætti að vera fyrir fram ákveðin lausn sem sú eina 

rétta (Tomlinson, 2001, bls. 20).  

Bandaríkjamaðurinn Benjamín Bloom ásamt fjölda fræðimanna og kennara setti árið 

1956 fram kenningu um flokkunarkerfi á námsmarkmiðum. Hugmynd þessi um 

námsmarkmið miðaðist við að mannlegir hæfileikar skiptust í þrjú meginsvið: þekkingarsvið 

(e. cognitive domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (e. affective domain) og leiknisvið (e. 

psychomotor domain). Á hverju sviði er markmiðunum skipað niður í stig eða þrep eftir því 

hversu flókin þau eru. Markmið á þekkingarviði miða að því að þjálfa andlega hæfileika 

nemenda, hugsun og rökleikni. Með markmiðum á viðhorfasviði er stefnt að því að þroska 

nemendur tilfinningalega og rækta með þeim áhuga og jákvæð viðhorf. Á leiknisviðinu er 

stefnt að markmiðum sem lúta að líkamlegri færni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 19).  
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Verkefni, sem reynast sumum nemendum létt og krefjast ekki mikils af þeim, geta 

reynst erfið og flókin fyrir aðra. Í fjölmennum bekkjardeildum getur verið auðveldara fyrir 

kennara að segja nemendum hvað þeir eiga að gera frekar en hvetja þá til aukinnar ábyrgðar 

á eigin námi. Í kennslustofum, þar sem nám er einstaklingsmiðað, þarf að hjálpa nemendum 

að taka sjálfstæðar ákvarðanir en jafnframt að deila ábyrgð á því sem fram fer (Tomlinson, 

2001, bls. 5). 

Verkefnamiðað nám fer oftar en ekki fram í para- eða hópvinnu. Viðfangsefnunum, 

sem unnin eru, má deila upp í þrjá kafla eða áfanga fyrir, á meðan og á eftir. Fyrir-kaflinn 

gengur út á að ákveða efnið sem vinna á með, það reynir á þá kunnáttu, og getu sem 

nemandinn hefur á tungumálinu, og það reynir á þá almennu þekkingu sem nemandinn 

hefur um efnið. Enn fremur þurfa nemendur að fá ný orð og setningar á markmálinu til að 

nota þegar þeir leysa verkefnið. Á-meðan kaflinn gengur út á að leysa sjálft verkefnið. 

Skipuleggja þarf vinnuna, framkvæma hana og ákveða með hvaða hætti á að leggja verkefnið 

fram. Eftir-á-kaflinn lýtur að því hverju nemendur hafa bætt við sig í tungumálinu meðan á 

þessari vinnu stóð (Ellis, 2003, bls. 243–244). 

Dæmi um viðfangsefni eru: 

 Púslæfingar,  

- texti, myndir, samtöl o.fl. 

 Upplýsingagjá, 

- finna þarf ákveðnar upplýsingar 

 Þrautalausnir,  

- leysa þarf ákveðin verkefni 

 Ákvarðanataka, 

- margskonar skipulagning, til dæmis sumarfrí eða innrétting íbúðar 

 Skoðanaskipti, 

- rökstuðningur nauðsynlegur  

Þau viðfangsefni sem eru talin upp hér að ofan eiga það sameiginlegt að nemendur þurfa að 

tjá sig. Gagnkvæm samskipti verða til við nokkuð raunverulegar aðstæður. Nemendur spyrja 

spurninga og fá svör þannig verður til raunverulegt samtal á erlenda málinu.  
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6.1 Nokkur atriði sem mæla með notkun leiklistar í 

tungumálakennslu 

Af margvíslegum ástæðum hafa leiklistarkennarar lagt nafn sitt við kenningar um gagnrýna 

kennslufræði. Þrjú atriði eru hér nefnd sem skilgreina fræðilegan og hagnýtan ávinning af því 

að nota leiklist í kennslu.  

1. Trúin á skilvirkni þess að vera þátttakandi í leiklist og þeim töfrum sem hún getur 

framkallað. Ákveðin reynsla verður til og reynist sumum auðveldara að tjá sig á 

markmálinu þegar þeir eru í einhverskonar hlutverki.  

2. Trúin á að virk þátttaka skapi merkingarbæra reynslu í tileinkunarferlinu.  

3. Trúin á mikilvægi gagnvirkra samskipta þar sem maður fær viðbrögð við því sem hann 

segir eða gerir. Þegar a.m.k. tveir taka þátt í samræðum eða gagnvirkum samskiptum 

og þurfa bæði að geta gert sig skiljanlega og skilja það sem sagt er svo samskiptin hafi 

einhverja merkingu.  

(Finneran og Freebody, 2013, bls. 50)  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 146) er 

þess getið að leikræn tjáning sé ein þeirra kennsluaðferða sem talin er falla vel að kennslu í 

tungumálanámi. 

Í Noregi hófst notkun leiklistar í skólastarfi rétt fyrir 1990. Það kom til af því að leikhúsin 

þurftu að nálgast fleiri og fjölbreyttari hópa áhorfenda og komu út í skólana. Það voru bæði 

einföld og flókin verkefni og gátu þau varað frá hálfum og upp í tvo skóladaga (Braanaas, 

1999, bls. 285). Leiklist í skólastarfi hefur þróast mikið frá þeim tíma, hér á landi sem annars 

staðar.  

6.2 Tíu atriði sem mæla með notkun tónlistar í tungumálakennslu 

Daniel Deubelbeiss (2013, bls. 5) segir margt mæla með því að tónlist sé notuð í 

tungumálakennslu:  

 Í fyrsta lagi hafa rannsóknir einfaldlega sýnt að það virki vel. Tungumál er tónlist í 

sjálfu sér og styður tónlistin það að nám eigi sér stað.  

 Í öðru lagi eru söngvar og lög, þegar þau eru rétt notuð, mjög hvetjandi fyrir 

nemendur. Málið lærist á skemmtilegan hátt og nemendur öðlast traust á eigin getu 
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með endurtekningu og raddbeitingu. Frekari notkun tónlistar höfðar til tilfinninga 

nemenda, líkt og sögur eða myndir, og hjálpar þeim að læra í gegn um tilfinningar og 

félagslega reynslu þeirra. Það sem vekur ánægju manna kennir þeim. 

 Í þriðja lagi verður gildi þess að nota ekta viðfangsefni seint ofmetið. Lög og söngvar 

eru raunveruleg og veita nemendum tækifæri til að fást við aðra hluti en námsefnið. 

Auk þess er hægt að skilja innihald texta án þess að skilja hvert einasta orð. 

 Í fjórða lagi höfðar tónlist til unglinga og flokkast hjá þeim sem vinsæl aðferð til að 

læra. Ef þeir fá að taka þátt í að velja hvaða tónlist er notuð fá þeir einnig á 

tilfinninguna að á þá sé hlustað og þeir hafi áhrif á það sem fer fram í skólastofunni. 

 Í fimmta lagi eru lög og textar kennslufræðilega sterkir og innihalda fjölbreytt efni. 

Lög hafa margt fram yfir strípaðan textann og orðin sjálf sem gerir þau áhrifarík í 

tungumálanámi. Oftast er mikið um endurtekningar, orðaforði eykst og uppbygging 

tungumálsins skýrist. Lög eru stutt og samanþjöppuð og taka ekki mikinn tíma í 

flutningi í kennslustund. Lög hafa oft ákveðið þema og þegar öllu er á botninn hvolft 

er tónlist gullnáma fyrir tungumálakennara þegar velja á kennsluefni. 

 Í sjötta lagi eru söngvar og textar fullkomin verkfæri til að hjálpa nemendum að læra 

tengsl hljóðs og orðs. Þeir efla hljóðkerfisvitund. Þeir eru magnaðir í svokallaðri 

hljóðaaðferð sem notuð er í lestrarkennslu yngri barna. Með því að nota ljóðræna 

texta hjálpa kennarar nemendum að lesa og að uppgötva tengslin milli hljóðs og takts 

á texta. Sönghermir (e. karaoke) hefur verið notað til að hjálpa þeim sem eiga í 

lestrarerfiðleikum. Hann má einnig nota til að hjálpa tungumálanemendum að ná 

tökum á lestrinum. 

 Í sjöunda lagi útvíkka þeir kennslustofuna og skapa lærdómssamfélag. Nemendur 

hlusta á tónlistina fyrir utan skólatíma og læra þannig af sjálfsdáðum. Kennari getur 

gert tónlistarefnið aðgengilegt fyrir nemendur heima fyrir. Söngvar eru mjög 

félagslegir og ákveðin leið til að þjappa nemendum saman og búa til sterkt 

námssamfélag í skólastofunni. Enn fremur getur notkun þeirra verið aðferð til að 

koma með ferska strauma inn í bekkinn. 

 Í áttunda lagi er tónlistargreindin ein af átta greindum Gardners. Mikilvægt er fyrir þá 

sem annast fræðslu að hafa fjölgreindakenninguna til hliðsjónar og huga að þörfum 

barnsins frá mörgum sjónarhornum. Þegar fólk er í sambandi við tónlistina hjálpar 
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það til við að skapa jafnvægi hjá einstaklingum. Ekki má hefta sköpunargleðina hjá 

nemendum og ekki er ásættanlegt að hugsa einungis um nemendur frá hálsi og upp 

heldur þarf að hafa líkamann með í heild sinni. 

 Í níunda lagi er erfitt að skilja og tileinka sér menningu og menningarleg áhrif á 

tungumál nema með því að ferðast til mismunandi landa. Menning er eitthvað sem 

lærist en erfitt er að kenna hana beint. Menning er engu að síður hornsteinn 

tungumálsins. Lög og textar eru einstaklega vel fallin til að koma menningu og sögu til 

skila. Ávinningurinn er sá að nemendur fá óbeint tilfinningu fyrir menningu þess 

málsvæðis sem verið er að læra um í gegn um söngvana. 

 Í tíunda og síðasta lagi, sem verður talið upp hér, eru söngvar ókeypis. Auðvelt er að 

finna mikið tónlistarefni endurgjaldslaust á netinu. Flest lönd hafa auk þess stefnu um 

efni sem nota má í skólastofunni án þess að greiða fyrir. Það krefst ekki flókins 

tæknibúnaðar að nota tónlist í skólastofunni. 

(Deubelbeiss, 2013, bls. 5 - 7) 

7 Hugmyndir að verkefnum 

Sjá viðauka 1  

8 Mat og endurgjöf 

Mat á tungumálanámi og -kunnáttu er flókið ferli og taka þarf mið af samspili margra ólíkra 

þátta. Mikilvægt er að matið sé í samræmi við kennsluaðferðir og mæli fyrst og fremst 

framvindu námsins (Auður Torfadóttir, 2005). Howard Gardner leggur áherslu á að 

nemendur fái tækifæri til að sýna kunnáttu sína við sem raunverulegastar aðstæður 

(Armstrong, 2001, bls. 100) eða líkt því og þeir myndu gera þegar á hólminn væri komið til 

dæmis dönskunemar í raunverulegu samtali við dönskumælandi fólk. 

 Samkvæmt Theresu Schilhab (2007, bls. 66) er ennþá ríkt í skólastarfi að námsmat 

byggi á hugmyndafræðinni um að nám eigi sér fyrst og fremst stað með beinum hætti 

(explicit). Þá eru einkunnir gjarnan gefnar í tölum á bilinu 0 – 10. Æskilegra sé að einbeita sér 

að því hvernig mismunandi námsaðferðir og þekkingarmyndir fléttast saman og hvernig og 
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hvers vegna nám á sér stað. Schilhab segir að við eigum að skoða betur hvaða áhrif 

utanaðkomandi þekking hefur á manneskjuna með tilliti til námstileinkunar.  

 Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 28) 

er áhersla lögð á að meta þurfi alla þætti náms, þ.e. þekkingu, leikni og hæfni, með hliðsjón 

af viðmiðum í aðalnámskrá. Nemendur þurfa að fá að vita hvaða viðmið eru lögð til 

grundvallar matinu og með hjálp leiðsagnarmats að geta með kennara sínum nálgast eigin 

markmið og ákveðið hvert skuli stefna. Lögð er áhersla á að námsmat sé fjölbreytt og í 

samræmi við áherslur í náminu þar sem allir námsþættir séu metnir. Sérstaklega er kveðið á 

um námsþarfir nemenda með sértæka námserfiðleika og að þeir eigi kost á frávikum frá 

almennu námsmati, með ýmsum hætti, þar á meðal með munnlegu mati.  

 Ekki er auðvelt að meta námsárangur í leiklist. Útkoman getur verið óútreiknanleg. 

Ekki er alltaf vitað hvernig hið leikræna ferðalag muni enda þegar farið er af stað. Leiklist í 

kennslu kallar á mjög fjölbreytilegar matsaðferðir. Taka verður mið af því að þegar leiklist er 

notuð sem kennsluaðferð er byggt ofan á þá þekkingu sem nemendur hafa fyrir. Öllum þarf 

að vera ljóst hvaða matsaðferðir á að nota og kennari þarf að ákveða fyrirfram hvaða 

matsaðferðir hann ætlar að nota og hvernig (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 62).  

 Carol Ann Tomlinson (2001, bls. 19 - 20) leggur til að litið sé á námsmat líkt og 

vegakort fyrir skipulag náms. Hún segir skóla hafa tilhneigingu til að kasta námsmati fram í 

lok námsferlis til að sjá hverjir hafi náð valdi á námsþáttunum og hverjir ekki. Oft er námsmat 

einvörðungu miðað við lestur og ritun en það sýnir ekki endilega færni og skilning á 

viðfangsefnunum.  

Þau verkefni, sem kynnt eru í kafla 6.3 sjá viðhengi 1, þarf að meta fyrst og fremst á 

staðnum jafnóðum og þau eru leyst af hendi. Sjálft námsferlið er þar metið með tilliti til 

virkni nemenda, áhuga, þátttöku og viðhorfs til verkefnisins. Sjálfsmat, þar sem nemendur 

meta sjálfir eigið vinnuframlag, kemur vel til greina og einnig jafningjamat þar sem 

hópfélagar meta hver annan með tilliti til ofantalinna þátta. Mikilvægt er að nemendum sé 

ljóst hver markmið vinnu þeirra eru og hvað verði metið. 
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Töflur 1. Námsmat - Gátlisti 

 1 2 3 

Málnotkun  
Notar mjög einfaldar 
setningar. Notar 
íslensku. 

Notar orð og setningar, 
enga íslensku. 

Notar a.m.k. þrjár 
setningar á 
markmálinu. 

Samtal 

Næstum engin 
samskipti. Notar 
einungis einföld orð. 
Ekkert samtal. Notar 
íslensku. 

Á erfitt með að taka 
þátt í samtali. Notar 
íslensku. Notar 
einfaldar setningar.  

Gagnvirk samskipti við 
aðra í hópnum. 
Málnotkun nokkuð 
fjölbreytt. 

Framburður Illskiljanlegur. Ágætur, nokkuð 
skiljanlegur. 

Mjög góður, 
auðskiljanlegur. 

Virkni og áhugi Slakur. Góður. Mjög góður. 

Þátttaka Mjög lítil. Góð. Mjög góð. 

Viðhorf Neikvætt. Frekar neikvætt. Jákvætt. 

  

Ef viðhaft er stöðugt mat og aðlögun má nota það til að skipuleggja framhaldið. Gleðjast skal 

yfir því sem vel hefur gengið og bregðast við ef eitthvað er óljóst eða þarf að fara betur yfir. 

Þá vaknar spurningin hvernig tónlist og/eða leiklist er notuð í raun og veru í skólastarfi. 

9 Viðtal við tvo starfandi dönskukennara  

Til að fá innsýn í hvernig það reynist að nota tónlist og leiklist í tungumálanámi ræddi ég við 

tvo starfandi dönskukennara. Mér finnst áhugavert að sjá og heyra hvort kennarar nota 

tónlist og/eða leiklist í starfi sínu. Ég valdi að ræða við tvær konur sem hafa töluverða reynslu 

af notkun tónlistar í kennslu. Í viðtölunum kom hinsvegar í ljós að þær hafa ekki notað leiklist 

að neinu marki. Thelma Hermannsdóttir er dönskukennari í grunnskóla. Hún hefur starfað 

sem grunnskólakennari í nokkur ár, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi. Hún lauk 

grunnskólakennaranámi frá Háskóla Íslands í júní 2011. Hún bjó í Danmörku í fimm ár. Lise-

Lotte Just er dönsk að uppruna. Hún starfaði sem farkennari á höfuðborgarsvæðinu skólaárið 

2013–2014. Dvöl hennar hér var liður í sérstöku dansk–íslensku verkefni um stuðning við 

dönskukennslu. Hún er menntaður grunnskólakennari og kennir við grunnskóla á Fjóni í 

Danmörku. Fjórtán spurningar lagði ég fyrir viðmælendur mína. Viðtalið við Thelmu fór fram 
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augliti til auglitis og var það hljóðritað. Viðtalið við Lise-Lotte var skriflegt og fór fram í gegn 

um tölvupóst. Ég vann upp úr þessum gögnum og hér á eftir má sjá hvað kom fram hjá þeim.  

 Viðmælendur mínir eru sammála um að söngur í tungumálakennslu sé til þess fallinn 

að auka fjölbreytni og ýti undir jákvæða upplifun nemenda af dönskunáminu. Lise-Lotte segir 

söngva eiga þátt í að auka orðaforða og þjálfa framburð. Miklar endurtekningar í söngtextum 

hjálpi flestum nemendum að festa sér orð og hljóð í minni. Það hafi síðan bein áhrif á 

framburðinn þegar nemendur fari að tjá sig á markmálinu. Thelma segist oft láta nemendur 

vinna með texta úr þeim lögum sem hlustað er á. Hún útbúi til dæmis eyðufyllingarverkefni. 

Stundum láti hún nemendur læra texta og syngja og stundum eigi þeir að útbúa eigin texta 

og flytja til dæmis sem rapp. Thelma segir þetta ganga misvel. Hún segir útkomuna yfirleitt 

betri ef einhverjir nemendanna séu í tónlist en það sé þó ekki skilyrði.  

Báðar segjast þær nota tónlistarmyndbönd í kennslunni. Þær segja þau almennt höfða til 

nemendanna. Lise-Lotte segist vera gagnrýnin á val sitt á tónlistarmyndböndum. Málfarið 

þurfi að vera í lagi og lagið sjálft þurfi að vera þannig að þolanlegt sé að hlusta og horfa á það 

aftur og aftur. Tónlistarmyndböndin hafi allt í senn talmál, mynd, stundum litla frásögn eða 

sögu og auk þess gefi það innsýn í menningu þess lands sem myndbandið og þar með 

markmálið tilheyrir. Thelma segist nálgast tónlistarmyndbönd nánast undantekningarlaust á 

„YouTube“ og spila þau í gegn um tölvu í skólastofunni, einfalt og þægilegt. Hún segir 

mikilvægt, þegar vinna eigi með texta úr tónlistarmyndböndum, að láta nemendur hlusta 

fyrst án þess að horfa á myndbandið. Ef þau sjái myndbandið strax gleymist að hlusta og 

missi þá textavinnan marks. Þær Lise-Lotte og Thelma eru sammála um að 

tónlistarmyndböndin veki áhuga nemenda á að kynna sér dönsku í frítímanum því sum þeirra 

hrífist af listamanninum og langi til að kynna sér hann betur. Tónlistarmyndböndin megi auk 

þess gjarnan nota oftar en einu sinni. 

Thelma segist oftast nota tónlistina beint til að vinna með en stundum spili hún danska 

tónlist í bakgrunni þegar nemendur vinna í dönskutímum. Þegar tónlistin rúllar í 

bakgrunninum er miklu meiri ró í bekknum, að sögn Thelmu. Nemendur tala ekki hver í kapp 

við annan og einbeitingin er betri. Aðspurðar segjast viðmælendur mínir yfirleitt ekki vinna 

meðvitað með sérstök þemu eða boðskap í gegn um tónlistarverkefnin. Thelma segist þó 

stundum taka eitthvað ákveðið fyrir eins og vinaþema, ástarþema eða „Evróvision“. Hún 

segist vinna með rím í 7. bekk og það reynist vel. Hugsanlega er ákveðinn heilaþvottur í gangi 

þar en nemendur segjast fá lögin á heilann. Thelma hefur hitt nemendur sína utan skólatíma, 



27 
 

til dæmis í skíðalyftunni, þar sem þeir eru að söngla danska söngva. Þá upplifir hún sig sem 

ákveðinn sigurvegara og finnst henni æðislegt að vita að gerjunin haldi áfram utan 

skólastofunnar. 

Lise-Lotte segist ekki nota tónlistina eins mikið og hún vildi því það sé alltaf svo mikið 

annað á dagskrá. Síðastliðinn vetur prófaði Thelma að hafa eitthvað tónlistartengt fyrir 

nemendur sína á föstudögum. Það féll í góðan jarðveg, nemendur kölluðu eftir tónlistinni og 

segist hún ekki hafa látið sér detta í hug að svíkja þá um það.  

Thelma segir reynslu sína af því að nota tónlist i kennslunni vera mjög jákvæða og ekki 

ríki nokkur vafi um að halda því áfram. Hún segist sjálf hafa mikinn áhuga á tónlist og að hún 

sjái þann áhuga beinlínis smitast til nemendanna. Hún segist alveg viss um að þeir læri á 

þessu ekki síður en til dæmis æfingum í málfræðihefti. Lise-Lotte segist ekki hafa kynnt sér 

rannsóknir á gagnsemi þess að nota tónlist eða tónlistarmyndbönd í kennslu. Hún segir 

engan standa á hliðarlínunni sem hvetji sig til dáða eða sé með fagnaðarlæti en noti þetta 

einfaldlega vegna þess að það sé áhrifaríkt.  

Aðspurðar segjast þær Lise-Lotte og Thelma ekki sjá neitt neikvætt við að nota tónlist 

eða tónlistarmyndbönd í tungumálanámi. Það krefjist ákveðins undirbúnings en sé ekki 

tímafrekara en annar undirbúningur. Lise-Lotte reynir að fá nemendur sína til að syngja á 

dönsku. Margir séu viljugir að gera það en alltaf séu einhverjir sem ekki kæri sig um að 

syngja. Þeir þori ekki eða finnist þeir ekki geta sungið. Hún segir það hafa komið sér á óvart 

því næstum enginn neiti að taka þátt í samræðum eða því að lesa upphátt. Hún segir suma 

nemendur, sem hún hafi rætt þetta við, segjast syngja með inni í sér. Henni finnist miður að 

þeir taki ekki þátt en ekki sé hægt að þvinga neinn, þetta sé fyrst og fremst tilboð um að vera 

með. Reynsla Thelmu af að láta nemendur syngja er að þeir séu viljugri að taka þátt þegar 

þeir eru yngri.  

Thelma segir mikilvægt að velja tónlistarmenn, sem höfði til nemendanna, frekar en 

spila það sem henni sjálfri finnist skemmtilegt. Hún segist leggja sig fram um að finna það 

sem er vinsælt meðal jafnaldra þeirra í Danmörku en það sé ekki auðvelt. Stundum kynni hún 

ákveðinn danskan tónlistarmann fyrir nemendum án þess að þeir þurfi endilega að vinna 

verkefni tengd því. Henni finnst vanta tengilið, til dæmis í Danmörku, sem útvegi hennar 

þessar upplýsingar beint. Á fésbókinni eru dönskukennarar með hóp þar sem hægt er að leita 

svara við spurningum og miðla af reynslu sinni. Thelmu finnst mjög miður að dönsku 

Evróvision-lögin skuli vera sungin á ensku því þá er augljóslega ekki hægt að nýta þau í 



28 
 

dönskukennslu. Þeir tónlistarmenn, sem þær tvær hafa mest notað eru Medina, Nick og Jay, 

Burhan G, Thomas Holm og Rasmus Seebach. 

10  Umræður 

Eins og talað er um í upphafi hefur margt áhrif á hvernig til tekst við tileinkun tungumáls. Það 

er kennarinn sem stýrir ferlinu. Allir kennarar eiga að reyna eftir fremsta megni að gera 

nemendur sína ábyrga fyrir eigin námi og útvega þeim sem fjölbreyttust verkfæri til að vinna 

með. Kennarinn er óhjákvæmilega hvatinn að því að öllum líði vel í skólastofunni. Í því 

sambandi er mikilvægt að muna að húmor og léttleiki stuðlar að því að skapa andrúmsloft 

þar sem fólki líður vel. Kaldhæðni og leiðinlegar athugasemdir eiga ekki heima í því sambandi 

(Tomlinson, 2001, bls. 22). Dönskukennari sem rætt var við telur forsendur vel heppnaðrar 

tungumálakennslu fyrst og fremst vera þær að vekja áhuga hjá nemendum og styðja við 

hann með fjölbreytileikanum því ekki skili neinu að ætla að þjappa dönskunni ofan í 

nemendurna.  

Kennarinn þarf að vera meðvitaður um þarfir og hæfileika nemenda. Mikilvægt er, að 

það námsumhverfi sem skapast, móti reynslu sem er einhvers virði fyrir nemendur (Dewey, 

2000b, bls. 55). Þegar kennari velur ákveðna kennsluaðferð er ekki öruggt að það henti öllum 

einstaklingum í bekknum, því er mikilvægt að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir. 

Meðal þeirra sem hafa rannsakað verkefnamiðaða kennslu virðist nokkur einhugur 

um að ein tegund verkefna sé ekki áhrifaríkari en önnur. Mismunandi verkefni virðast aftur á 

móti stuðla að fjölbreyttri máltileinkun (Ellis, 1990, bls. 112).  

Til þess að gera nám og kennslu í erlendum tungumálum lifandi og skemmtilega má 

beita margvíslegum aðferðum. Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999b, bls. 69) er 

hlustunarefni lítið notað í skólum hér á landi nema helst í tungumálakennslu, 

tónlistarkennslu og sérkennslu. Ingvar telur mikilvægt, að kennari kynni sér hlustunarefni vel, 

áður en það er lagt fyrir og að nemendur séu markvisst búnir undir að hlusta. Í tengslum við 

hlustunina þurfa nemendur að fá vel skilgreind verkefni til að leysa. Dönskukennari, sem rætt 

var við, telur sérstaklega mikilvægt að vanda valið á tónlistarmyndböndum sem notuð eru í 

kennslustofunni. Málfar þurfi að vera gott og lögin þannig að þolanlegt sé að hlusta á þau 

aftur og aftur. 
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Rannsóknir hafa sýnt að notkun leiklistar hefur jákvæð áhrif á tungumálanám. 

Málnotandinn þarf ekki eins mikla umhugsun þegar hann talar, tungumálið verður meira 

flæðandi og eðlilegra. Orðaforði eykst og öll málnotkun verður betri. Sýnt hefur verið fram á 

að notkun leiklistar hefur jákvæð áhrif á fleiri þætti þó að þau séu mest á munnlega þáttinn. 

Athygli vekur að setningar, sem ekki eru fyrir fram mótaðar, hafa jákvæðari áhrif heldur en 

þegar notast er við fyrir fram skrifað handrit (O´Toole og Stinson, 2013, bls. 160). Leiklist 

getur birst sviðsett sem óeðlilegur samskiptamáti þegar búið er að læra setningar utanað í 

stað þess að þurfa að bregðast við og finna orð þegar þarf að nota þau eins og á sér stað í 

eðlilegu samtali. Segja má að ákveðinn fjársjóður felist í munnlega þættinum. 

Dönskukennarar, sem rætt var við, eru sammála um að tónlistin hafi mikil áhrif á framburð 

hjá nemendum. Vissulega aukist orðaforðinn líka en þeir læri að hlusta á tungumálið og að 

beita því í gegn um tónlistina.  

Hér á eftir eru talin upp nokkur markmið sem stefnt er að þegar tjáskiptamiðað 

tungumálanám er í brennidepli:  

 Nemendur þróa og verða betri stig af stigi í að nota markmálið sem 

upplifunar- og tjáningarmiðil.  

 Orðaforði eykst og nemendur æfast í framburði með því að nota málið í stað 

þess að læra um málið.  

 Skilningur eykst og nemendur eiga þar með auðveldara með að taka þátt í 

samtölum sem reynir á bæði móttökuþætti og framleiðsluþætti 

málnotandans.  

 Nemendur æfast í að svara umhugsunarlaust og sífellt verður auðveldara að 

halda uppi eðlilegum samræðum á markmálinu án fyrirhafnar eða mikillar 

umhugsunar.  

 Ekki spillir fyrir ef nemendur upplifa þá ánægju að nota markmálið í 

afþreyingarskyni.  

Samskiptamáti hefur breyst mikið undanfarin tuttugu ár. Mikil samskipti í gegn um 

tæknimiðla taka sinn toll því börn missa af þeirri aðferð að þjálfa náttúruleg mannleg 

samskipti (O´Toole og Stinson, 2013, bls. 161). Mikilvægi munnlega þáttarins er því ekki 
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eingöngu bundinn við tungumálið sem verið er að læra heldur stuðlar hann einnig að 

eðlilegum samskiptum manna í millum.    

Staða tungumálsins í þjóðfélaginu er eitt af því sem skiptir máli við kennslu erlendra 

mála. Það hefur mikið að segja hvort nemendur heyra það tungumál, sem þeir eru að læra, 

utan skólastofunnar og hversu miklu máláreiti þeir verða fyrir (Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 

160). Sú málörvun, sem nemendur verða fyrir í gegnum margs konar miðla, auk þeirrar 

örvunar sem verður til við að hlusta á tónlist, hefur mikið að segja. Ef tekst að vekja áhuga 

þeirra á að hlusta einnig á danska tónlist utan skólastofunnar er það skref í rétta átt.  

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt sé að mæla markvisst og skrá niður hvernig námi 

vindur fram hjá einstaklingum með sérþarfir (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 

2005, bls. 14). Margt sem er notað fyrir nemendur með sértæka námserfiðleika nýtist öllum 

nemendahópnum. Hugmynd væri að skrá markvisst námsframvindu í máltöku erlends 

tungumáls. Niðurstöður slíkra skráninga má nota til að bregðast við ef framfarir eru ekki í 

samræmi við markmið. Þær má líka nota til að gleðjast þegar markmiðum er náð og til að 

þróa og skipuleggja áframhaldandi nám og kennslu.  

Mikilvægt er að aðlaga verkefni eftir mati þegar nám hefur átt sér stað og erlenda málið 

náð að þróast hjá nemandanum. Kennari getur aðlagað með námsefninu, vinnulaginu og 

framsetningu þann ávinning sem nemendur hafa haft af náminu (Tomlinson, 2001, bls. 19 - 

20).  

Mikilvægt er að námsmat sé í takt við þær kennsluaðferðir sem lagðar eru til grundvallar 

náminu. Ef áhersla er til dæmis lögð á tjáskiptamiðaða kennslu er ekki ásættanlegt að leggja 

hefðbundið skriflegt próf fyrir í lok annar sem eigi að meta það nám sem hefur átt sér stað á 

tímabilinu. Stöðugt mat og endurgjöf til nemenda um framvindu námsins er sjálfsögð krafa.  

Í gildandi aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 28), þar sem 

fjallað er um námsmat, vekur athygli að þrátt fyrir auknar áherslur á munnlega þáttinn í 

tungumálanámi er ekki lögð áhersla á munnlegt námsmat fyrir alla. Það virðist sérstaklega 

hugsað fyrir nemendur með sértæka námserfiðleika sem eiga erfitt með að taka þátt í mati 

öðruvísi en munnlega.  
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11  Niðurlag 

Staða dönskunnar á Íslandi hefur breyst mikið síðastliðna áratugi. Það þykir almennt ekki 

„fínt“ lengur að tala dönsku og gætir oft talsverðrar neikvæðni út í námsgreinina dönsku hjá 

grunnskólanemendum. Danska er til dæmis ekki mikið í umhverfi okkar. Margir reka sig á 

það á lífsleiðinni að þurfa að nota hið danska tungumál og læðist sú hugsun þá gjarnan inn að 

hugsanlega hefði komið sér vel að vera aðeins jákvæðari út í dönskunámið í grunn- og 

framhaldsskóla. Margir Íslendingar dvelja um lengri eða skemmri tíma við nám og störf í 

Danmörku eða annarsstaðar á Norðurlöndum. Það er áskorun fyrir dönskukennara að koma 

tungumálinu á framfæri á þann hátt að nemendum finnist áhugavert og skemmtilegt að fást 

við það. Í þessari ritgerð er sýnt fram á að tjáskipta- og verkefnamiðað tungumálanám og 

tungumálakennsla eru vel til þess fallin að auka færni nemenda í að nota markmálið á lifandi 

hátt.  

Talað er um að brennt barn forðist eldinn með því er átt við að maðurinn læri af 

reynslunni og sneiði hjá að endurtaka það sem veldur óþægindum. Að læra af því sem maður 

upplifir eða er beinn þátttakandi í þarf ekki eingöngu að snúast um að læra hvað er 

hættulegt og hvað ekki. Það getur einnig hjálpað til við að festa hluti í minni, jákvæða jafnt 

sem neikvæða. Þannig getur þátttaka í tungumálanámi með tónlist og leiklist nýst til að festa 

ný orð og hljóm markmálsins í minninu. Það auðveldar nemendum einnig að ná tökum á 

framburði. Áhersla á merkingu orðanna eykst þar sem málið er notað til tjáskipta við 

raunverulegar, merkingarbærar aðstæður. Leikræn tjáningin felur í sér áherslu á munnlega 

og líkamlega tjáningu, svo og samþættir vitsmunalega og tilfinningalega þætti, hugsun og 

framsetningu. Ábyrgð nemenda á eigin námi eykst með fjölbreyttum kennsluháttum og 

möguleikum á að velja mismunandi viðfangsefni. 

Þessi orð fela í sér mikinn sannleika: „Segðu mér í orðum og ég gleymi, sýndu mér og ég 

man sumt, gerðu mig að þátttakanda og ég mun muna meirihlutann“. Tónlist og leiklist hafa 

jákvæð áhrif á andrúmsloftið í kennslustofunni og virkja flesta nemendur, sér í lagi ef 

tónlistin og viðfangsefnin höfða til þeirra. Einnig getur sköpunargáfa og ímyndun fengið 

lausan tauminn.  

Vissulega er einstaklingsbundið hvað virkjar nemendur og hvað aftrar því að þeir njóti 

sín til fulls í námi og nái árangri. Kennarar þurfa að hafa marga mismunandi lykla á 

lyklakippunni sem ganga að mismunandi gáttum hjá nemendum (Burke og O´Sullivan, bls. 
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xix). Lyklarnir leiklist og tónlist í tungumálakennslu gefa marga góða möguleika í þeirri 

fjölbreyttu flóru. Það getur verið ákveðin ögrun fyrir tungumálakennara, sem ekki eru vanir 

að vinna með tónlist eða leiklist, að taka upp þessa kennsluhætti. Það er von mín að forvitni 

einhverra sé vakin og vilji og þor til að prófa sig áfram með tónlist og/eða leiklist í 

tungumálakennslu verði óbilandi – dönskunámi og dönskukennslu til framdráttar. Það er 

nefnilega ekki nóg – eins og skólameistari í framhaldsskóla hélt fram – að hafa flogið yfir 

Danmörku til að geta tekið að sér að kenna dönsku. Ég hef það fyrir satt að hann hafi viðhaft 

þessi orð, vonandi í gríni, við kennara sinn þegar hann biðlaði til viðkomandi um að taka að 

sér dönskukennslu þann veturinn. 
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Viðauki 1 

Hugmyndir að verkefnum 

Nemendur í tíunda bekk fá eftirfarandi texta með laginu „Vi to“ með Medinu sem er danskur 

tónlistarmaður fædd árið 1982.  

Jeg har set det ske alt for mange gange før  

Jeg har set på det alt alt for længe  

Og jeg har hørt dig sige de ord så ofte før 

Jeg har hørt dig sige dem alt for mange gange  

Men du holdt dine kneb og du har taget på mig 

Jeg har prøvet og prøvet på at glemme 

Men jeg er din og det vil jeg nok altid være 

For kun hos dig der føler jeg mig hjemme 

 

Jeg er ikke så god til kompromis for 

før jeg mødte dig der var jeg jo alene 

Og jeg er stadig ved at lære og finde ud af hvordan vi to kan forenes 

 

Selvom vi kan hade på hinanden 

Og selvom du virkelig kan pisse mig af 

Så vil jeg altid være din for hey for fan' 

Ja vi to hører sammen (sammen sammen sammen sammen) 

Og selvom vi to har helt forskellig smag 

Så skal det ikke skille os ad 

Det er jo latterligt  

Selvom vi to skændes hver eneste dag 

Så hører vi to sammen (sammen sammen sammen sammen) 

 

Jeg har siddet og spildt min tid så ofte før 

På en *nar* der behandlede mig som penge 

Når du siger du elsker mig, som du ofte gør 

Vil jeg gerne tage imod og bare glemme 

Alt det lort jeg gik igennem før jeg mødte dig 

nej du fortjener ikke straffen for et minde 

Jeg er kun din og det vil jeg nok altid være 

Jeg tager kampen op som typen der vil vinde 

 

Jeg er ikke så god til kompromis for 
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før jeg mødte dig der var jeg jo alene 

Og jeg er stadig ved at lære og finde ud af hvordan vi to kan forenes 

 

Selvom vi kan hade på hinanden 

Og selvom du virkelig kan pisse mig af 

Så vil jeg altid være din for hey for fan' 

Ja vi to hører sammen (sammen sammen sammen sammen) 

Og selvom vi to har helt forskellig smag 

Så skal det ikke skille os ad 

Det er jo latterligt  

Og selvom vi to skændes hver eneste dag 

Så hører vi to sammen (sammen sammen sammen sammen)  

 

Jeg er ikke så god til kompromis for 

før jeg mødte dig der var jeg jo alene 

Og jeg er stadig ved at lære og finde ud af hvordan vi to kan forenes baby 

 

Ja jeg vil altid være din for hey for fan' 

Vi to hører sammen (sammen sammen sammen sammen) 

Og selvom vi to har helt forskellig smag 

Så skal det ikke skille os ad 

Det er jo latterligt 

Selvom vi to skændes hver eneste dag 

Så hører vi to sammen (sammen sammen sammen sammen) 

Hér má sjá tónlistarmyndband með laginu: http://vimeo.com/12168347 

Nemendum er skipt í hópa, kennari raðar niður að þessu sinni. Fjórir í hóp, ef það gengur 

upp fjöldans vegna, annars þrír. Kennari rennir yfir þau orð úr textanum sem nemendur hafa 

ekki haft áður eða sem hann telur líklegt að þeir skilji ekki. Lagið er spilað án myndbands. 

Nemendur fá tækifæri til að spyrja um þau orð sem þeir skilja ekki. Lagið er spilað í annað 

sinn að þessu sinni með myndbandinu. Nemendur fá lýsingu á verkefninu. Þeir eiga í hópum 

sínum að tala saman á dönsku fyrst og fremst um hvað textinn fjallar. Þeir eru vanir því að 

kennslan fari fram á dönsku og að danskan sé ríkjandi tungumál í skólastofunni. Þeir fá eina 

kennslustund í þessa vinnu. Þeir fá jafnframt fyrirmæli um að í næsta dönskutíma eigi þeir að 

skila munnlega einhverju sem tengist textanum. Nemendur fá nokkuð frjálsar hendur, þurfa 

bara að sýna fram á hvernig þetta tengist texta lagsins. Þeir fá val um hvernig þeir skila 

verkefninu eina skilyrðið er að það sé gert munnlega og helst með gagnkvæmum 

samskiptum, til dæmis eins og í alvöru samtali. Nemendur sem eru tónlistarlega sinnaðir 
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mega skila því til dæmis sem rappi. Verkefni þetta reynir á hlustun, lestur og munnlega 

framsetningu.  

Annað tónlistarverkefni er ætlað nemendum í níunda bekk. Það er með danska 

tvíeykinu Noah sem samanstendur af tónlistarmönnunum Troels Gustavsen og Lasse 

Dyrholm sem hafa starfað saman að tónlist frá árinu 2012.  

Højt over skyen 

Langt over byen 

Tog du mig med 

Himlen ku' nå dig 

Og stjernerne så mig - falde ned 

Drømmene vågner 

Fordrivende tåger 

Og nu står jeg her 

Fanget i vrimlen 

Langt væk fra himlen 

Fra hvor du er 

Lige meget hvor langt der er 

er jeg nødt til at være omkring dig 

omkring dig 

Og hvor du end er 

Vil du altid vær' 

Omkring mig 

Omkring mig 

 

Over byen – rundt om mig 

Gennem tid og sted 

Ta'r du mig med i en stjernestorm 

Af 1000 lys 

Ser jeg dig 

 

Med nordlys omkring dig 

Hvirvler du videre 

I min fantasi 

Og som en bro over vand 

Holder vi fast i hinand' 

Indeni 

Gadelygterne så din krop 

Lyse alting op 

Omkring mig 

Omkring mig 
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og min verden så alting gå i stå 

Omkring dig 

Omkring dig 

 

Over byen – rundt om mig 

Gennem tid og sted 

Ta'r du mig med i en stjernestorm 

Af 1000 lys 

Ser jeg dig 

Du viser vej 

 

Åhhh , du løfter mig derop 

Hvor drømmene bli'r til 

Og svæver vægtløs fra min krop 

Til der hvor du ta'r mig hen 

Som et lyn under skyen 

Over gaden – ind i byen 

Er du der 

Og mine øjne ser 

Ta' mig med til det sted 

Hvor jeg ikke falder ned 

Når du er her 

 

Over byen – rundt om mig 

Gennem tid og sted 

Ta'r du mig med i en stjernestorm 

Af 1000 lys 

Ser jeg dig 

 

Over byen – rundt om mig 

Gennem tid og sted 

Ta'r du mig med i en stjernestorm 

Af 1000 lys 

Ser jeg dig 

Du viser vej 

Hér má sjá tónlistarmyndband með laginu: https://www.youtube.com/watch?v=0Ds-

bfViWHw  

Þetta verkefni er þannig að nemendur fá textann í hendur. Þeir mega velja sér hópfélaga, þrír 

í hóp. Hver hópur á að finna mismunandi orð í textanum. Einn hópur finnur nafnorð, annar 

sagnorð, þriðji lýsingarorð, fjórði atviksorð, smáorð og fornöfn. Erindunum er skipt niður á 
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hópana. Nemendur finna sér spjöld og breiðan penna. Þeir skrifa eitt orð á hvert spjald. Þar 

næst hlusta þeir á lag og texta án þess að sjá textann. Um leið og orðin, sem hver hópur 

hefur á sínu spjaldi hljóma, lyfta nemendur spjaldinu upp. Þetta er endurtekið einu sinni. 

Verkefni þetta reynir fyrst og fremst á hlustun og skilning en kemur einnig inn á málfræði. 

Það krefst fullrar athygli og snerpu. Í lokin fá nemendur tækifæri til að hlusta á lag og texta, 

með textann fyrir framan sig, í heild sinni. Þar með fá þeir heildarsýn á verkefnið og betri 

yfirsýn yfir það sem þeir hafa lært. Ef nemendur hafa áhuga á keppni má hafa keppni milli 

hópa um hver nær að lyfta flestum spjöldum þegar orðið er nefnt. 

 Þau verkefni, sem hér eru kynnt, reyna á móttökuþættina hlustun og lestur auk 

munnlegu tjáningarinnar. Ekki reynir hér á ritun sem er einn af færniþáttunum fjórum.  

 


