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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B. Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2016. Markmið hennarer að skoða fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem standa til boða í tungumálakennslu. Farið verður yfir þróun 

kennsluaðferða og jafnframt verður fjallað um færniþættina fjóra en sérstök áhersla er 

lögð á samvirkt nám og verkefnamiðað nám. Meðal annars er fjallað um kennsluaðferðir 

almennt, rýnt í einstakar kennsluaðferðir, hlutverk kennara og nemenda og að lokum eru 

sett fram dæmi um hvernig hægt er að nota aðferðirnar í kennslustundum. 
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1 Inngangur  

Kennsluaðferðir þróast með tíðarandanum hverju sinni og hefur töluverð breyting orðið á 

þeim síðastliðin 200 ár. Vægi hvers færniþáttar getur tekið breytingum og er misjafnt á 

milli aðferða hvar áherslan liggur. Upphaflega var vinsælt að leggja sem mesta áherslu á 

lestur og ritun en með þróun á aðferðum færðist áherslan í auknum mæli einnig á tal og 

skilning. Í dag þykja samvirkt nám og verkefnamiðað nám árangursríkar kennsluaðferðir 

en þær hvetja til tjáskipta og lögð er áhersla á að nemendur noti færniþættina fjóra. Þó er 

í hvívetna mælt með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að þjálfa alla 

færniþættina og ná til sem flestra nemenda. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um fjölbreyttar kennsluaðferðir með 

sérstaka áherslu á tungumálanám. Farið verður yfir þróun kennsluaðferða og einnig er 

fjallað um færniþættina fjóra. 

Ritgerðinni er skipt í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn fjallar um samvirkt 

tungumálanám en þar er farið yfir helstu þætti innan samvirks náms og að lokum eru 

tekin dæmi um hvernig hægt er að nota samvirkt nám í kennslustund. Í seinni hlutanum 

er farið í verkefnamiðað tungumálanám og þar er einnig fjallað um helstu þætti innan 

aðferðarinnar og að lokum tekin nokkur dæmi um hvernig má nota kennsluaðferðina í 

kennslustund. 

Ég kaus að skrifa um kennsluaðferðir í tungumálakennslu með áherslu á samvirkt- og 

verkefnamiðað tungumálanám því mér fannst heillandi að þessar aðferðir hvetji til 

tjáskipta og vegna þess að þær aðferðir eru frábrugðar vinnubókaaðferðinni sem oft 

tíðkast í grunnskólum. Ég mun leitast við að svara spurningunni um hvað felst í samvirku- 

og verkefnamiðuðu námi ásamt því að fara yfir þróun kennsluaðferða og færniþættina 

fjóra. 
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2 Kennsluaðferð og kennsluháttur 

Nauðsynlegt er að skilgreina hugtakið kennsluaðferðir og hvað átt er við með því. Nokkrar 

skilgreiningar eru til á hugtakinu en Jack C. Richards og Theodore S. Rodgers (2001a) settu 

fram þrískipt líkan til þess að útskýra hugtakið kennsluaðferð með tilliti til 

tungumálanáms. Í fyrsta þrepi líkansins tala þeir um fræðileg viðhorf eða kenningar um 

tungumálið sem liggja til grundvallar tiltekinni kennsluaðferð. Í öðru þrepi líkansins fjalla 

þeir um skipulag kennslunnar en með því er átt við markmið kennslunnar, notkun 

kennsluefnis og viðfangsefni tungumálanámsins. Í þriðja þrepi líkansins er komið inn á 

útfærslu kennsluaðferðar. Mikilvægt er að samræmi sé á milli þrepanna þegar ákveðin 

kennsluaðferð er tekin fyrir svo hún birtist í réttri mynd. 

Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir hugtakið kennsluaðferð sem „það skipulag sem 

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

því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (1999a, bls. 9). Þessi skilgreining gefur 

til kynna að kennari beiti oft fleiri en einni kennsluaðferð í hverri kennslustund en þetta 

þó mismunandi eftir kennsluaðferðum því sumar aðferðir geta tekið nokkrar mínútur en 

aðrar margar klukkustundir. Val á kennsluaðferð fer eftir ýmsum þáttum og eru 

kennsluaðferðir meðal annars valdar út frá þekkingu kennarans, til dæmis því sem hann 

hefur lesið sér til um í kennslufræðibókum eða því sem hann hefur kynnst í námi sínu. 

Einnig tekur valið mið af aðferðum sem algengar eru í skólanum sem kennarinn kennir í og 

því hvort ákveðnar kennsluaðferðir fái meðmæli í kennsluleiðbeiningum sem fylgja 

námsefninu. Líklega hafa flestir kennarar smávegis af öllu þessu í huga (Lilja. M. 

Jónsdóttir, 1996). Einnig ber að taka tillit til þroska, aldurs og getu nemenda sem í hlut 

eiga og eðlis viðfangsefnisins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Kennsluaðferðir í 

tungumálanámi byggja á að þjálfa nemendur í að nota færniþættina fjóra en farið er yfir 

þá í næsta kafla. 

Oft er talað um að kennsluhættir séu af tvennu tagi; annars vegar er talað um 

hefðbundna kennsluhætti og hins vegar sveigjanlega kennsluhætti. Þegar talað er um þá 

hefðbundnu er átt við að kennt sé eftir námsbókum, nemendur vinni í vinnubókum eða á 

vinnublöðum og glósi. Einnig er skipulag skólastofunnar oft þannig að tveir og tveir sitja 

saman við borð eða jafnvel stakir og snúa að töflunni. Sveigjanlegu kennsluhættirnir 

einkennast af því að kennslan er bæði bókleg og verkleg. Nemendur fá að velja 

viðfangsefni sín að hluta til sjálfir og vinna á mismunandi stöðum í stofunni. Þó eru til ýmis 
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afbrigði og útfærslur af þessum kennsluháttum og eru mörk milli þeirra ekki endilega 

alltaf skýr (Hafsteinn Karlsson, 2009). Því er kennsluháttur mun víðara hugtak en 

kennsluaðferð en kennsluaðferð lýsir skipulagi og tilhögun kennslunnar á meðan 

kennsluhættir fara síður út í smáatriði.  

2.1 Færniþættirnir fjórir 

Þegar nemandi lærir nýtt tungumál eru fjórir þættir sem mikilvægt er að vinna með. Þessir 

þættir kallast færniþættirnir fjórir. Færniþættirnir fjórir samanstanda af eftirfarandi 

þáttum: 

1. Hlustun: Fyrstu kynni nemandans af tungumálinu eiga sér stað við hlustun 

(Michael Dal, 2002). Mikilvægt er að kennslan endurspegli hvernig tungumálið er 

raunverulega notað og því er nauðsynlegt fyrir nemendur að fá að hlusta á 

tungumálið í ólíkum tilgangi. Markmið hlustunar eru þau að gera nemendur færa í 

að taka þátt í gagnkvæmum samskiptum og einhliða tjáskiptum. Í einhliða 

tjáskiptum felst það að skilja og geta farið eftir leiðbeiningum og boðum án þess 

að bregðast við sem málnotandi. Eins þurfa nemendur að geta hlustað eftir 

upplýsingum og geta skilið hvað gengur á í ákveðnum aðstæðum. Nauðsynlegt er 

fyrir kennara að nýta hlustun í tungumálakennslunni og tengja hana við aðra þætti 

tungumálanámsins.  

2. Lestur: Megin tilgangur lesturs er að nemendur geti aflað sér upplýsinga og vanist 

því að lesa sér til ánægju. Einnig gegnir lestur mikilvægu hlutverki við öflun 

orðaforða. Lesandinn fær innsýn í menningarheim tungumálsins og margbreytilega 

notkun þess við lestur. Gott er að byrja á einföldum og aðgengilegum textum við 

upphaf tungumálanáms en nauðsynlegt er að þeir þyngist og verði fjölbreyttari um 

leið og nemendur eru tilbúnir til að takast á við það. Nemendur þurfa að læra að 

mynda sér eigin skoðanir, lesa á milli línanna, túlka texta og geta lesið fræðitexta. Í 

fræðilegum textum er orðalag öðruvísi en í bókmenntatextum. Það er nauðsynlegt 

fyrir nemendur að vera læsir á hinar ýmsu tegundir texta og er það í raun lykilatriði 

lesturs. 

3. Tal: Nemendur þurfa að venjast því að tjá sig á hinu nýja tungumáli, alveg frá 

upphafi námsins og þess má geta að mikilvægt er að kennslan fari fram á því 

tungumáli. Ýmis konar myndefni er hægt að nota til að örva hugmyndaflug og 

málnotkun nemenda, sem dæmi má nefna teikningar, kvikmyndir, ljósmyndir 

o.s.frv. Gefa skal nemendum sem oftast tækifæri til að nota málið á skapandi hátt 

svo þeir æfist í að mynda sjálfir setningar og koma orðum að hugsun sinni. Gott er 

að hafa í huga að æfingin skapar meistarann og mikilvægt er að nemendur fái nóg 
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af tækifærum til að tjá sig. Tilvalið er fyrir nemendur að æfa sig í talmálinu í pörum 

eða í litlum hópum. 

Framburðurinn skiptir einnig máli. Nemendur þurfa að æfa sig í framburði 

tungumálsins frá upphafi, leggja þarf áherslu á að þeir læri framburð allra 

málhljóða og þekki hljómfall og hrynjandi málsins. 

4. Ritun: Best er að tengja ritun við aðra færniþætti. Ritun stuðlar að skapandi 

notkun málsins og festir orðaforða í sessi. Nemendur þurfa að tjá sig skriflega í 

ólíkum tilgangi og með eigin orðum. Í byrjun tungumálanáms tjá nemendur sig oft 

á einfaldan hátt um sjálfa sig en þegar líður á námið er nauðsynlegt að áhersla sé 

lögð á ritun ólíkra textagerða, sem dæmi má nefna tölvupóst, smásögur og 

umsóknir. Ritunarþátturinn er hvetjandi fyrir tungumálanámið og því þarf að huga 

að þessum þætti í kennslunni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1997). 

Þættirnir tal og skrift flokkast sem móttækilegir þættir en hlustun og lestur flokkast sem 

afkastamiklir þættir. Þegar viðkomandi skilur lesinn texta eða hljóðbút er oft talað um 

neðansækna nálgun (e. bottom up approach). Með því er átt við hversu vel við náum að 

umskrá samsetningar hljóða og bókstafa. Skilningur liggur þó ekki einungis í umskráningu 

heldur fyrst og fremst í þeirri aðstoð sem fengin er frá þeim upplýsingum sem byggjast á 

fyrri þekkingu um efnið en þá er talað um ofansækna nálgun (e. top down approach) 

(Tornberg, 2001). 

 

Nation (2007) útskýrir hvernig færniþættirnir fjórir felast í menningarmiðuðu ílagi 

(e. meaning-focused input strand) og merkingarmiðuðu frálagi (e. meaning focused 

output). Mikilvægt er að skoða hvaða þættir þurfa að vera til staðar svo þessar 

námsaðferðir séu árangursríkar. 

Í merkingarmiðuðu ílagi felst það að læra í gegn um hlustun og lestur. Þetta er kallað 

merkingarmiðað vegna þess að öll vinnan er unnin í þessum þætti, helsti áhugi 

nemendanna ætti að vera á því að skilja og öðlast þekkingu. Nemendur ættu að öðlast 

ánægju af því sem þeir bæði heyra og lesa. Algengar námsaðferðir í þessum þætti eru 

víðtækur lestur, að lesa í hópi, hlusta á sögur, horfa á sjónvarp eða kvikmyndir svo fátt sé 

nefnt. Þessi þáttur gengur einungis upp ef eftirfarandi skilyrði eru fyrir hendi: 

1. Megnið af efninu sem nemendur hlusta á eða lesa er þeim þegar kunnugt. 

2. Nemendurnir hafa áhuga á þættinum og hafa löngun til að skilja hann. 

3. Aðeins lítill hluti af orðum eru orð sem nemendurnir kannast ekki við. 
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4. Nemendur geta öðlast þekkingu á óþekktum atriðum í gegn um samhengi textans 

og bakgrunnsþekkingu. 

5. Ílag í miklu magni 

Ef þessi skilyrði eru ekki til staðar, þá er merkingarmiðað ílag ekki til staðar í náminu. Nám 

með merkingarmiðuðu ílagi getur verið varasamt vegna þess að námið er háð hæfni í 

lestri og hlustun og hefur bakgrunnsþekking nemenda  áhrif á námið. 

Þrátt fyrir að kenningarnar um ílag hafi hlotið mikla gagnrýni af hálfu 

vísindamanna, er enginn ósammála því að skiljanlegt ílag sé mikilvæg uppspretta 

tungumálanáms. Rannsókn þeirra Waring og Takaki er meðal bestu 

samanburðarrannsókna sem til eru um annað tungumál og fjallar um tileinkun orðaforða í 

gegn um auðlesnar bækur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að lítill hluti 

tileinkunar ýmissa styrkleika kom fyrir tilviljun sem merkingarmiðaður lestur. Nation og 

Wang komust að þeirri niðurstöðu að tungumálanemendur þurfi að lesa að minnsta kosti 

eina auðlesna bók á tveggja vikna fresti í því skyni að fá nóg af endurtekningum til að auka 

verulega orðaforðann. 

Merkingarmiðað frálag felur í sér nám í gegnum tal og ritun. Algengar námsaðferðir í 

þessum þætti eru meðal annars samtöl, að halda fyrirlestur, skrifa bréf, halda dagbók, 

segja sögu eða segja öðrum til verka. Eins og kom fram varðandi merkingarmiðað ílag hér 

að framan, verða ákveðin skilyrði að vera til staðar svo þátturinn gangi upp: 

1. Nemendur skrifa og tala um hluti sem eru þeim að mestu leyti kunnugir. 

2. Helstu markmið nemendanna er að koma skilaboðum til annarra. 

3. Aðeins lítill hluti af því tungumáli sem nemendur þurfa er þeim ókunnugur. 

4. Nemendur geta notað samskiptaaðferðir, orðabækur eða fyrra ílag til að fylla inn í 

eyður. 

5. Mikið af tækifærum til að tala og skrifa. 

Það sama á við um þennan þátt og merkingarmiðað ílag, þessir fimm liðir verða að vera til 

staðar svo um sé að ræða merkingarmiðað frálag. Margar talæfingar innihalda blöndu af 

merkingarmiðuðu ílagi og merkingarmiðuðu frálagi. Einn aðili getur verið ílag annars aðila. 

Tilgáta Swain um frálag hefur verið áhrifamikil í að skýra þættina tal og skrift í 

tungumálanámi. Tækifærin sem frálag býður upp á eru þó ekki nákvæmlega þau sömu og   

hjá ílagi. Swain útskýrir þrenns konar nýsköpun í tungumálanámi og kennslu í frálagi. Í 

fyrsta lagi er það eftirtekt, í öðru lagi er það prófun og í þriðja lagi samkomulag. Eftirtektin 
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gerist þegar nemandinn er að reyna að tjá sig á markmálinu og tekur eftir því að hann 

hikar þegar hann er óviss um hvernig setningin hljómar á markmálinu. Prófunin gerist 

þegar nemandinn prófar sig áfram á tungumálinu og metur svo setninguna út frá árangri 

og viðbrögðum. Samkomulagið felur í sér að nemendur ræða málin á markmálinu til þess 

að leysa vandamál og komast að niðurstöðu. Þessi liður felur í sér mikil gagnkvæm 

samskipti. 
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3 Aðferðir í tungumálakennslu 

Tungumálið hefur jafnan lagað sig að nýrri tækni en framfarir á sviði tækni og vísinda hafa 

haft mikil áhrif á þróun tungumálakennslu. Þegar segulbandið kom til sögunnar varð það 

mikilvægt kennslutæki, með útvarpinu varð hið hljóðræna við tungumálið mikilvægt. Við 

upphaf tuttugustu aldar varð fyrsta kvikmyndin til og varpaði ljósi á tjáskipti mannsins við 

ólíkar aðstæður og svo koll af kolli (Auður Hauksdóttir, 2007). Allar þessar tækninýjungar 

hafa áhrif á tungumálakennslu sem verða til þess að kennsluaðferðirnar breytast. 

3.1 Málfræði- og þýðingaraðferðin 

Málfræði- og þýðingaraðferðin naut mikilla vinsælda í tungumálakennslu á nítjándu öld, 

bæði á Íslandi og erlendis og í raun hefur kennsluaðferðin haft mikil áhrif á 

tungumálakennslu nútímans. Rekja má kennsluaðferðina til kennslu á klassískum 

tungumálum, þá einkum latínu og var kennslan skipulögð með latínukennslu úr lærðum 

skólum efst í huga.  

Málfræði- og þýðingaraðferðin var notuð í nýjum skólum hérlendis á seinni hluta 

nítjándu aldar. Markmið hennar var aðallega það að kenna nemendum að lesa og að hluta 

til að skrifa á erlenda málinu. Einnig var áhersla lögð á málfræði og orðaforða, ekki var 

mikið verið að velta sér upp úr talmálinu. Þá voru málfræðibækur, lesbækur og stíla- og 

verkefnahefti dæmigert námsefni. Einkennandi fyrir kennsluaðferðina voru þýðingar og 

ritun málfræðistíla en kenndar voru málfræðireglur og þá frekar undantekningar en 

meginreglur (Auður Hauksdóttir, 2007). Kennslan fór fram á móðurmálinu, textar voru 

þýddir af móðurmáli yfir á markmálið, útskýringar á málfræðireglum voru langar og þurftu 

menn að leggja þær á minnið og æfa með því að þýða texta af móðurmáli yfir á 

markmálið. (Ulrika Tornberg, 2001). 

Tornberg (2001) gagnrýnir málfræði- og þýðingaraðferðina með þeim rökum að 

þegar kemur að lesskilningi í gegn um þýðingu þá lesa nemendur orð fyrir orð í stað þess 

að líta á heildartextann. Þá eru nemendur í raun að einblína á það sem þeir skilja ekki, 

sem sagt leggja þeir áherslu á hvert orð í stað þess að nýta þá vitneskju sem þeir hafa 

fyrir. Einnig þjálfast nemendur lítið sem ekkert í að tjá sig á tungumálinu þegar áherslan er 

lögð á málfræði og skilning og því gætu nemendur verið í vandræðum þegar kemur að 

samskiptum. 
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3.2 Beina aðferðin 

Undir lok nítjándu aldar breyttust viðhorf til tungumálakennslu. Þekking á eðli 

tungumálsins jókst og aukin samskipti milli landa urðu til þess að fólk þurfti öðruvísi 

tungumálakennslu en þá sem hafði verið. Ljóst varð að málfræði- og þýðingaraðferðin 

lagði litla áherslu á talmál og að kennslan snerist um að kenna um málið í stað þess að 

kenna nemendum að nota málið (Jespersen, 1901). Áhrif aukinna samskipta milli þjóða 

leiddu til þess að áhersla í tungumálanámi færðist yfir á að þjálfa nemendur í að nota 

tungumálið í beinum samskiptum. Ákveðið var að hafa í huga máltöku móðurmálsins við 

skipulagningu náms í erlendum tungumálum (Auður Hauksdóttir, 2007).  

Smátt og smátt þróaðist beina aðferðin, en hún var eins konar andsvar við 

málfræði- og þýðingaraðferðinni (Undervisningsministeriet, 2001). Vægi og röð 

færniþáttanna fjögurra breyttist en mesta áherslan var lögð á skilning á mæltu máli og því 

næst á talmálið. Á eftir því var áherslan lögð á lestur og að lokum á ritað mál. Ólíkt 

málfræði- og þýðingaraðferðinni var áherslan nú lögð á að nemendur lærðu að nota 

tungumálið í stað þess að læra um það. Einnig var varað við því að nota móðurmálið í 

kennslustundum til að auka tjáningu á erlenda málinu (Auður Hauksdóttir, 2007). Það sem 

einkenndi kennsluna var þá meðal annars að áhersla var lögð á talað hversdagsmál, 

kennslan fór fram á markmálinu, lestextarnir voru stuttir og hnitmiðaðir, útskýringar orða 

voru á markmálinu með aðstoð setninga, samheita eða líkamshreyfinga kennarans 

(Tornberg, 2001). 

3.3 Tal- og hlustunaraðferðin  

Um og eftir seinni heimsstyrjöldina urðu til nýjungar í tungumálakennslu meðal annars 

þar sem leysa þurfti ýmis vandamál sem tengdust nýjum heimi. Til dæmis þurftu 

Bandaríkjamenn að læra fleiri evrópsk tungumál þar sem bandarískir hermenn voru á leið 

til Evrópu. Þetta leiddi til þess að tal- og hlustunaraðferðin varð til í Bandaríkjunum og var 

með ólíka áherslu og málfræði- og þýðingaraðferðin (e. the audiolingual method) og beina 

aðferðin sem varð til í Evrópu (Tornberg, 2001). Í tal- og hlustunaraðferðinni er áhersla 

lögð á talmál og orðakunnáttu um notkun málsins í stað ytri vitneskju um formreglur 

málsins (Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 168). Í mörgum skólum æfðu nemendur sig í 

málveri þar sem nemendur læra tungumálið með því að hlusta á segulband og endurtóku 

svo það sem þeir heyrðu sem svo var tekið upp og borið saman við segulbandið. Mikil 

áhersla er lögð á framburð, endurtekningaræfingar og utanbókarlærdóm. Litið er á villur 

sem slæma ávana sem ber að forðast. Málfræðin er kennd með aðleiðslu en ekki er talin 

þörf á útskýringum (Undervisningsministeriet, 2001).  
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3.4 Tjáskiptaaðferðir 

Tjáskiptaaðferðirnar hafa haft mikil áhrif á tungumálakennslu víða í heiminum (Tornberg, 

2001, bls. 40). Þegar talað er um tjáskiptamiðaða tungumálakennslu er oft talað um 

nálgun í kennslu eða að ekki sé átt við eina afmarkaða kennsluaðferð heldur eru ákveðin 

grundvallaratriði sem eiga við en til að undirstrika það er oftast talað um aðferðina í 

fleirtölu, tjáskiptaaðferðir. Markmið kennsluaðferðanna er að nemendur öðlist 

tjáskiptahæfni á erlenda tungumálinu og að nemendurnir læri tungumálið með 

tjáskiptum. Helsta einkenni tjáskiptaaðferðanna er hversu mikil áhersla er lögð á nám 

hvers nemanda en námi hans er oft sýnd meiri athygli en kennslu kennarans. 

 Tjáskiptaaðferðir greina sig frá málfræði- og þýðingaraðferðinni og tal- og 

hlustunaraðferðinni (e. audiolingual method) með því að nemendur öðlast tjáningarhæfni 

eins og nefnt var hér að framan en samhengi í texta skiptir miklu máli og meiri áhersla er 

lögð á flæði heldur en hittni og nákvæmni. Þessi kennsla er einstaklingsmiðuð og hefur 

aldur nemenda, geta og þarfir þeirra áhrif á viðfangsefnin. Þarfir hvers einstaklings og 

áætlaður tilgangur hans til að nota tungumálið mótar námsáætlunina. Námsþættirnir lýsa 

sér þannig að þeim er skipt í smáar einingar sem raðast saman eftir þörfum nemenda en 

þessi leið er ólík fyrri námsáætlunum að því leyti að einingarnar grundvallast ekki á 

málfræðiatriðum heldur taka þær mið af þeim forsendum sem nemendur ættu að þurfa 

til að nota tungumálið. 

 Markmið tjáskiptamiðaðrar tungumálakennslu er að nemendur öðlist 

tjáskiptahæfni þar sem tilgangur tungumálsins er að koma boðum milli manna. Tjáskipti 

taka mið af ólíkum félagslegum þáttum og tilgangi þeirra hverju sinni. Þess vegna er 

mikilvægt að geta tjáð sig á viðeigandi hátt við ólíkar aðstæður (Auður Hauksdóttir, 2007). 

Skilgreining á tjáskiptahæfni tekur til eftirfarandi þátta: 

Tafla 1. Tjáskiptahæfni  

Hæfni Lýsing 

Málhæfni Reglur um formhlið málsins 

Málnotkunarhæfni Gagnvirk tjáskipti í ræðu og riti 

Orðræðuhæfni Notkun málsins til að famkvæma málathafnir 

Úrræðahæfni Hæfni nemandans til að grípa til eigin ráða 

(Karen Risager, 2001) 
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3.5 Samantekt 

Í heimi þar sem fólk hafði stöðugt meiri þörf á að vera í samskiptum við hvert annað á 

erlendu tungumáli urðu gömlu aðferðirnar smátt og smátt úreldar. Áhugi innan 

tungumálakennslu færðist frá þekkingu tungumálsins yfir á notkun tungumálsins út frá 

þeirri staðreynd að fræðsla um tungumálið felur ekki endilega í sér kunnáttu til þess að 

nota tungumálið. Í stað þess að líta á tungumálið þannig að það fjalli fyrst og fremst um 

málfræði og setningar, færðist áherslan yfir á samhengi og umræðu. Þegar kemur að 

samskiptum, þá er tungumálið meðal annars notað til þess að reyna að sannfæra fólk, 

skipa fyrir og þræta en slíkar samræður eru innleiddar í félagslegu samhengi sem ákvarðar 

hvaða tjáskiptamáti er ákjósanlegastur. Í ólíkum aðstæðum er tjáning mismunandi. Hún 

getur verið formleg, óformleg, nákvæm, ýtarleg o.s.frv. og byggir á sambandi þess sem 

talar og þess sem hlustar. Þetta er ástæðan fyrir því að ekki er nóg að læra einungis um 

málið. Eina leiðin til þess að læra reiprennandi tungumál er að taka þátt í gagnkvæmum 

samskiptum (Undervisningsministeriet, 2001). Því hafa tjáskiptaaðferðirnar verið 

árangursríkar þar sem þær hvetja til samskipta. Eins og farið hefur verið yfir hér að framan 

eru margar aðferðir sem flokkast undir hatt tjáskiptaaðferða en sem dæmi má nefna 

samvirkt nám og verkefnamiðað nám. Í köflunum hér að aftan verður farið ýtarlega í 

þessar aðferðir. 
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4 Samvirkt tungumálanám 

„Meginmarkmið samvirks náms er að veita nemendum þá þekkingu, hugtök, færni og 

skilning sem þeir þurfa á að halda til að verða hamingjusamir og virkir þáttakendur okkar 

samfélags“ (Slavin R. E., 1995). 

Samvirkt nám á sér fornan uppruna. Frá ómunatíð hafa kennarar annað slagið leyft 

nemendum eða hvatt þá til að vinna saman hópverkefni, taka þátt í hópumræðu, 

rökræðum eða í annars konar hópavinnu. Þessar aðferðir voru yfirleitt óformlegar, 

misheppnaðar og einungis notaðar stöku sinnum. Fyrir um þrjátíu árum síðan fór 

mikilvæg þróun að eiga sér stað. Í fyrsta sinn urðu til kenningar um það sem kallast 

samvirkt nám og slíkar kennsluaðferðir öðluðust virðingu í fjölbreyttu kennslusamfélagi. 

Eftir margra ára rannsóknir hundruð þúsunda kennara, er nú til árangursríkt samvirkt nám 

fyrir næstum hvaða fag sem er. Ennfremur er nú til mikil þekking um áhrif samvirks náms 

á nemendur og þau skilyrði sem þarf til að láta samvirkt nám skila árangri. Nú geta 

kennarar valið úr fjölmörgum aðferðum til að ná mismunandi tilgangi og notað samvirkt 

nám sem aðalskipulagskerfi í skólakennslu en ekki bara einstöku sinnum (Slavin, R.E., 

1995). 

Samvirkt tungumálanám er hluti af almennri kennsluaðferð sem nefninst 

samvinnunám (Richards, J. C. og Rodgers, T. S., 2001b). Samvirkt nám þróast frá 

hefðbundinni hópavinnu og byggir á því að nemendur geti náð markmiðum sínum og að 

allir í hópnum geri það einnig. Nemendum er skipt niður í litla hópa eða í pör og er 

samvinnan skipulögð þannig að nemendur fái tækifæri til þess að læra og dýpka skilning 

sinn með því að rökstyðja mál sitt, útskýra, vinna saman, ræða málin, hjálpast að og kenna 

hver öðrum (Árdís Ívarsdóttir Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). 

Nemendur í hverjum hópi leysa því öll verkefni í sameiningu og eru þeir samábyrgir fyrir 

því að allir hópfélagarnir tileinki sér námsefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Þegar kemur að samvirku tungumálanámi eru helstu markmið kennslunnar: 

 Að veita nemendum tækifæri til að læra annað tungumál í gegn um paravinnu eða 

hópavinnu 

 Að kynna kennara fyrir aðferðum sem gera þeim kleift að ná markmiðum sínum 

 Að vekja athygli á orðaforða, byggingu málsins og tjáskiptum við notkun 

gagnvirkra verkefna 
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 Að gefa nemendum tækifæri til að þróa árangursríkar náms- og samskiptaaðferðir 

 Að auka hvata nemenda og að draga úr streitu þeirra til að skapa jákvætt 

andrúmsloft innan bekkjarins. 

Samvirkt nám er því kennsluaðferð sem bæði tengist almennri menntun og 

tungumálanámi (Richards, J. C. og Rodgers, T. S., 2001b). 

Notkun umræðuhópa, hópavinnu og paravinnu hefur verið umdeild í 

tungumálakennslu og í almennri kennslu. Vaninn er að nota slíka hópavinnu sem 

tilbreytingu frá hefðbundinni kennslu og til þess að auka þátttöku nemenda í 

kennslustundum. Í samvinnunámi er megin áhersla lögð á hópverkefni og eru þau hluti af 

hópavinnunni. Hópverkefni eru vandlega skipulögð til að hámarka samskipti nemendanna 

og til að auðvelda framlag þeirra í námi hvers annars. Hægt er að nota samvirkt 

tungumálanám í bland við aðrar kennsluaðferðir. 

Ólíkt flestum kenningum í tungumálakennslu hefur samvirkt nám verið rannsakað 

og metið og styðja niðurstöður rannsóknanna oftast aðferðina. Þó hefur samvirkt nám 

verið gagnrýnt, sumir hafa efast um árangur aðferðarinnar þegar nemendur eru ekki á 

sama hæfnistigi því þá græði sumir nemendur meira á hópavinnunni en aðrir. Aðferðin 

gerir miklar kröfur til kennara sem erfitt eiga með að prufa nýjar aðferðir. Talsmenn 

samvirks náms leggja áherslu á það að aðferðin auki bæði námsárangur og 

samskiptahæfni nemenda (Richards, J. C. og Rodgers, T. S., 2001b). 

4.1 Grundvallaratriði samvirks náms 

 Í bók þeirra Árdísar Ívarsdóttur, Hafdísar Guðjónsdóttur og Matthildar Guðmundsdóttur 

(2005) Fagleg kennsla í fyrrirúmi, koma þær inn á fimm grundvallaratriði sem verða að 

vera til viðmiðunar við skipulagningu og framkvæmd kennslunnar svo hægt sé að tala um 

samvirkt nám. Þessi atriði aðgreina í raun hefðbundið hópnám og samvirkt nám. 

1. Jákvæð samvirkni (e. positive interdependence) 

Einn helsti kostur samvirks náms er sá að mikil áhersla er lögð á að nemendur 

vinni saman og þurfi á hver öðrum að halda. Nemendur hjálpast að við að leita 

lausna og fylgjast með árangri hinna hópanna og að allir nái einstaklings- og 

hópmarkmiðum. Þegar allir innan hópsins leggja sig fram og nemendum finnst 

velgengni hópfélaganna skipta jafn miklu máli og þeirra eigin er árangurinn í 

jákvæðum samskiptum talinn vera góður. Kennari getur sett hópunum 

sameiginleg markmið en einstakir nemendur geta unnið að sérstökum 
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markmiðum. Þegar allir nemendur hafa náð settum markmiðum og fengið 

viðurkenningu sem heild hefur hópavinnan gengið vel. 

2. Náin samskipti (e. face-to-face promotive interaction) 

Náin gagnkvæm samskipti eru eitt af lykilatriðum samvirks náms. Tengsl og 

samskipti nemenda hafa áhrif á námsárangur og allan bekkjaranda. Þegar 

nemendur nota gögn og námsefni saman verða samskipti náin. Mikilvægt er að 

kennari gefi nemendum sem flest tækifæri til að hafa áhrif á velgengni hvers 

annars en tækifærin skapast til dæmis þegar þeir aðstoða, hvetja og hrósa hver 

öðrum. Það getur borið mikinn árangur þegar hópfélagar aðstoða hver annan en 

viðbrögð annarra sýna hvernig til hefur teksist. 

3. Ábyrgð einstaklingsins (e. individual accountability) 

Nemendur bera ábyrgð á sínu námi og hópavinnu og því er mikilvægt að 

kennarinn skipuleggi verkefnið þannig að nemendur geti lagt sitt af mörkum 

innan hópsins og borið ábyrgð á sjálfum sér. Nemendur eru settir í hóp og fá 

úthlutuð verkefni og gert er ráð fyrir að hópurinn vinni saman sem heild. 

Hópavinnan gengur upp þegar allir innan hópsins eru ábyrgir, styðja hver annan 

og leggja sig fram. 

4. Færni í að vinna með öðrum (e. interpersonal and small group skills) 

Því miður er það ekki meðfætt að geta unnið vel með öðrum og því er lögð 

áhersla á samskipti nemenda og unnið að því að auka þau. Gott er fyrir nemendur 

að kynnast, treysta hver öðrum, útskýra mál sitt vel, hjálpast að og læra að leysa 

vandamál á markvissan hátt. Þegar kennari hefur gert sér grein fyrir þörfum 

nemendahópsins getur hann skoðað hvaða færniþáttum nemendur þurfa æfa sig 

betur í. Miklu máli skiptir að bjóða nemendum upp á verkefni eða leiki sem þjálfa 

samvirkni. 

5. Uppgjör (e. group processing) 

Tilgangur mats á hópvinnu er að skilgreina framgang hópvinnunnar svo hægt sé 

að bæta samvinnuna. Nemendur þurfa að fá tíma og kost á að meta framvindu og 

samvirkni hópsins. Mikilvægt er að hópurinn fái tækifæri til að ræða hvernig 

samvinnan gekk og hvernig tókst að ná markmiðunum og er einnig mikilvægt að 

nemendur meti eigin framlag til hópavinnunnar. Kennarinn ætti einnig að vera 

vakandi yfir samvinnu hópanna. 
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4.2 Undirbúningur kennara 

4.2.1 Hópaskipting 

Þegar kemur að hópaskiptingu stendur fjöldi aðferða til boða. Vanda þarf valið til 

hópaskiptingar og ákveða þarf hvaða aðferð hentar best í hvert skipti. Kennarinn þarf að 

huga að því hvernig nemendahópurinn er samsettur, hverjir geti unnið saman og hverjir 

geti alls ekki unnið saman (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Gott er að hafa í huga að raða ólíkum 

nemendum saman í hóp en þó þarf að taka tillit til nokkurra þátta eins og námslegrar 

getu, félagsfærni, hegðunar, kynferðis og möguleika til tjáningar. Oft hentar betur að raða 

saman nemendum sem eiga eitthvað sameiginlegt eins og sömu námsmarkmið eða 

áhugamál. Yfirleitt er þó vænlegt að setja ólíka nemendur saman í hóp svo mismunandi 

hæfileikar nýtist sem best. Ekki er gott að hafa hópana of stóra því þá eru möguleikar 

hvers nemenda minni heldur en í smærri hópum (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). Heppilegt 

hefur verið að hafa fjóra saman í hópi. Þá eru minni líkur á að einn verði útundan, að einn 

fái að ráða öllu eða að hópurinn verði óvirkur ef einn aðili sinnir ekki sínu starfi (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996).  

4.2.2 Mat  

„Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig 

markmiðum þess verður náð. Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst 

að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur 

örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð þeir þurfa“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls 27). 

  Mat á samvirkni er mikilvægt og skoða þarf bæði námslegan árangur og félagsleg 

samskipti. Til eru margar matsaðferðir sem kennarinn getur valið úr. Hægt er að meta 

verkefni sameiginlega hjá öllum hópnum en einnig er hægt að meta einstaklingsgetu. 

Samvirkni nemenda er mikilvægt og nauðsynlegt matsatriði en oft á tíðum sjá nemendur 

um slíkt mat sjálfir. Þá er hægt að láta nemendur hafa matsblöð þar sem þeir meta sjálfir 

hópa eða sjálfa sig (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). Matsblaðið getur til dæmis innihaldið 

spurningar um velgengni og/eða samvinnu hópvinnunnar og verða nemendur að 

rökstyðja svör sín (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

4.3 Hlutverk nemenda 

Nemandinn vinnur verkefni í samvinnu við aðra nemendur innan hópsins. Þetta er í raun 

meginhlutverk nemendanna og þurfa þeir að læra að vinna í hópum. Einnig stjórna þeir 

eigin námi og krefst námið því virkrar þátttöku. Í samvirku tungumálanámi er paravinna 

mest áberandi, báðir nemendur fá þá nægan tíma til að vinna í verkefnum sínum. Í 
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paravinnu gegna nemendurnir ýmsum hlutverkum eins og að kenna, hlusta og deila 

upplýsingum svo fátt sé nefnt (Richards, J. C. og Rodgers, T. S., 2001b). 

4.4 Hlutverk kennara 

Hlutverk kennarans í samvirku tungumálanámi er frábrugðið hlutverki kennara í 

hefðbundnu námi að því leyti að kennarinn þarf að hanna vel skipulagt og uppbyggt 

námsumhverfi í skólastofunni, setja fyrir markmið, skipuleggja og setja saman verkefni, 

setja nemendur saman í hópa, gefa þeim hlutverk og velja efni og tíma. Mikilvægt er að 

kennarinn sé leiðbeinandi í náminu og þarf hann því að ganga á milli nemenda og aðstoða 

þá ef þörf krefur. Kennarar eiga það til að tala minna í samvirkri tungumálakennslu heldur 

en í hefðbundinni kennslu. Þeir velta sér upp úr erfiðum spurningum, þeir búa nemendur 

undir komandi verkefni, þeir aðstoða nemendur við verkefnin og gefa nokkrar skipanir en 

huga minna að agastjórnun. Einnig getur kennarinn endurskipulagt kennslustundir svo 

nemendur geti unnið í sameiningu að verkefnum (Richards, J. C. og Rodgers, T. S., 2001b). 

4.5 Ýmsar leiðir í samvirku námi 

4.5.1 Einn, fleiri, allir 

Aðferðin er byggð á þremur skrefum: 

1. Nemendur hafa í huga til dæmis spurningu eða vandamál og er áhersla lögð á 

sjálfstæða hugsun og vinnu. Athuga þarf að nemendur skoði ekki svörin hver hjá 

öðrum. Vel hefur reynst að nemendur skrifi hjá sér hugmyndir eða styðjist við 

teikningar. 

2. Nemendur koma saman, til dæmis tveir og tveir eða í litlum hópum og bera saman 

niðurstöður sínar. Nemendur passa að umræðan haldist innan hópsins svo gott er 

að tala lágt. 

3. Niðurstöður eru kynntar. Hægt er að byrja á einum hópi sem valinn er af 

handahófi og athugað hvort aðrir hópar vilji bæta einhverju við þetta eða hvort 

þeir hafi litið á málið öðruvísi. 

Hverju þrepi eru aðeins ætlaðar nokkrar mínútur. Aðferðin er mjög hentug þegar átt er 

við opnar spurningar, þrautalausnir, hugmyndasöfnun, greiningu eða flokkun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a). 

4.5.2 Púslaðferðin 

Elliot Aronson og samstarfsmenn hans þróuðu púslaðferðina við Texasháskóla á áttunda 

áratugnum. Nokkur afbrigði af þessari aðferð eru til en lýsingin sem hér kemur fram er 
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byggð á upprunalegu hugmyndunum. Aðferðin lýsir sér þannig að nemendum er skipað í 

vinnuhópa og námsefninu skipt í hluta. Hver nemandi fær svo sinn hluta sem hann á svo 

að kynna sér vel og kennir svo í raun hópnum hlutann sinn. Hver og einn nemandi tekur 

þátt í tveimur hópum, sérfræðingahópi og heimahópi. Í sérfræðingahópnum lærir 

viðkomandi ákveðið námsefni og sér svo um að kenna öðrum það en í heimahópnum 

kennir nemandinn félögum sínum námsefnið. Nemendur úr sérfræðingahópunum hittast 

svo og reyna að ná sameiginlega tökum á efninu og rætt er um hvernig best sé að kenna 

það. 

 

Kennsluaðferðin hentar næstum öllum nemendum á grunnskóla- og framhaldsskólastigi 

en skilyrði er að nemendur hafi sæmileg tök á lestri.  

Púslaðferðin byggir á sjö skrefum: 

1. Námsefni ákveðið og skipulagt:  

Námsefninu er skipt niður í svipað stóra hluta. Útgefin námsgögn eru stundum 

nothæf óbreytt en oft á tíðum er þörf á að semja viðbótargögn eða laga efnið að 

aðferðinni með öðrum hætti. Leyfilegt er að setja efnið í annað form eins og til 

dæmis á spjöld til að brjóta það upp. 

2. Skipað í hópa: 

Nemendum er blandað saman og svo skipt í hópa með þremur til sjö nemendum. 

Hverjum heimahópi er skipaður formaður en formannshlutverkið gengur svo á 

milli nemenda þegar þeir hafa vanist vinnubrögðunum. 

3. Hópstyrking: 

Unnið er að því að hrista hópana saman og nemendur þjálfaðir í samvinnu. 

4. Heimahópar hittast: 

Nemendur í heimahópunum koma saman og fá verkefni sín og leiðbeiningar um 

vinnubrögð 

5. Sérfræðingar kenna: 

Nemendur sem hafa fengið úthlutað sama námsefni hittast og gera samanburð. 

Nemendur lesa námsefnið í sameiningu og ræða hvernig best sé að kenna efnið. Ef 

þörf er á má skipa formenn fyrir sérfræðingahópana. 

6. Sérfræðingar kenna: 

Heimahópar hittast og kenna hver öðrum það námsefni sem þeir hafa lært. 

Nemendur gera samanburð og eru vissir um að allir hafi skilið námsefnið. 

7. Námsmat: 

Nemendur eru prófaðir úr námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 
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4.5.3 CLIM - aðferðin 

Skammstöfunin CLIM stendur fyrir Cooperative Learning in Multicultural Groups. Aðferðin 

hefur það að markmiði að auka færni nemenda í mannlegum samskiptum til að takast á 

við fjölbreytileika nútímasamfélagsins. Gert er ráð fyrir fjölbreytileika í öllum bekkjum en í 

stað þess að líta á hann sem ókost á að nýta hann til gagns. CLIM-verkefni eru 

kennslupakkar sem útbúnir eru fyrirfram eftir grunnreglum því ætlast er til að nemendur 

séu virkir og sjálfstæðir og að verkefnin reyni á ólíkar greindir nemenda (Guðrún 

Pétursdóttir, 2003). 

Allir nemendur hafa ákveðin hlutverk svo allir eru virkir en mikilvægt er að öllum 

nemendum sé ljóst til hvers sé ætlast af þeim. Nemendum er skipt í hópa sem fá ákveðin 

CLIM-verkefni og hefur kennarinn útbúið upplýsingaspjöld um viðfangsefnið sem 

nemendur fá og kynna sér. Því næst deilir hver nemandi upplýsingunum með hópnum 

sínum og að lokum er verkefnið kynnt fyrir bekknum og verkefnið endurtekið jafn oft og 

fjöldi hópa segir til um. Mælt er með því að taka í mesta lagi tvær umferðir á viku því hver 

umferð tekur um tvær klukkustundir. Algeng hlutverk sem nemendur fá eru: 

 Stjórnandi: Sér til þess að allir taki þátt 

 Tímavörður: Skipuleggur tíma hvers verkefnis og vinnur með stjórnanda 

 Gagnasafnari: Nær í það efni sem hópurinn hefur not fyrir 

 Sáttasemjari: Sér um að andrúmsloftið innan hópsins sé gott og gætir þess að 

enginn sé út undan 

 Kynnir: Kynnir verkefnið fyrir bekknum en ákveður þó með hópnum sínum hvernig 

kynningin á að vera 

 

Dæmigerð uppbygging verkefnis fer þannig fram að byrjað er á kynningu. Næst eru fimm 

verkefni sem hóparnir vinna til skiptis og að lokum er samantekt (Guðjón Ragnar Jónsson, 

Nína V. Magnúsdóttir og Ingibjörg Ferdinandsdóttir, 2011). 

Samvirkt nám er ein af nálgunum tjáskiptaaðferðanna en dæmi um aðra nálgun 

tjáskiptaaðferða er verkefnamiðað nám. Allar nálganirnar eiga sameiginlegt mikilvægi 

inntaks, framlags og samskipta. Verkefnamiðað nám snýst um þrautalausnir þar sem 

paravinna ríkir en nánar er farið í það í næsta kafla. 
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5 Verkefnamiðað tungumálanám 

Verkefnamiðað tungumálanám leggur áherslu á innra málið og beinist athyglin að notkun 

tungumálsins. Þar af leiðandi er það ný leið til að læra erlend tungumál. Verkefnamiðað 

tungumálanám er ein af nálgunum tjáskiptaaðferðanna og hefur kennsluaðferðin reynst 

árangursrík (Pedersen, 2001). 

Í grein Pedersens (2001) kemur fram að verkefnamiðuð tungumálakennsla (e. task-

based language teaching) hafi það að markmiði að koma til móts við eftirfarandi punkta: 

 Að gefa nemendum tækifæri á að tileinka sér virkt tungumál 

 Að þróa tungumálakunnáttu sína í gegn um tilgátur sínar og notkun 

kennsluaðferða 

 Að tileinka sér ákveðið tungumál út frá eigin forsendum og og fá að hafa áhrif á 

skipulag kennslunnar 

Willis (1996) kemur með skilgreiningu í bók sinni á hugtakinu verkefni (e. task) en hún lýsir 

því sem markmiðaðri tjáskiptaaðferð með ákveðnar niðurstöður þar sem áhersla er lögð á 

það að auka merkingu en ekki að búa til ákveðin tungumálaform. 

Til eru ótal skýringar á hugtakinu verkefni en helsta skýringin er sú að maður býr ekki til 

verkefni eða task til þess að vinna með fleirtölur nafnorða eða beygingar sagna heldur til 

þess að fá tækifæri til að nota tungumál með tjáskiptamiðuðum tilgangi. Það sem myndar 

tjáskiptamiðaðar aðstæður er að „task-ið“ er þrautalausn og það sem kemur 

samskiptunum af stað er viljinn til að komast að niðurstöðu (Pedersen, 2001). 

Verkefnamiðuð tungumálakennsla er byggð á tjáskiptaverkefnum og er einnig 

kölluð þrautalausn. Tjáskiptaverkefni er skilgreint sem verkefni þar sem nemendur nota 

markmálið með tjáskiptum með það að markmiði að komast að niðurstöðu 

(Undervisningsministeriet, 2001). 

5.1 Hvers vegna að notast við verkefnamiðað nám? 

Helsti kostur verkefnamiðað náms er að öll verkefnin í skólastofunni hafa skýran tilgang. 

Nemendur skrifa ekki einungis til þess að sýna fram á að þeir geti raðað orðum saman til 

að mynda réttar setningar, heldur vegna þess að þeir hafa ákveðin skilaboð sem þeir vilja 

miðla til ákveðins aðila eða ákveðins hóps. Á sama hátt tala nemendur ekki einungis í 

þeim tilgangi að búa til réttar setningar eða til að beygja ákveðin orð rétt heldur vegna 
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þess að þeir vilja koma einhverju mikilvægu til skila. Nemendur hlusta ekki fyrst og fremst 

til að heyra hvernig tungumálið er sett saman heldur vegna þess að þeir vilja fræðast. 

Með öðrum orðum: Tungumálið gegnir nauðsynlegum tilgangi. Óhætt er að fullyrða að 

verkefnamiðað nám: 

 Gefur nemendum þá upplifun að hægt sé að nota tungumálið til samskipta 

 Hvetur nemendur til að vera virkir og að nota tungumálið sem þeir hafa tileinkað 

sér bæði þegar þeir eru að hlusta og lesa og einnig þegar þeir tala og skrifa 

 Gefur nemendum tækifæri til að bæta kunnáttu sína á tungumálinu og að prófa 

sig áfram 

 Nemendur auka tungumálavitund sína 

5.2 Uppbygging verkefnamiðaðs tungumálanáms 

Fyrir 

Fyrsta skrefið miðar að því að kynna og vekja áhuga á tungumálinu. Í þessu skrefi er einnig 

leitast við að virkja bakgrunnsþekkingu nemendanna á viðfangsefninu og orðum tengdri 

henni. Heppilegt getur verið að hafa ákveðna kynningu á verkefninu en þá er til dæmis 

hægt að leyfa nemendum að hlusta á hljóðupptöku þar sem talað er á erlenda 

tungumálinu eða látið nemendur lesa texta sem tengist efninu. 

Á meðan 

Í öðru skrefi er farið yfir verkefnið. Í þessum hluta lýkur verkefninu með eins konar skýrslu 

sem annað hvort er munnleg eða skrifleg. Á meðan farið er yfir verkefnið vinna nemendur 

saman í pörum eða í hópum að markmiðum sínum. Nemendur kynna svo verkefni sín fyrir 

bekknum og leyfilegt er að biðja kennarann um aðstoð. 

Eftir 

Í þriðja og síðasta skrefinu er áherslan lögð á tungumálið. Hér eru þau vandamál innan 

tungumálsins sem upp komu við gerð verkefnisins, útskýrð. Hægt er að vinna með 

orðaforða, formgerð, setningafræði, samhengi, stafsetningu o.s.frv. Í kjölfar þessa skrefs 

þar sem unnið er að tungumálinu getur komið skref þar sem kennarinn sér fyrir því að 

unnið er með þau orð sem fram komu frá þessu samskiptaverkefni. 

Það mikilvægasta við þetta þriggja skrefa líkan er að nemendurnir sjái tungumálið sem 

verkfæri til samskipta og séu hvattir til að byggja samskiptin á þeirra eigin viðhorfum og 

þekkingu. Þegar þetta hefur tekist og samskiptin hafa leitt til niðurstöðu, til dæmis þannig 

að nemendur hafa breikkað þekkingu sína á heiminum, þá færist áherslan á tungumálið. 

Með öðrum orðum má segja að í þriggja skrefa líkaninu færist áherslan frá flæði yfir í 
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nákvæmni. 

 

Candlin (1987) vill meina að þrautalausnir eigi að fela í sér eftirfarandi þætti: 

1. Inntak: Gögn þátttakendanna 

2. Hlutverk: Samband milli þátttakendanna 

3. Umhverfi: Vísar til skólastofunnar og það sem gerist utan skólastofunnar tengt 

verkefninu 

4. Verkefni: Vísar til verkefnanna og undirverkefnanna sem nemendur leysa 

5. Eftirlit: Vísar til eftirlits á meðan á verkefninu stendur 

6. Niðurstöður: Markmið verkefnis 

7. Endurgjöf: Mat á verkefninu. 

(Nunan, 1989) 

5.3 Hlutverk 

Hugtakið hlutverk vísar til þess hluta sem ætlast er til að nemendur og kennarar „leiki“ við 

framkvæmd verkefna alveg eins og félagsleg- og mannleg samskipti á milli þátttakenda 

(Nunan, 1989). Í ýtarlegri greiningu þeirra Richards og Rodgers (2001) um aðferðir í 

tungumálakennslu veita þeir hlutverkum nemanda og kennara töluverða athygli. Þeir 

benda á að þrautalausnir endurspegla forsendur um framlög sem nemendur geta veitt í 

sínu námi. 

5.3.1 Hlutverk nemanda 

Mörg hlutverk standa nemandanum til boða en eftirfarandi tafla sýnir ýmis dæmi um 

mismunandi hlutverk og er byggð á greiningu þeirra Richards og Rodgers (2001): 
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Tafla 2. Mörg hlutverk nemanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi greining sýnir mikið úrval hlutverka sem nemandinn getur tekið sér í 

tungumálakennslu. Þó er ágreiningur um hvort nemendur ættu meðvitað að skoða 

uppbyggingu tungumálsins eða lærdómsferilinn en vaxandi samstaða virðist vera um að 

slík íhugun sé dýrmæt. Einnig hefur verið sýnt fram á að ólíkir nemendur hagnist af ólíkum 

kennsluaðferðum og því ættu þeir að fá hvatningu til þess að komast að og prófa þær 

aðferðir sem henta best (Nunan, 1989). 

 

5.3.2 Hlutverk kennara 

Í verkefnamiðuðu tungumálanámi er hlutverk kennara að sjá til þess að nemendur tjái sig 

og að skapi kjöraðstæður fyrir tungumálanám. Staða kennara hefur þróast þannig í 

gegnum árin að nú til dags eru kennarar virkari og sjálfstæðari í vali á aðferðum og efni 

(Nunan, 1989). 

Nálgun Hlutverk 

1. Munnlegt 

 

2. Tal og hlustun 

 

3. Tjáskipti 

 

4. Líkamleg svörun 

 

5. Hljóðláta leiðin 

 

6. Félagslegt 
tungumálanám 
 

7. Náttúrulega 
nálgunin 
 

8. Tillögur 
 

Nemandinn hlustar á kennara og endurtekur; hefur enga 
stjórn á efni eða aðferðum 
 
Nemandinn hefur litla stjórn; bregst við ákvörðunum 
kennarans; óbeint/aðgerðarlaust hlutverk 
 
Nemandinn hefur virkt, umsamið hlutverk; ætti að geta 
lagt sitt af mörkum eins og að móttaka 
 
Nemandinn er hlustandi og flytjandi; hefur lítil áhrif á 
innihald og engin áhrif á aðferðafræði 
 
Nemendurnir læra í gegn um kerfisbundna greiningu; 
þurfa að verða sjálfstæðir 
 
Nemendurnir eru hluti af hópi eða samfélagi; framfarir 
færast úr ósjálfstæði yfir í sjálfstæði 
 
Nemendurnir leika virkt hlutverk og hafa góða stjórn á 
tungumálinu 
 
Nemendurnir eru aðgerðarlausir; hafa litla stjórn  
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Richard og Rodgers (2001) vilja meina að hlutverk nemenda séu nátengd störfum og 

stöðum kennarans. Þeir benda á að sumar aðferðir séu algjörlega háðar kennara á meðan 

aðrir sjá kennarann sem hvatningu, ráðgjafa eða leiðbeinanda. Richard og Rodgers benda 

á að hlutverk kennara tengist eftirfarandi punktum: 

 Því sem ætlast er til að kennarinn uppfylli, t.d. stjórnandi eða ráðgjafi 

 Hversu mikla stjórn kennarinn hefur á því hvernig kennslan fer fram 

 Hversu ábyrgur kennarinn er fyrir innihaldi kennslustundarinnar 

 Innri tengslum sem myndast á milli kennara og nemanda 

Þegar misræmi er á hugmyndum um hlutverk kennara og nemanda geta komið upp 

vandamál, til dæmis er ekki óalgengt að þegar fullorðið fólk fer í tungumálakennslu, þá líti 

kennarinn á sjálfan sig sem hvetjandi leiðbeinanda fyrir bekkinn á meðan nemendurnir 

líta á kennarann sem aðila sem eigi að gefa skýr fyrirmæli. Í slíkum tilfellum er 

nauðsynlegt fyrir kennara og nemendur að ræða saman (Nunan, 1989, bls. 84). 

 

5.4 Ýmsar leiðir í verkefnamiðuðu tungumálanámi 

Þeir kennarar sem vinna með þrautalausnir reyna að búa til safn af góðum verkefnum, 

hvort sem þau eru heimatilbúin eða úr kennslubókum. Þetta sparar undirbúningstíma og 

þau verkefni sem hafa skilað góðum árangri ættu að sjálfsögðu að vera endurnotuð 

(Pedersen, 2001). 

 

Hægt er að flokka verkefnin eftir því hvort þau henti einstaklingum, pörum eða hópum og 

einnig hvort verkefnin séu opin eða lokuð. Ef aðeins ein lausn er rétt í verkefninu er það 

lokað en ef fleiri en ein lausn er rétt eða ef engin lausn er rétt er verkefnið opið. Hér að 

neðan má sjá dæmi eftir Pedersen (2001) um hvernig má nota þrautalausnir í 

tungumálakennslunni: 

5.4.1 Púsluspil 

Dæmi: Fjórir nemendur eru saman í hóp. Hver nemandi fær mynd sem er hluti af 

myndaseríu (t.d. teiknimyndaseríu). Nemendurnir segja hver öðrum frá myndunum og 

reyna að komast að því um hvað myndaserían fjallar og í hvaða röð myndirnar eiga að 

fara. Þegar nemendurnir eru orðnir sammála og hafa komist að niðurstöðu, leggja þeir 

myndirnar á borðið og ræða saman um lausnina. Myndaserían getur einnig verið um 
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einhvers konar skáldskap eða innihaldið mismunandi upplýsingar um ákveðið viðfangsefni 

sem á að lýsa. 

Púsluspil er lokað verkefni þar sem þátttakendur þurfa að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu vegna þess að allir þátttakendurnir eru með mismunandi upplýsingar sem allir 

hinir þátttakendurnir þurfa að nota. 

5.4.2 Upplýsingaþraut 

Dæmi: Nemandi 1 er með miða sem segir til um að hann þurfi að ferðast á milli staða. 

Nemandi 1 þarf að spyrja nemanda 2 hvernig hann getur ferðast frá A til B. Nemandi 2 er 

með upplýsingar um ferðalagið og á að segja nemanda 1 hvernig best sé að komast frá A 

til B. 

Upplýsingabil er lokað verkefni vegna þess að aðeins er ein rétt lausn og þar sem 

þetta verkefni er ekki hannað fyrir meira en tvo þátttakendur þá hefur annar þeirra 

upplýsingar sem hinn þarf á að halda. Nemandi 1 þarf að spyrja djúpar spurningar, biðja 

um útskýringar o.s.frv. Þó nemandi 2 svari litlu sem engu þarf hann samt að hlusta og 

báðir þátttakendur eru háðir hvorum öðrum til að ná fram niðurstöðu. 

5.4.3 Þrautalausn 

Dæmi: Þátttakendur sem eru nokkrir saman í hóp fá uppskrift og eiga að versla í matinn 

fyrir tíu manns. Nemendurnir fá auglýsingablöð og bæklinga frá nokkrum mismunandi 

matvöruverslunum eða með því að heimsækja verslanirnar sjálfar og eiga að komast að 

því hvar sé ódýrast að versla. 

Þrautalausn er lokað verkefni, en ef borin eru saman púsluspil og þrautalausn þarf 

ekki á samskiptum að halda til þess að komast að niðurstöðu. Allir þátttakendurnir sitja á 

sömu upplýsingum og því geta nemendur komist að niðurstöðu hvort sem þeir eru stakir 

eða nokkrir saman í hóp. Þessar æfingar tryggja ekki samskipti við lausn verkefnisins en 

aftur á móti er áhugi nauðsynlegur. 

5.4.4 Ákvarðanatakan 

Nemendur koma saman í hóp og fá mismunandi bæklinga frá ferðaþjónustum eða 

bíóauglýsingar úr dagblaði. Þeir þurfa að taka ákvörðun um hvert á að ferðast eða hvaða 

bíómynd þeir vilja sjá. 

Ákvarðanatakan er opið verkefni þar sem niðurstaða verkefnisins er ekki ákveðin 

fyrirfram og verkefnið krefst þess ekki að allir nemendur taki þátt í samskiptum þar sem 
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þeir fengu allir sömu upplýsingar í upphafi. Ef einhverjir nemendanna hafa ekki áhuga á 

efninu er hægt að skrá sig úr verkefninu. Áhugi er lykilatriði í þessu verkefni. 

 

5.4.5 Skipst á skoðunum 

Bekkurinn getur rætt um til dæmis hvað þeim finnst um uppeldi barna á Íslandi, 

flóttamenn eða eitthvað sem áberandi er í samfélaginu. 

Þetta verkefni er mjög opið. Hægt er að komast að samkomulagi en hafa ýmis 

sjónarhorn af málinu til hliðsjónar. Þrautin í þessu verkefni er að nota samskipti til að 

ræða misjöfn sjónarhorn. 

 

Kennarinn velur verkefni fyrir bekkinn sinn út frá tungumálakunnáttu nemendanna. Ef illa 

gengur með verkefni sem sett hefur verið fyrir er einfalt að breyta verkefninu og skipta til 

dæmis úr ákvarðanatöku yfir í púsluspil (Pedersen, 2001). 

 

Tafla 3: Samskiptalíkan 
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Hér má sjá líkan eftir Michael Dal (2008) þar sem hann hefur flokkað niður ýmsar 

útfærslur verkefnamiðaðs náms þar sem skýrt kemur fram hvort aðferðin sé opin eða 

lokuð og hvort samskiptin séu einhliða eða gagnkvæm. 
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6 Kennsluáætlun 

Hér mun ég sýna dæmi um hvernig samvirkt- og verkefnamiðað tungumálanám er notað í 

kennslustund. 

6.1 Samvirkt tungumálanám í kennslu 

6.1.1 Kennslustund 1 

Einn, fleiri, allir: Kennari lætur nemendur fá spurningu um t.d. barnæsku H. C. Andersen. 

Nemendur eiga svo að hugsa vel og skrifa niður sín svör án þess að deila með öðrum. 

Sömu tveggja manna hópar og í samtalsæfingunni halda áfram og bera saman niðurstöður 

sínar á markmálinu. Að lokum kynna nemendur niðurstöður sínar og eru hópar valdir af 

handahófi. 

6.1.2 Kennslustund 2 

Púslaðferðin: Kennarinn skiptir nemendum niður í fjögurra manna hópa en hver nemandi 

tekur þátt í tveimur hópum (sérfræðingahóp og heimahópur) og fá þeir úthlutað verkefni 

um konungsfjölskylduna í Danmörku. Sérfræðingahóparnir hittast svo og ræða saman og 

fara nemendur svo aftur í heimahópana sína til þess að kenna hópfélögum sínum efnið. 

Markmiðið er að þjálfa nemendur í samvinnu og að hrista nemendahópinn saman. 

Kennarinn fylgist með og sér til þess að allir skilji fyrirmælin og séu að vinna. 

6.1.3 Kennslustund 3 

Hópur ræður ráðum sínum: Nemendum er skipt í fjögurra manna hópa sem fá blað með 

setningum á íslensku sem þeir eiga að þýða yfir á dönsku. Einn nemandi í hópnum les eina 

setningu fyrir hópinn sinn og ræða nemendur saman um það hvernig setningin hljómar á 

dönsku. Þegar nemendur hafa komist að samkomulagi skrifa þeir setninguna niður á 

dönsku. Nemendur halda svo áfram og skiptast þeir á að lesa upp setningarnar. 

 

6.2 Verkefnamiðað tungumálanám í kennslu 

6.2.1 Kennslustund 1 

Samtalsæfing (10 mínútur): Kennari kynnir samtalsverkefnið um líkamsparta fyrir 

nemendum, leyfir svo nemendum sjálfum að para sig saman og réttir nemendum blöð 
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með mismunandi heitum líkamsparta. Nemandi A þarf svo að spurja nemanda B 

spurninga til að ná að klára að fylla út blaðið sitt.  

Skipst á skoðunum (30 mínútur): Bekkurinn ræðir um það hvers vegna danska er kennd í 

skólum á Íslandi og er markmiðið að skoða misjöfn sjónarhorn. 

6.2.2 Kennslustund 2 

Þrautalausn: Kennarinn kynnir ævintýri eftir H.C. Andersen og gefur nemendum allar 

helstu upplýsingar um ævintýrið. Þá eiga nemendur að búa til fimm spurningar sem 

byggðar eru á heiti ævintýrisins. Að því loknu eiga nemendur að lesa spurningarnar sínar 

upp fyrir bekkinn. Nemendur geta svo búið til nýjan endi á ævintýrið og kynnt sitt framlag 

fyrir bekkinn. Að lokum kanna nemendur hvort þeir geti fundið svör við spurningum 

sínum í ævintýrinu. Kennarinn aðstoðar ef þörf er á. 

6.2.3 Kennslustund 3  

Leikrit: Kennarinn sýnir nemendum brot úr kvikmynd. Næst er rætt um myndbrotið, 

atburðarás og persónum er lýst og kennarinn svarar spurningum sem   nemendur gætu 

haft. Kennarinn skrifar á töfluna á meðan nemendur glósa. Næst koma nemendur tveir og 

tveir saman og eiga að útbúa senu sem á að vera framhald af þeirri senu sem þeir sáu í 

kvikmyndinni og að lokum flytja þeir senuna fyrir bekkjarfélaga sína. 
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7 Lokaorð 

Farið hefur verið yfir um 200 ára sögu tungumálakennslu á Íslandi og ljóst er að mikil 

þróun hefur orðið á kennsluaðferðum á þessum tíma. Vægi færniþáttanna fjögurra er 

breytilegt á milli aðferða og vel hefur reynst að tengja færniþættina fjóra saman í eina 

aðferð í stað þess að velja til dæmis aðeins tvo þeirra til að vinna með eins og gert var í 

upphafi. Mikið úrval af kennsluaðferðum stendur til boða og er mikilvægt að velja 

fjölbreyttar og áhrifaríkar aðferðir til að ná til sem flestra nemenda því ljóst er að engin 

ein aðferð hentar öllum.  

 Tungumálanám hefur það að markmiði að gera nemendur færa til þess að nota 

tungumálið við ólíkar aðstæður og í fjölbreyttum tilgangi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Því hentar samvinnunám og verkefnamiðað nám vel þar 

sem áherslan er lögð á kenna notkun tungumálsins við hinar ólíku aðstæður og þar sem 

reynt er að komast að niðurstöðum í verkefnum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

aðferðirnar auki samskiptahæfni. 

 Tungumál er eitt mikilvægasta tækið sem við höfum til þess að afla okkur 

þekkingar, orða hugsun okkar og til að eiga samskipti við aðra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þá er mikilvægt að vekja áhuga hjá nemendum á 

tungumálakennslu og tilvalið er að nota úrvalið af kennsluaðferðum til þess að bjóða upp 

á fjölbreytta kennslu sem reynir á alla færniþættina. 

 Sumir nemendur fá það á tilfinninguna að tungumálið sem þeir eru að læra sé ekki 

leið til samskipta heldur líta þeir á námið sem skólaverkefni sem einungis þarf að takast á 

við innan skólans. Einnig að mörg verkefni séu hönnuð til að uppfylla væntingar 

kennarans. Eina leiðin til að snúa þessu hugarfari við er að fá nemendur til að líta á 

tungumál þannig að þau nýtist í samskiptum (Undervisningsministeriet, 2001). 

 Mín reynsla er sú að kennarar eiga það til að nota sömu kennsluaðferðina dag eftir 

dag og verða nemendur því skiljanlega þreyttir á kennslunni og þar af leiðandi missa 

áhugann á tungumálakennslunni. Sú kennsluaðferð sem kennarinn kýs að nota hentar 

sjaldan öllum og því eru nokkrir sem fá ekki tækifæri til þess að tileinka sér tungumálið. 

Með því að notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir er hægt að auka áhuga nemenda og 

viðhalda honum. 
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 Verkefnamiðað tungumálanám hentar vel til að kenna nemendum notkun 

tungumálsins við raunverulegar aðstæður. Tilgangur verkefnanna er skýr og allir 

nemendur verða að tjá sig til þess að geta leyst verkefnin sem er mikill kostur. Með 

þessari kennsluaðferð er megináherslan lögð á nemandann og tungumálið. 

 Samvirkt tungumálanám fer fram í hópa- eða paravinnu og byggir á því að 

nemendur hjálpast að við að ná markmiðum sínum. Nemendur fá að ræða málin, vinna 

sama og hjálpa hver öðrum. Allir nemendur ættu að geta tileinkað sér tungumálið vegna 

þess að aðferðin býður upp á að námsefnið er sniðið að færni og þörfum allra nemenda. 

Samvirkt nám er tilvalið ef þörf er á að brjóta upp á kennsluna.  

Bæði verkefnamiðað- og samvirkt tungumálanám gera það að verkum að nemendur verða 

að tala saman til þess að hægt sé að leysa verkefnin. 
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