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Ágrip  
Mikilvægt er að völ sé á markvissri og góðri tungumálakennslu til að auðvelda fólki 

að læra tungumál og með því auka samskipti fólks frá ólíkum menningarheimum. Í 

kennslu annars máls er að mörgu að hyggja því nemendur þurfa að tileinka sér 

orðaforða og málfræði nýja tungumálsins. Í þessari ritgerð eru kennsluaðferðir sem 

notaðar eru við kennslu íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands skoðaðar og 

þær bornar saman við kennslu japönsku sem annars máls við Waseda háskóla í Japan. 

Námskeiðin Orðaforði I við Háskóla Íslands og Intensive 1–2 við Waseda háskóla, 

sem borin eru saman, eiga það sameiginlegt að vera hluti af hagnýtu námi sem lýkur 

með diplómagráðu eftir eitt ár. Þar er lögð áhersla á að kenna nýgræðingum málfræði 

og málnotkun. Eins og rakið er í ritgerðinni eru íslenska og japanska harla ólík 

tungumál en eiga það sameiginlegt að hafa mikið af „beygingum“. Þar sem mikilvægt 

er að nemendur tileinki sér „beygingar“ íslensku og japönsku hratt og örugglega mætti 

ætla að svipaðar kennsluaðferðir henti til að kenna tungumálin tvö.  

Við samanburð námskeiðanna Orðaforði I og Intensive 1–2 kom í ljós að 

ólíkum kennsluaðferðum er beitt við kennslu þeirra. Aðferðin fókus á form, sem styðst 

við aðleiðslu og afleiðslu, er notuð við kennslu í námskeiðinu Intensive 1–2 en 

kennsluaðferðin sem notuð eru við kennslu Orðaforða I minnir á málfræði- og 

þýðingaraðferðina. Í Intensive 1–2 tekst kennurum að virkja nemendur í 

kennslustundum, nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og setja fyrir verkefni af ýmsum 

toga. Mikið er aftur á móti um fyrirlestra og verkefni beint upp úr kennslubókinni í 

námskeiðinu Orðaforði I.  

Tekin voru viðtöl við fimm nemendur sem sátu námskeiðið Orðaforða I 

haustið 2016 og fimm nemendur sem sátu Intensive 1–2 haustið 2015 svöruðu sömu 

spurningum skriflega. Niðurstöður sýna að þeir nemendur sem rætt var við í 

Orðaforða I hefðu viljað persónulegra námsumhverfi þar sem nemendur væru færri og 

kennari hefði meiri tíma til að sinna hverjum nemenda fyrir sig. Auk þess hefðu þeir 

viljað að kennsluaðferðir og verkefni hefðu verið fjölbreyttari. Þeir nemendur í 

Intensive 1–2 sem svöruðu spurningunum skriflega voru almennt sáttir með kennsluna 

sem þeir fengu og sérstaklega ánægðir með hve þéttur nemendahópurinn var. Þeim 

fannst samskiptin einkennast af samstarfi og trausti.  

Villugreining var gerð á textum nemenda í Orðaforða I til að varpa ljósi á þær 

reglur sem nemendur búa sér til við tileinkun íslensku sem annars máls. Í ljós kom að 
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villum nemendanna svipaði til villna sem börn með íslensku að móðurmáli gera á 

máltökuskeiðinu. Því má ætla að þeir fari í gegnum stigbundna þróun og búi sér að 

einhverju leyti til sambærilegar reglur í námsferlinu. Við mótun kennslu í 

námskeiðinu Orðaforði I gæti því verið gagnlegt að taka mið af því sem tileinkun 

annars máls og móðurmáls eiga sameiginlegt.  

Af námskeiðinu Intensive 1–2 má draga þann lærdóm að þrátt fyrir að 

markmálið einkennist af mikilli málfræði og snúnum beygingum má auðveldlega nota 

óhefðbundna kennsluhætti, svo sem leiki og fjölbreytt verkefni, við kennslu 

málfræðireglna í kennslustundum. Niðurstöður þessarar ritgerðar ættu að geta nýst við 

þróun kennslu íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands.   
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Inngangur 
Eylöndin Ísland og Japan eru hvort sínu megin á hnettinum. Það kemur varla á óvart 

að menningarmunur er töluverður í þessum tveimur löndum en hins vegar gæti komið 

á óvart hversu margt löndin eiga um leið sameiginlegt. Í báðum löndum er mikil 

eldvirkni, jarðhitasvæði og tíðir jarðskjálftar. Þjóðirnar eru báðar frekar einsleitar og 

eiga það meðal annars sameiginlegt að vera mjög vinnusamar og borða mikinn fisk. 

Þar sem tiltölulega fáir útlendingar hafa búið á Íslandi og í Japan fram til þessa vekur í 

báðum löndum töluverða athygli þegar útlendingar leggja stund á tungumálin. „Af 

hverju ertu að læra japönsku?“ er spurning sem ég fékk oft þegar ég stundaði nám í 

japönsku við Waseda háskóla í Tókýó skólaárið 2015–2016. Þar sat ég meðal annars 

námskeiðið Intensive 1–2 sem fjallað verður nánar um hér á eftir.  

Flestir eru sammála því að það er krefjandi að læra nýtt tungumál. Það er að 

mörgu að hyggja við tileinkun framandi tungumála því byggja þarf upp nýtt málkerfi 

frá grunni. Er ég dvaldi í Japan kaus ég að einbeita mér alfarið að japönskunni. Ég 

velti oft fyrir mér, þegar ég lærði nýja málfræðireglu í skólanum, hvernig sambærileg 

málfræðiregla væri á íslensku og hvaða leið væri farin á Íslandi til þess að kenna 

þessa reglu. Þegar ég flutti aftur til Íslands gafst mér tækifæri til að skoða þetta nánar. 

Ég var aðstoðarkennari í íslensku sem öðru máli í námskeiðinu Orðaforði I í hagnýta 

íslenskunámi Háskóla Íslands haustið 2016. Hér mun ég gera grein fyrir því hvernig 

kennsluaðferðirnar sem notaðar eru við kennslu íslensku sem annars máls við Háskóla 

Íslands eru í samanburði við kennslu japönsku sem annars máls við Waseda háskóla. 

 Ritgerð þessi skiptist í fjóra meginhluta. Í fyrsta kafla verður munur 

tungumálanna, íslensku og japönsku, skoðaður. Í öðrum kafla verða kennsluaðferðir í 

námskeiðunum Orðaforða I við Háskóla Íslands og Intensive 1–2 við Waseda Háskóla 

bornar saman. Í þriðja kafla verða setningar sem nemendur í Orðaforða I skrifuðu í 

ritunarverkefnum villugreindar. Í fjórða kafla er greining á viðtölum sem tekin voru 

við fimm nemendur sem sátu námskeiðið Orðaforði I við Háskóla Íslands og á 

svörum fimm nemenda sem sátu námskeiðið Intensive 1–2 við Waseda háskóla í 

Japan. Að lokum eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman. Í Viðauka 1 má sjá 

spurningarnar sem lagðar voru fyrir nemendur í viðtölunum og í Viðauka 2 má sjá 

yfirlit yfir þau þemu sem komu fram við greiningu viðtalanna, auk dæma um hvert 

þeirra. 
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1  Íslenska og japanska: Munur tungumálanna 
Hér verður gefið yfirlit yfir nokkra eiginleika íslensku og japönsku til að sýna fram á 

hve málnotkunin og tungumálin eru að mörgu leyti frábrugðin hvort öðru. Japanska er 

eitt af tíu mest töluðu tungumálum heims (Katzner, 1986). Meira en 128 milljónir 

manna tala japönsku, þar af tala um 11,5 þúsund japönsku sem annað mál (Simons og 

Fenning, 2017). Til samanburðar tala tæplega 340 þúsund manns íslensku ef miðað er 

við þá 338.450 einstaklinga sem bjuggu á Íslandi í lok fjórða ársfjórðungs 2016. Þar 

af voru 30.380 erlendir ríkisborgarar (Hagstofa Íslands, 2017).  

Skyldleiki japönsku við önnur mál er óljós. Kenningar hafa komið fram um að 

japanska sé skyld tyrknesku en fleiri eru sammála þeirri kenningu að japanska sé 

fjarskyld kóresku (Fromkin, Rodman og Hyams, 2011, bls. 524; Baldur Ragnarsson, 

1999, bls. 133). Mállýskur japönskunnar eru margar og var ryukyu-málið sem talað er 

í Okinawa, einni af syðstu eyjum Japans, til að mynda áður talið sjálfstætt tungumál 

en nú er litið á það og mállýskur þess sem mállýskur af japönsku (Baldur Ragnarsson, 

1999, bls. 134). Japanska er af japönsku málaættinni (e. japonic) sem samanstendur af 

tólf meginmállýskum (Simons og Fenning, 2017). Íslenska er hins vegar norður-

germanskt mál af indó-evrópsku málaættinni og er nánar tiltekið vestur-norrænt mál. 

Skyldustu frændtungur íslenskunnar eru færeyska og norska. Mállýskumunur í 

íslensku er lítill sem enginn. 

 
1.1  Hljóðkerfi og stafróf 
1.1.1  Hljóðkerfi  

Sérhljóðakerfi íslensks nútímamáls saman stendur af átta einhljóðum: [a], [ɛ], [ɪ], [i], 

[ɔ], [ʏ], [u] og [œ] og fimm tvíhljóðum: [ei], [œi], [ai], [ou] og [au]1. Samhljóðin eru 

táknuð með þrjátíu hljóðtáknum: Lokhljóð eru [pʰ], [tʰ], [cʰ], [kʰ], [p], [t], [c], [k]; 

Önghljóð eru [f], [v], [θ], [ð], [s], [ç], [j], [x], [ɣ], [h]; Nefhljóð eru [m], [m]̥, [n], [n]̥, 

[ɲ], [ɲ]̊, [ŋ], [ŋ]̊; Hliðarhljóð eru [l], [l]̥; og sveifluhljóð eru [r], [r̥] (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2013, bls. 15)2. Í japönsku eru sérhljóðin fimm: [a], [i], [ɯ], [e], [o]3 

                                                
1 Samsvarandi bókstafir eru a, e, i, í, o, u, ú, ö og ei, au, æ, ó, á. Auk þess eru tvö til fjögur 
tvíhljóð sem koma aðeins fyrir á undan -gi [jɪ], þ.e. [ʏi] og [oi]; [ɪi] og [ui] (Eiríkur 
Rögnvaldsson, 1989, bls. 42–43). 
2 Þessi hljóð eru táknuð með sautján bókstöfum í íslensku stafrófi: p, t, k, b, d, g,  f, v, þ, ð, s, 
h, j, m, n, l, r. 
3 Ef hljóðin væru rituð með íslenskum bókstöfum væru þeir: a, i, u, e, o. 
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og tvíhljóðin þrjú: ya, yu, yo en samhljóðin fimmtán4 (Vance, 2008, bls. 236; Simons 

og Fenning, 2017). Hvert atkvæði er myndað af annað hvort stöku sérhljóði eða 

samsetningu samhljóðs og sérhljóðs (einhljóðs eða tvíhljóðs), samanber na, ni, nu, ne, 

no og kya, kyu, kyo.  

Sem dæmi um mun á hljóðkerfi íslensku og japönsku má nefna að /l/ og /r/ eru 

tvö mismunandi hljóðön (e. phoneme) í íslensku en hljóðin [l] og [r] eru mismunandi 

birtingarmyndir eins og sama hljóðansins /r/ í japönsku, það er eru ekki 

merkingargreinandi. Talskynjun barna virðist að einhverju leyti vera ásköpuð og eiga 

nýfædd börn um allan heim auðvelt með að greina muninn á ólíkum hljóðönum 

(Fromkin, Rodman og Hyams, 2011, bls. 334). Þrátt fyrir að japönsk ungabörn (allt að 

10-12 mánaða) geti greint muninn á framburði [r] og [l] hljóma þessi hljóð eins í 

eyrum þeirra sem eldri eru. Myndun sveifluhljóðsins r í japönsku krefst einungis 

einnar sveiflu og því hljómar það svipað [l] sem er hliðarhljóð í íslensku. Talskynjun 

nýfæddra barna er flokkamiðuð sem þýðir að hljóðkerfisleg aðgreining er þeim 

meðfædd og flýtir fyrir máltökunni. Ungabörn laga sig að málumhverfinu sem þau 

alast upp við strax á fyrsta ári (6-12 mánaða) og því hætta þau fljótt að greina 

hljóðkerfislegan mun sem ekki er gerður í móðurmáli þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2002; Jörgen Pind, 2005, bls. 499). Annað dæmi er að tannvaramælt önghljóð, 

sambærileg [f] og [v] í íslensku, eru ekki til í japönsku (Baldur Ragnarsson, 1999, bls. 

135). Hljóðkerfi íslensku og japönsku eru því að mörgu leyti ólík. 

 

1.1.2  Stafróf 

Við ritun íslensku er latneska stafrófið notað. Allt að fjögur stafróf eru hins vegar 

notuð við ritun japönsku og blandast þau gjarnan saman í einni og sömu setningunni. 

Kanji eru tákn byggð á merkingu. Hiragana er byggt á hljóði og er notað fyrir innlend 

orð. Katakana er einnig byggt á hljóði en notað fyrir orð af erlendum uppruna og 

romaji eru latneskir bókstafir, eins og notaðir eru á Vesturlöndum, sem eru meðal 

annars notaðir fyrir skammstafanir. Myndtáknin í kanji voru upprunalega kínversk en 

síðan aðlöguð að japönsku. Kanji myndtáknin eru almennt notuð fyrir þau orð sem 

halda uppi merkingu setningarinnar, það er fyrir opnu flokkana: nafnorð, sagnorð og 
                                                
4 Japönsk samhljóð er margslungnari en hér verður gert grein fyrir. Samhljóðin eru tiltölulega 
fá í grunninn en greina má ólík hljóðbrigði þeirra eftir stöðu þeirra í orði, það er hvort þau eru 
í fram-, inn- eða bakstöðu orða. Tvö mismunandi hljóðbrigði eins og sama hljóðansins eru til 
dæmis notuð til að tákna samhljóð eftir því hvort á eftir því fer einhljóð eða tvíhljóð, 
samanber [k] í ka og [kʲ] í kya (Japan Foundation, 2009). 
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lýsingarorð. Til eru fleiri þúsund kanji-tákn. Yfirvöld hafa gefið út lista yfir þau tákn 

sem talið er mikilvægast að almenningur læri (Katzner, 1986). Menntafólk getur lesið 

um 10.000 tákn en til að geta lesið japanskt dagblað borgar sig að kunna minnst 1.850 

tákn. Við þennan fjölda bætist að hiragana-táknin eru um 107 talsins og katakana-

táknin um 111 talsins (Baldur Ragnarsson, 1999, bls. 134). Málfræðileg formgerð, svo 

sem beyging sagna og tíð lýsingarorða5, sem og orð úr lokuðu orðflokkunum eru 

jafnan táknuð með hiragana og birtist þá sem viðskeyti við kanji-táknin. Raunar væri 

hægt að skrifa japönsku eingöngu með hiragana, eins og reyndar er gert í bókum fyrir 

börn og útlendinga, en það hefur þann vankant að merking setningarinnar getur 

auðveldlega orðið margræð. Ástæðan er sú að mikið er um samstafaorð (e. 

homograph) sem mynduð eru eins en hafa ólíka merkingu, samanber nafnorðið kami 

sem getur þýtt „guð“, „hár“ og „pappír“ allt eftir samhengi og tónfalli í framburði. 

Hefð er fyrir því að skrifa japönsku lóðrétt frá hægri til vinstri en færst hefur í aukana 

að skrifa hana lárétt frá vinstri til hægri meðal annars til þess að auðvelda innsetningu 

arabískra tölustafa (Katzner, 1986). Prentaður texti í bókum eða dagblöðum er jafnan 

lóðréttur á meðan fréttatexti á netinu, tölvupóstur og annar texti á samfélagsmiðlum er 

láréttur. 

 

1.2  Formgerð 
Setningaskipan í íslensku er frumlag, sögn og andlag (FSA); setningaskipan í 

japönsku er frumlag, andlag og sögn (FAS). Íslenska er mikið beygingamál og hefur 

beygingakerfið tekið litlum breytingum í aldanna rás. Nafnorð, lýsingarorð og fornöfn 

fallbeygjast til dæmis eftir kyni og tölu í íslensku. Japanska er ekki beygingamál í 

sama skilningi. Nafnorð taka ekki greini og fallbeygjast ekki eftir kyni og tölu. Því 

þarf að ráða út frá samhenginu hvort nafnorðið tomodachi sé notað í merkingunni 

„vinur“, „vinkona“, „vinir“ eða „vinkonur“. Að vísu er hægt að bæta viðskeytinu -

tachi við nafnorð og gefa þannig fleirtölu til kynna en kynið heldur áfram að vera 

óskilgreint. 
                                                
5 Í íslensku, líkt og ensku, lýsa lýsingarorð eiginleikum (e. qualites) en sagnir athöfnum (e. 
actions) eða ástandi (e. states). Japanska, líkt og kínverska, gerir hins vegar lítinn greinarmun 
á eiginleika og ástandi (Lyons, 1968, bls. 324–325). Lýsingarorðum í japönsku svipar því til 
sagnorða í íslensku að því leyti að þau tíðbeygjast og laga sig að hætti (Baldur Ragnarsson, 
1999, bls. 135). Sem dæmi má nefna oishii, af flokki i-lýsingarorða, sem merkir 
„bragðgott“ og er í eiginlegu beygingarformi oishii í nútíð, oishikatta í þátíð, oishikunai í 
neitunarhætti nútíðar, oishikunakatta í neitunarhætti þátíðar og oishikereba í 
viðtengingarhætti (e. conditional). Lýsingarorð af flokki na-lýsingarorða beygjast öðruvísi.  
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Flókið getur verið fyrir Íslendinga að nota persónufornöfn í japönsku þar sem 

þau eru notuð í öðru samhengi en tíðkast í íslensku. Þau líkjast að vissu leyti 

nafnorðum þar sem lýsingarorð geta lýst þeim nánar og ekki er hægt að endurtaka þau 

oft í sömu setningunni (Makino og Tsutsui, 1989, bls. 29). Persónufornöfn eru 

persónuleg og er antata, sem þýðir „þú“, til dæmis nær eingöngu notað á milli hjóna 

og því dónaskapur að nota það við samferðafólk sitt þar sem sýna ber því sérstaka 

virðingu. Eins þýðir kare bæði „hann“ og „kærasti“ og kanojo bæði „hún“ og 

„kærasta“. Mikilvægt er að læra nöfn fólks og vísa til þeirra með nafni auk 

kurteisistitils6 því nöfn fólks eru allajafna notuð í stað persónufornafna. Með því að 

forðast notkun persónufornafna er vísun í fólk og hagi þess ekki eins bein og þar með 

kurteislegri (Ide og Yoshida, 2002, bls. 449). Oft og tíðum má sleppa því alveg að 

nefna frumlagið í setningu, einkum í hversdagslegu máli, þar sem japanska er 

fornafnafellimál (e. pro-drop language) (Zushi, 2003). Viðmælandi þarf þá að geta 

sér til um við hvern er átt út frá samhengi og augnatilliti.  

 

1.3  Beyging sagna  
1.3.1  Tíð, horf og hættir 

Sagnorð beygjast í persónu og tölu í íslensku og eru til í tveimur ósamsettum tíðum: 

nútíð og þátíð. Með hjálparsögnum, svo sem hafa og vera, má mynda samsettar 

sagnmyndir sem tákna horf, til dæmis lokið horf og ólokið horf, en með 

hjálparsögninni munu felst þó e.t.v. fremur háttarmerking en tíðarmerking (Höskuldur 

Þráinsson, 2006; 1999). Hættir sagna í íslensku eru framsöguháttur, 

viðtengingarháttur, boðháttur, nafnháttur, lýsingarháttur nútíðar og lýsingarháttur 

þátíðar7. Myndir sagna í íslensku eru germynd, þolmynd og miðmynd8. Sagnir í 

íslensku eru ýmist veikar, sterkar eða blandaðar. Þessi flokkun hefur áhrif á 

kennimyndir sagna. Veikar sagnir fá til dæmis endingarnar -ði, -di, -ti í þátíð en 

sterkar sagnir eru myndaðar með hljóðskiptum og þekkjast á því að þær eru einungis 

eitt atkvæði í þátíð.  

                                                
6 Kurteisistitlar sem eru skeyttir aftan við nöfn fólks eru einkum: san (herra, frú), sama 
(formlegra herra, frú), sensei (einkum um kennara, lækna og presta) og senpai (um eldra eða 
reyndara samstarfsfólk). 
7 Lýsingarháttur nútíðar og lýsingarháttur þátíðar eru myndaðir með hjálparsögn. 
8 Færa má rök fyrir því að miðmynd sé beygingarformdeild en þolmynd sé setningarleg 
formdeild (Höskuldur Þráinsson, 1999, bls. 192). Byggist það á þeim rökum að miðmynd sé 
yfirleitt mynduð með því að bæta -st við sögnina en þolmynd með hjálparsögninni vera (eða 
verða). 
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Gerðir sagna í japönsku eru þrjár. Tvær sagngerðir eru reglulegar; það eru 

sagnir sem enda á -u og sagnir sem enda á -ru í orðabókarmynd. Þriðja gerðin er 

óreglulegar sagnir. Þær eru tvær talsins: kuru og suru (ísl. koma og gera), auk þeirra 

sagna sem myndaðar eru af þeim. Til viðbótar eru nokkrar sagnir sem sýna „lítils 

háttar frávik í einu eða tveim formum“ (Baldur Ragnarsson, 1999, bls. 139). Beyging 

japanskra sagna er því nokkuð margþætt. 

Japanskar sagnir laga sig ekki í persónu eða tölu að frumlagi eins og sagnorð í 

persónuhætti gera í íslensku. Sagnir í japönsku hafa hins vegar mörg form til að tákna 

hætti eða viðhorf þess sem talar (Baldur Ragnarsson, 1999, bls. 138; 3A Corporation, 

2012; 3A Corporation, 2013; Lampkin, 2010). Til að gera betur grein fyrir þessu má 

skoða hvernig sögnin taberu er í ólíkum háttum. Taberu9 sem þýðir „að borða“ eða 

„(frumlag) borðar“ er sambærileg nafnhætti og framsöguhætti í íslensku, auk þess að 

vera nútíðarmynd sagnarinnar. Þátíð sagnarinnar í þessum háttum er tabeta, „borðaði“. 

Neitunarháttur er tabenai í nútíð en tabenakatta í þátíð, „borða/ði ekki“. Tengiháttur 

(e. te-form) er tabete og er ýmist notaður til að mynda samsettar sagnir eða í stað 

samtenginga. Þannig má til að mynda tákna dvalarhorf með því að bæta imasu við 

sögnina í tengihætti, samanber tabeteimasu sem þýðir „að vera að borða“. 

Viðtengingarhættir eru tveir. Annars vegar form sem gefur í skyn möguleika eða getu 

(e. potential), taberareru, „get borðað“, og hins vegar form sem gefur skilyrðið 

„ef...“ (e. conditional) til kynna, tabereba, „gæti borðað“. Segja má að boðhættir séu 

þrír. Í fyrsta lagi ströng fyrirskipun (e. imperative), tabero, „borðaðu!“, aðallega notuð 

í íþróttamáli og af karlmönnum, í öðru lagi bann (e. prohibitive), taberuna, „ekki 

borða (þetta)“, og í þriðja lagi kurteisisbeiðni, tabenasai, „vinsamlega borðaðu“. 

Þolmynd (e. passive) er taberareru, „(e-ð) var borðað (af e-um)“. Orsakaháttur (e. 

causative) hefur tvö merkingarhlutverk. Annars vegar að tákna þvingun eða það að 

vera látinn gera eitthvað og hins vegar að leyfa eitthvað, tabesaseru, „(gerandi) lætur 

(þolanda) borða/leyfir (þolanda) að borða“. Viljaháttur (e. volitional) er notaður þegar 

einn stingur upp á því að einhver annar geri eitthvað með honum, tabeyou, „fáum 

okkur að borða (?)“.  

                                                
9 Hér eftir táknar feitletrun beygingarendingu ólíkra sagnmynda. Athugið að stofninn tekur 
ekki breytingu þar sem um er að ræða -ru sagnir. Stofn -u sagna tekur hins vegar breytingum 
eftir því í hvaða hætti sögnin er eins og sýnt verður í kafla 2.3.2. 
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1.3.2  Kurteisisform 

Eitt af sérkennum japönsku eru fimm keigo-kurteisisform sem mynda nánast sér 

tungumál innan japönskunnar. Japanskar sagnir eru allar til bæði í eiginlegu 

beygingarformi og í viðhafnarformi (Baldur Ragnarsson, 1999, bls. 138). Í 

viðhafnarformi, það er kurteisu formlegu máli, er -masu bætt við stofninn ef um nútíð 

er að ræða, samanber tabemasu, en -shita ef um þátíð er að ræða, samanber 

tabemashita. Þetta keigo-kurteisisform gengur undir nafninu teineigo á japönsku. 

Keigo er notað til að þéra og sýna virðingu þeim sem eru hærra settir í samfélaginu 

hvort sem það er vegna aldurs eða valds. Þannig eiga nemendur sem dæmi að þéra 

kennara sína og þá sem lengra eru komnir í námi og starfsmenn fyrirtækja að þéra 

yfirmenn sína og viðskiptavini. Dæmi um hve mörg blæbrigði eru í kurteislegu máli í 

japönsku er það hvernig biðja má ókunnugan um að taka fyrir sig mynd. Í dæmi (1) 

eru sýndar sex leiðir til að orða bónina. Öll eru dæmin á keigo viðhafnarformi. Fyrsta 

dæmið, (1a), er fágað en kurteisisstigið stigmagnast þar til kemur að (1e) sem sýnir 

álíka ofurkurteisi og (1f). 

 

(1) 

a. Shashin wo totte kudasai. 

b. Shashin wo totte moraemasuka10. 

c. Shashin wo totte moraemasenka. 

d. Shashin wo totte itadakemasuka11. 

e. Shashin wo totte itadakemasenka. 

f. Shashin wo totte kudasaimasenka. 

 

Sagnirnar í dæmum (1b), (1c), (1d) og (1e) eru í viðtengingarhætti (e. potential) og 

sést það á e beygingunni sem stofn -u sagnanna tekur. Notkun viðtengingarháttar er 

hugkvæm leið til að tjá kurteisi þar sem hátturinn býður upp á mörg blæbrigði (Ide og 

Yoshida, 2002, bls. 446–447). Áhugavert er að bónin verður kurteisari í neitunarhætti 

                                                
10 Ka er eitt af mörgum smáorðum eða viðskeytum í japönsku sem sýna setningarfræðileg 
tengsl orða, samanber ga, wa, wo, no, ni, he, ne og yo. Ka táknar að um spurningu er að ræða. 
Spurningarmerki er ekki notað þegar japanska er rituð í viðhafnarformi en er hins vegar 
gjarnan notað þegar ritað er á eiginlegu beygingarformi en þá er ka sjaldnast bætt aftan við 
setninguna. 
11 Munur er á kurteisisstigi sagnanna morau og itadaku (í orðabókarformi). Itadakemasuka er 
þess vegna kurteisara en moraemasenka þrátt fyrir að vera ekki í neitunarhætti. 



Íslenska og japanska                                                                                           Karítas Hrundar Pálsdóttir 
 

 14 

sem sést á -masen beygingarendingunni í stað -masu. Þannig eru dæmi (1b) og (1d) í 

framsöguhætti en (1c), (1e) og (1f) í neitunarhætti.  

Þérun var notuð á Íslandi hér áður fyrr til að sýna kurteisi og kom inn í málið 

vegna áhrifa frá öðrum evrópskum tungum. Aukin notkun þérunar í annarri persónu á 

17. öld leiddi til þess að tvítalan sem slík lagðist af (Helgi Guðmundsson, 1972, bls. 

61, 98–99). Tvítalan varð að nýrri fleirtölu en gamla fleirtalan varð að þérun. Eftir að 

þérun lagðist af á Íslandi er aftur á móti enn þá minni munur á málsniði fólks en áður 

og sérstök form til að tjá kurteisi eru varla til í málinu. Ef til vill má þó í íslensku, líkt 

og í japönsku, greina blæbrigðamun á bón í framsöguhætti án neitunar (2a), bón í 

framsöguhætti með neitun (2b), bón í viðtengingarhætti án neitunar (2c) og bón í 

viðtengingarhætti með neitun (2d). Bónin verður ögn kurteisari ef „nokkuð“ er bætti 

við, samanber (2b) og (2d). Eins verður bónin örlítið kurteisari ef viðtengingarháttur 

er notaður, samanber (2c) og (2d). 

 

(2) 

a. Má ég biðja þig um að taka mynd af okkur? 

b. Má ég nokkuð biðja þig um að taka mynd af okkur? 

c. Mætti ég biðja þig um að taka mynd af okkur? 

d. Mætti ég nokkuð biðja þig um að taka mynd af okkur? 

 

1.4  Tilbrigði og orðaforði 
Svo lítill munur er á staðbundnum framburði og málvenjum manna á Íslandi að varla 

er hægt að tala um mállýskur þótt ýmissa málbreytinga gæti í máli yngra fólks í dag 

(Höskuldur Þráinsson o.fl., 2013; 2015; í prentun)12. Tilbrigðin sem finna má í 

íslensku valda engum erfiðleikum í samskiptum. Í Japan er mállýskumunur aftur á 

móti mikill. Algengt er að fólk frá ólíkum landshlutum tali sín á milli á 

samskiptamálinu kyootuu-go, sem þýðir sameiginlegt mál (Baldur Ragnarsson, 1999, 

bls. 134). Samskiptamálið er byggt á mállýsku höfuðborgarinnar og ríkismálinu, 

hyoozyun-go. Opinbera ríkismálið er kennt í skólum og notað í fjölmiðlum. Að notast 

þurfi við sérstakt samskiptamál innanlands sýnir að mállýskumunur er orðinn það 

mikill að málhafar eiga erfitt með að skilja hver annan. Fromkin, Rodman og Hyams 

                                                
12 Hér má meðal annars vísa til nýja dvalarhorfisins, eignarfallsflótta, nýju 
setningargerðarinnar og þágufallshneigðar. 
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(2011, bls. 432) styðjast við þá þumalputtareglu að mállýskur séu mál sem skiljast 

innbyrðis en tungumál mál sem geri það ekki. Þó spilar fleira inn í aðgreiningu 

tungumála og mállýskna, svo sem skyldleiki málfræðinnar og pólitísk eða 

samfélagsleg tengsl milli málhafa máltilbrigðanna. Í japönsku tíðkast að tala um 

máltilbrigðin sem staðbundnar mállýskur eins og sama tungumálsins, þó samkvæmt 

skilgreiningu Fromkin og félaga hér að ofan sé í raun frekar um mismunandi 

tungumál að ræða í Japan. Erfitt er að skilgreina muninn á tungumáli og mállýsku og 

þrátt fyrir að í mörgum tilvikum gagnist þumalputtareglan vel eru margar 

undantekningar frá henni. Auk japönskunnar má nefna kínversku sem dæmi um mál 

með mörgum mállýskum sem ekki skiljast vel innbyrðis en þó tíðkast að skilgreina 

sem eitt tungumál. Norðurlandamálin eru andstætt dæmi um undantekningu frá 

reglunni þar sem danska, sænska og norska skiljast sín á milli líkt og um mállýskur 

væri að ræða en þó er hefð fyrir að skilgreina þau sem sjálfstæð tungumál. 

Nokkuð er um kynbundinn mun í máli fólks alls staðar í heiminum. Almennt 

tala konur ef til vill staðlaðra og formlegra mál en karlar, nota oftar orð til að auka 

áherslu, samanber áhersluatviksorð í íslensku, og baktryggja það sem þær segja með 

spurningum eða orðum sem gefa í skyn vafa (Fromkin o.fl., 2011, bls. 449). Töluvert 

er um kynbundinn orðaforða í japönsku en lítið er um slíkt í íslensku. Þó eru, líkt og í 

japönsku, til íslensk orð sem karlar segja síður en konur og öfugt (Ásta Svavarsdóttir 

og Þóra Björk Hjartardóttir, 1996, bls. 106). Í Japan er ætlast til að konur noti oftar 

kurteisisorð en karlar. Með kurteisri málnotkun sýna konur hversu vel uppaldar þær 

eru (Ide og Yoshida, 2002, bls. 466–470). Ekki þykir til dæmis viðeigandi í Japan að 

konur noti fyrirskipunarform sagna. Móðir myndi því segja yamenasai, „vinsamlegast 

hættu (þessu)“ (kurteisisbeiðni) við barn sitt en faðir gæti sagt yamero, „hættu 

(þessu)!“ (fyrirskipunarform). Lýsingarorðið „fær“ og lýsingarorðið 

„bragðgóður“ hljóma eins á japönsku og er umai (samstafaorð). Hvort kynið sem er 

getur notað það í merkingunni „fær“ en almennt er ekki viðurkennt að konur noti það 

í merkingunni „bragðgóður“.  Konur ættu heldur að segja oishii, sem er viðurkenndara 

orð yfir „bragðgóður“, en það geta karlar einnig sagt. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var á vegum málræktarstofnunar japanska ríkisins árið 1957 um viðhorf til 

kurteisisforma þykir Japönum almennt kurteist að málhafi sé margorður, noti neitun, 

samanber dæmi (1) hér að framan, tali ríkismállýskuna og noti gömul kínversk 

tökuorð (The National Language Research Institute, 1971, bls. 10). Japanir eru 
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almennt kurteisir, samanber keigo-kurteisisformið sem nefnt var í kafla í 1.3.2., en 

mál kvenna ber sérstaklega vitni um kurteisi. 

 Eitt af sérkennum íslenskunnar er frjó nýyrðasköpun. Þá stefnu að búa frekar 

til ný orð en að taka inn tökuorð má rekja til hreintungustefnunnar sem hefur verið 

ráðandi í íslenskri málstefnu frá tímum Lærdómslistafélagsins (Kjartan G. Ottósson, 

1990, bls. 42). Þrátt fyrir að ýmis erlend tökuorð leynist í málinu eru tökuorð 

tiltölulega fá í íslensku og hafa yfirleitt aðlagast íslenskri beygingu og framburði. 

Ólíkt þessu er mikið um tökuorð í japönsku. Mörg þeirra koma úr kínversku og ensku 

en einnig úr portúgölsku og öðrum málum. Tökuorðin lagast þó mörg hver svo vel að 

japönsku málkerfi, það er að atkvæðagerðinni, að ógerlegt getur verið fyrir þá sem 

ekki hafa kunnáttu í málinu að greina að um sama orð sé að ræða. Skemmtilegt dæmi 

er skyndibitastaðurinn McDonalds sem er Makudonarudo á japönsku. Sjónvarp og 

tölva eru dæmi um nýyrði sem Íslendingar eru stoltir af. Yfir sömu hluti nota Japanir 

orðin terebi og konpyu-ta, það er television og computer úr ensku.  

 

1.5  Samantekt 
Íslenska og japanska eru ólík tungumál hvað varðar formgerð, ritvenjur og málnotkun. 

Þegar lögð er stund á nýtt tungumál er eðlilegt að bera það sífellt saman við 

móðurmál sitt en mikilvægt er að öðlast skilning á málvenjum viðkomandi 

málsamfélags. Munurinn á ritunarhætti íslensku og japönsku er mikill. Við ritun 

íslensku er aðeins stuðst við eitt stafróf en við ritun japönsku eru aftur á móti fjögur 

stafróf notuð jöfnum höndum. Í samanburði við þann mikla fjölda fólks sem talar 

japönsku tala örfáir íslensku. Málnotkun á Íslandi er nokkuð einsleit. Mállýskumunur 

er nánast enginn á Íslandi og málsnið kvenna og karla er svo gott sem eins. Málnotkun 

í Japan er hins vegar margskonar. Stuðst er við ríkismál á opinberum vettvangi í Japan 

þar sem mállýskumunur er svo mikill. Munur á máli kynja er mikill í japönsku og 

endurspeglar tungumálið rótgróið feðraveldi. Japanska er mikið kurteisismál og hefur 

sérstök viðhafnarform en íslenska hefur lítið sem ekkert af slíku. Íslenska er mikið 

beygingarmál en það er japanska ekki í sama skilningi; í japönsku beygjast orð ekki 

eins og í íslensku en sagnir og lýsingarorð beygjast í mörgum ólíkum háttum. Þar sem 

„beygingin“ er mikil í báðum málum er sérstaklega áhugavert að bera saman hvernig 

Íslendingar og Japanir nálgast málfræðikennslu í málunum tveimur. 
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2  Kennsla íslensku og japönsku 
2.1  Samanburður á tveimur námskeiðum 
Þegar lögð er stund á íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands stendur til boða að 

velja námsleiðina hagnýtt nám. Námskeiðin sem nemendur taka á fyrsta misseri 

hagnýta námsins eru Orðaforði I, Framburður og tal I og Sjálfsnám í íslensku I. Hér 

verður námskeiðið Orðaforði I borið saman við námskeiðið Intensive 1–2 við Waseda 

háskóla í Tókýó, Japan. Eins og nafnið Intensive 1–2 gefur til kynna er námskeiðið 

hraðferð sem nær yfir tvö grunnnámskeið í málfræði. Auk málfræðinámskeiðsins 

gefst nemendum á fyrsta misseri kostur á að taka námskeið í talþjálfun og ritun kanji. 

Það sem námskeiðin Orðaforði I og Intensive 1–2 eiga sameiginlegt er að þau eru 

hluti af hagnýtu námi sem lýkur með diplómagráðu eftir eitt ár og er þar lögð áhersla 

á að kenna algjörum byrjendum málfræði og málnotkun. Áhugavert er því að bera 

saman hvernig helstu grunnatriði tungumálanna eru kennd í þessum tveimur 

námskeiðum sem eru hluti af hagnýtu námi. 

 

2.1.1  Aðstaða og námsmat 

Námskeiðið Orðaforði I er kennt tvisvar í viku og er hver tími tvisvar sinnum fjörutíu 

mínútur með tíu mínútna hléi á milli. Námskeiðið Intensive 1–2 er kennt fimm daga 

vikunnar og er hver tími tvisvar sinnum níutíu mínútur með tíu mínútna hléi á milli. 

Samtals gera þetta 2,6 klukkustundir á viku í Orðaforða I og 15 klukkustundir á viku í 

Intensive 1–2. Námskeið sem eru sambærileg Intensive 1–2 en taka aðeins fyrir 

Málfræði 1 eða 2, það er ekki bæði getustigin í einu, eru kennd helmingi sjaldnar. Þau 

eru því um 7,5 klukkustundir á viku í stað 15. Því væri nærri lagi að bera þær 7,5 

klukkustundir sem nemendur í Málfræði 1 við Waseda háskóla hittast í hverri viku 

saman við þær 2,6 klukkustundir sem nemendur í Orðaforða I hittast á viku. Á því má 

þó sjá að talsverður munur er á þeim fjölda kennslustunda sem nemendum stendur til 

boða að sækja.  

Töluverður munur er einnig á fjölda nemenda. Mikil eftirspurn er að  

námskeiðinu Intensive 1–2 en aðeins er boðið upp á fimm hópa og að hámarki 15 

nemendur í hverjum hóp. Í námskeiðið Orðaforði I voru 135 nemendur skráðir haustið 

2016. Við kennslu Orðaforða I var nemendunum skipt í fjóra hópa og því voru 

tæplega 35 nemendur í hverjum hóp. Kennararnir á Íslandi skiptu með sér hópunum 

og því var hver hópur aðeins með einn kennara. Í Japan skiptu fjórir kennarar, aftur á 
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móti, dögunum á milli sín þannig að hver hópur var með fjóra mismunandi kennara 

eftir dögum.  

Námsmat námskeiðanna tveggja er einnig harla ólíkt. Í Orðaforða I gildir 

skriflegt próf í lok annar 80% og lokaritgerð 20% af heildareinkunn. Yfir misserið 

skila nemendur fimm stuttum ritunarverkefnum sem kennari leiðréttir en gefur ekki 

einkunn fyrir. Auk þess taka nemendur heimapróf um mitt misserið og vinna þrjú 

tímaverkefni samkvæmt kennsluáætlun. Ekkert af þessum verkefnum gildir til 

einkunnar (ÍSE002G Orðaforði I, 2016). Í Intensive 1–2 er námsmatið margþætt. 

Miðannarpróf og lokapróf gilda saman 15% af lokaeinkunn. Stuttar málfræði- og 

orðaforðakannanir sem teknar eru í upphafi hverrar kennslustundar vega samtals 35%, 

undirbúin kynningar- og ritunarverkefni gilda 20%, upprifjunarverkefni í málfræði 

vega 5%, mæting 15% og að lokum gildir þátttaka í tímum 10% af heildareinkunn 

(Intensive Japanese 1–2, 2015). 

 

2.1.2  Námsefni 

Í Orðaforða I er stuðst við kennslubækurnar Learning Icelandic sem skiptast í lesbók 

(2001) eftir Auði Einarsdóttur og félaga og æfingabók (2001) eftir Guðrúnu 

Theodórsdóttur. Auk þess er Íslenska fyrir alla (2011) eftir Sólborgu Jónsdóttur og 

Þorbjörgu Halldórsdóttur notuð. Í Intensive 1–2 er stuðst við bækurnar Minna no 

nihongo (2012; 2013) eftir 3A Corporation. Minna no nihongo bækurnar eru notaðar 

til að kenna Málfræði 1 og 2 og skiptast bækur hvors getustigs fyrir sig í þrennt: 

lesbók, æfingabók sem er alfarið á japönsku og málfræði- og orðaforðabók sem fæst á 

kínversku, kóresku og ensku, það er móðurmálum flestra sem leggja stund á japönsku 

sem annað mál. Áhugaverður áherslumunur er á milli orðaforða og samtala sem koma 

fyrir í íslensku og japönsku kennslubókunum. Í Japan er greinileg áhersla á að kenna 

japönsku sem annað mál til að opna útlendingum möguleika á að stunda nám í Japan 

og komast síðan út á vinnumarkaðinn. Samtölin í bókinni eru hagnýt fyrir þá sem taka 

þátt í japönsku samfélagi. Þau gefa meðal annars dæmi um hvernig eigi að kynna sig, 

komast leiðar sinnar, biðja kennarann afsökunar á því að mæta of seint, ræða við 

samstarfsfólk sitt á kaffistofunni eða fara til læknis. Á Íslandi virðist áherslan hins 

vegar vera á samskipti fólks í einkalífinu og þá aðallega á samskipti erlendra 

skiptinema og  íslenskra fjölskyldna sem þeir búa tímabundið hjá. Því er álíka mikil 

áhersla á orðaforða sem notaður er innan veggja heimilisins og utan þess. Samtölin 

henta ef til vill ágætlega þeim sem koma til Íslands sem skiptinemar í framhaldsskóla 
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og búa með íslenskri fjölskyldu. Flestir sem leggja stund á íslensku sem annað mál 

við Háskóla Íslands eru aftur á móti á þrítugsaldri, sjá nánar í kafla 4.1, og því eru 

aðstæður þeirra aðrar. Hagnýtt gildi orðaforða og samtala sem koma fyrir í 

kennslubókum námskeiðanna er því ekki eins mikið fyrir nemendur í Orðaforða I eins 

og það er fyrir nemendur í Intensive 1–2. 

 

2.2  Kennsluaðferðir 
Málfræði- og þýðingaraðferðin (e. grammar-translation method13) er með fyrstu 

kennsluaðferðunum sem náðu útbreiðslu við kennslu framandi tungumála. Aðferðin 

var til dæmis notuð við latínukennslu í Lærða skólanum á sínum tíma (Kristinn 

Ármannsson, Einar Magnússon, Guðni Guðmundsson og Heimir Þorleifsson, 1975). 

Einkenni málfræði- og þýðingaraðferðarinnar er að sjónum er beint að formi málsins 

frekar en merkingu þess og nýja tungumálið er stöðugt borið saman við móðurmálið. 

Kennslan fer einnig fram á móðurmáli nemenda. Þá er áhersla á skilning, lestur og 

skrif frekar en munnlega tjáningu, það er að tala og hlusta á talað mál (Richards og 

Rodgers, 1986, bls. 3–5). Þessi aðferð á sér langa sögu á Íslandi og hefur ef til vill 

mótað kennsluaðferðir íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands. Upphaflega 

voru það helst erlendir fræðimenn sem komu til Íslands til að leggja stund á íslensku. 

Markmið þeirra með náminu var þá einna helst að geta lesið forn handrit á norrænu. 

Þar sem fræðimennirnir höfðu góða málfræðiþekkingu hentaði málfræði- og 

þýðingaraðferðin þeim vel. Staðan er önnur í dag. Auk erlendu fræðimannanna sem 

enn sækjast eftir að læra íslensku eru sífellt fleiri útlendingar sem koma til Íslands í 

nám eða til að setjast hér að og stunda vinnu. Það sem nýi nemendahópurinn sækist 

eftir að fá út úr íslenskunáminu er, ólíkt fræðimönnunum almennt, að læra að tjá sig á 

íslensku til að geta tekið þátt í íslensku nútímasamfélagi. Til að höfða meira til nýs 

nemendahóps hafa á seinni árum verið gefnar út nýjar kennslubækur með nýjum 

áherslum, til að mynda þar sem áhersla er lögð á samtöl, en þó er kennslan enn 

talsvert bundin við málfræði og utanbókarlærdóm, það er aðferðir málfræði- og 

þýðingaraðferðarinnar.14 

                                                
13 Málfræði- og þýðingaraðferðin (e. Grammar-Translation Method) er undirgrein 
kennsluaðferðar sem á ensku kallast Focus on FormS. 
14 Þetta á við um málfræðinámskeiðið Orðaforði I en ekki Framburður og tal I. Háskóli 
Íslands hefur tekið þátt í samstarfsverkefni með nokkrum háskólum á Norðurlöndunum við að 
þróa „Íslenskuþorpið“ og „Rallý leiðina“ (Guðrún Theodórsdóttir og Kolbrún Friðriksdóttir, 
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 Sem mótvægi og andstæða við málfræði- og þýðingaraðferðina hafa ýmsar 

kennsluaðferðir komið fram með áherslu á merkingu og tjáningu frekar en málfræði, 

samanber tjáskiptaaðferðir (e. focus on meaning). Þar má til að mynda nefna The 

Natural Method sem Sauveur kom með upp úr 1860 og síðar lagði grunninn að The 

Direct Method, sem er þekktasta tjáskiptaaðferðin, og The Natural Approach sem 

kom fram árið 1983 (Richards og Rodgers, 1986). Samkvæmt þessum aðferðum er 

námsferlið hugsað eins og máltaka barna á móðurmáli sínu þar sem engin sérstök 

áhersla er lögð á málfræði heldur á hlustun og fjölbreytta náttúrulega örvun (Krashen 

og Terrell, 1983). Þessi aðferð var mjög vinsæl víða erlendis á 9. og 10. áratug síðustu 

aldar. Fókus á form (e. focus on form) er sú aðferð sem á síðustu árum hefur verið 

talin hvað árangursríkust (Norris og Ortega, 2000; Haight, Herron og Cole, 2007). 

Aðferðin byggir á hugmyndum um að nýtt tungumál skuli kennt í gegnum áhugaverð 

umræðuefni og þemu, svo sem menningu eða landafræði landsins þar sem tungumálið 

sem lagt er stund á er notað. Á nokkuð tilviljunarkenndan hátt megi síðan draga 

athyglina frá merkingu og samskiptum, sem annars eru í brennidepli, að formi málsins, 

það er málfræði sem skipti máli til að dýpka skilning og hjálpa nemendum að ná 

tökum á umræddu tungumáli (Long, 1991, bls. 45–46; Doughty og Williams, 1998; 

Purpura, 2004). Eins má nota fjölbreytta leiki við kennsluna. Sem dæmi má aðlaga 

leiki á borð við „Ég sé…“, „Jósef segir“, bingó og samstæðuspil til að æfa nemendur í 

því að nota rétt kyn og réttan greini með nafnorðum (Harley, 1998, bls. 162). Ríkjandi 

í hugmyndum um kennslufræði annars máls er nú sú skoðun að engin ein aðferð sé 

algóð eða öðrum betri og því geti verið gott að nota þær til jafns (e. postmethod 

condition) og lesa í nemendahópinn til að reyna að koma til móts við styrkleika og 

þarfir hvers og eins (Kumaravadivelu, 1994).  

 

2.2.1  Fókus á form: Aðleiðsla og afleiðsla 

Kennsla Intensive 1–2 námskeiðsins við Waseda háskóla er byggð á aðferðinni fókus 

á form. Kennararnir styðjast við ýmis kennslugögn (e. visual aids), svo sem hluti, 

myndir, myndbönd og bækur til að skapa „náttúrulegt“ umhverfi þar sem eitt leiðir af 

öðru. Málfræðikennslan er sett í samhengi við notkun hennar. Dæmi um þetta eru 

aðstæður sem kennari skapaði í Intensive 1–2 námskeiðinu haustið 2015 áður en hann 

tók að kenna það málfræðiatriði sem lá fyrir í tímanum. Eftir að nemendur höfðu 
                                                                                                                                       
2013; Guðlaug Stella Brynjólfsdóttir, 2011; 2017). Þar er nýstárlegum kennsluaðferðum beitt 
til að undirbúa nemendur undir að nota íslensku utan kennslustofunnar.  
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lokið orðaforðakönnun dagsins og kennarinn hafði safnað úrlausnum nemenda saman 

lét kennarinn nemendurna fá aðra könnun og bað þá um að muna að merkja sér hana. 

Nemendur hlýddu og byrjuðu að reyna að leysa hana en voru óvissir og hissa yfir því 

að önnur könnun væri lögð fyrir þá. Þessi seinni könnun var langt fyrir ofan getustig 

nemendanna og því kvartaði einhver að lokum. Þá kom upp úr kafinu að kennarinn 

hafði búið til þessar aðstæður til að geta síðan kennt þeim málfræðina á bak við það 

að færa rök fyrir einhverju, samanber Ég get ekki leyst þessa könnun af því að... 

Í aðferðinni fókus á form er einkum stuðst við tvær vitneskjunámsleiðir til að 

nálgast efnið og kenna málfræði í áhugaverðu samhengi (Norris og Orega, 2000). 

Leiðirnar eru aðleiðsla (e. inductive) og afleiðsla (e. deductive). Hér verða þær 

útskýrðar nánar og dæmi tekin um notkun þeirra í kennslustundum Intensive 1–2.  

 

2.2.1.1  Aðleiðsla 

Þegar málfræðiatriði er kennt með aðleiðslu (e. inductive, jp. kinouteki) eru nemendur 

sjálfir látnir uppgötva málfræðiatriðið sem verið er að kenna. Þetta getur kennari til 

dæmis gert með því að gefa nemendum fyrst dæmi sem fær þá til að hugsa: „Hvað 

erum við að læra?“ Eftir að nemendum hefur verið gefið svigrúm til að átta sig sjálfir 

á reglunni hefst kennarinn síðan handa við að útskýra málfræðiatriðið sem liggur til 

grundvallar (Thornbury, 1999, bls. 49–68). Margar útfærslur eru til af aðleiðslu. Ein 

útfærslan byggir á því að fá nemendur til að nota málfræðina áður en þeir hafa 

tileinkað sér hana og önnur byggir á því að leiða athygli nemendanna að nýju 

formgerðinni með leiðandi spurningum. Þriðja útfærslan sem hér verður fjallað um er 

kölluð PACE. Þá er formgerðin fyrst kynnt með dæmi eða sögu, athygli nemenda er 

síðan beint að málfræðinni, því næst ræða nemendur og kennari um regluna og reyna 

að skilja hana og að lokum er aftur gerð æfing sem krefst þess að reglan sé notuð eftir 

að nemendur hafa tileinkað sér hana (Haight o.fl., 2007, bls. 289). Dæmi um aðleiðslu 

í Intensive 1–2 er áhersla eins kennarans á að tala fyrst og lesa svo. Umræddur 

kennari lét nemendur tileinka sér nýjar setningar með því að spyrja fyrst einn 

nemanda spurningar og fá hann til að svara spurningunni á ákveðinn hátt. Sá nemandi 

átti síðan að spyrja næsta nemanda á sama hátt og svo koll af kolli. Þannig þurftu allir 

nemendurnir að átta sig á hver spurningin var og hvernig væri málfræðilega rétt að 

svara henni. Eftir þetta var svo einhver úr nemendahópnum fenginn til að skrifa 

spurninguna og dæmi um svar upp á töflu. Þá fyrst var setningin lesin, skilin til fulls 
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og málfræðin skoðuð. Helsti kostur þessarar aðferðar er að þar sem nemendur reyna 

að uppgötva regluna sjálfir eru þeir virkir þátttakendur í eigin námi. Þar með eru þeir 

líklegir til að eiga auðveldara með að muna það sem þeir hafa lært af því að þeir 

þurftu að hafa fyrir því að komast til botns í því (Thornbury, 1999, bls. 54). Einn af 

göllum aðferðarinnar er að hún getur verið tímafrek.  

 

2.2.1.2  Afleiðsla  

Þegar stuðst er við afleiðslu (e. deductive, jp. enekiteki) hefst kennslan á því að ný 

málfræðiregla er kynnt (Haight o.fl., 2007; Thornbury, 1999, bls. 29–48). Síðan er 

nemendum gefið tækifæri til að nota regluna í samhengi. Dæmi um þetta úr Intensive 

1–2 er að kennari útskýrði nýja málfræðireglu uppi á töflu. Eftir það sýndi kennarinn 

svo nemendunum mynd þar sem nemendur vissu hvað var að gerast á myndinni, það 

er þekktu þann orðaforða sem tengdist henni, til dæmis mynd af konu með mat fyrir 

framan sig: „Kona að borða“. Það eina sem nemendurnir höfðu ekki gert áður var að 

beygja sögnina eftir reglunni sem kennarinn var að enda við að kenna, til dæmis úr 

nútíð í þátíð, samanber kafla 1.2.1. Kostir afleiðslu eru meðal annars að hún kemur sér 

beint að efninu og þarf ekki að taka svo langan tíma. Einn af göllum þessarar aðferðar 

er hins vegar að útskýringar kennarans eru gjarnan á kostnað þess að nemendur séu 

virkir þátttakendur í tímanum (Thornbury, 1999, bls. 30).  

 

2.2.1.3  Aðleiðsla og afleiðsla í kennsluefninu 

Framsetningu námsefnisins í Minna no Nihongo lesbókinni (3A Corporation, 2012; 

2013), sem notuð er í námskeiðinu Intensive 1–2, má greina út frá aðleiðslu. Í upphafi 

hvers kafla er samtal, síðan er málfræðin kynnt, næst eru málfræðidæmi sem 

nemendur eiga að leysa þar sem byggt er á sama merkingarlega og málfræðilega þema, 

síðan eru dæmi um fleiri samtöl sem byggja á tilteknu málfræðiatriði og að lokum er 

námsefnið sett í samhengi með stuttum texta, til dæmis í formi dagbókarfærslna og 

frásagna af fólki. Kennararnir við Waseda háskóla kenndu námsefni bókarinnar þó 

stundum út frá afleiðslu og byrjuðu á að fara yfir málfræðina með nemendum áður en 

samtalið var lesið og verkefnin unnin.  
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2.2.2  Nýr orðaforði 

Í Orðaforða I og Intensive 1–2 er mikil áhersla lögð á að nemendur auki orðaforða 

sinn hratt og örugglega þar sem aukinn orðaforði helst í hendur við aukna færni í að 

tjá sig á málinu. Nálgun á kennslu orðaforða er þó ólík á milli námskeiðanna tveggja. 

Mikið magn orða er sett fyrir í Intensive 1–2 og er kunnátta nemenda prófuð með 

daglegum orðaforðakönnunum. Í Orðaforða I er það undir nemendum sjálfum komið 

og sjálfsaga þeirra að læra sem flest orð sem koma fyrir í kennslubókunum. 

Tileinkun nýs orðaforða má einkum skipta í tvennt: kunnáttunám (e. implicit) 

og vitneskjunám (e. explicit) (Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 50). Kunnáttunám fer 

fram undir vitundamörkum og er erfitt að lýsa því með orðum. Vitneskjunám er hins 

vegar meðvitað nám sem hægt er að koma orðum að (Auður Hauksdóttir og Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007). Kunnáttunám tekur lengri tíma og má segja að það sé 

tilviljunum háð ólíkt vitneskjunámi. Í kunnáttunámi lærir fólk nýjan orðaforða úr 

daglegu lífi, samskiptum við aðra og við lestur. Áhersla er lögð á merkingu orðsins 

frekar en orðið sjálft. Vitneskjunám á sér aftur á móti stað í gegnum markvissa 

kennslu á nýjum orðaforða. Þá er áhersla lögð á að læra nýja orðið utanbókar með því 

að endurtaka það, útskýra og búa til aðstæður þar sem hægt er að æfa sig í að nota það 

(Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 51–52). Muninn á kennslu orðaforða við Waseda 

háskóla og Háskóla Íslands má skýra með þessum tveimur ólíku aðferðum við 

tileinkun nýs orðaforða. Í Orðaforða I fer tileinkun nýs orðaforða að miklu leyti fram í 

gegnum kunnáttunám en í Intensive 1–2 fer tileinkunin að miklu leyti fram í gegnum 

vitneskjunám. Orðaforðakennslan í Orðaforði I er í samræmi við þá litlu áherslu sem 

lögð hefur verið á vitneskjunám við orðaforðakennslu í íslenskum grunnskólum í 

gegnum árin (Aðalnámskrá Grunnskóla, íslenska, 2007; Aðalnámskrá grunnskóla: 

almennur hluti 2011 og greinasvið 2013). Aðalnámskrár grunnskólanna sýna skýrt að 

meðvituð orðaforðakennsla við íslenskukennslu hefur ekki verið hluti af 

kennslustefnunni á neðri skólastigum á Íslandi. Hingað til hefur því verið gert ráð 

fyrir því að orðaforði barna aukist jafnt og þétt nánast sjálfkrafa, til dæmis við lestur. 

Nú lesa börn minna en áður og því krefjast nýjar aðstæður nýrra aðferða. Breyttar 

áherslur gætu orðið í náinni framtíð vegna þeirra nýju hugmynda sem komið hafa 

fram á síðustu árum. Talið er vænlegt til árangurs að nota kunnáttunám og 

vitneskjunám jöfnum höndum við að auka orðaforða (Laufer, 2005; Schmitt, 2008; 

Sigríður Ólafsdóttir, 2015). Ólíkar aðferðir henta ólíkum einstaklingum og því er 

fjölbreytni mikilvæg 
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2.2.3  Íslenskt samhengi og samantekt 

Í ritgerð sinni til meistaraprófs í enskukennslu skrifaði Ásdís Björnsdóttir (2016) um 

aðferðina fókus á form og bar saman aðleiðslu og afleiðslu við enskukennslu. Var 

þetta í fyrsta sinn sem kennsluaðferðirnar aðleiðsla og afleiðsla voru skoðaðar í 

íslensku samhengi. Rannsókn hennar leiddi í ljós að hóparnir tveir, sem annars vegar 

hafði verið kennt með aðleiðsluaðferðinni og hins vegar með afleiðsluaðferðinni, 

sýndu jákvæðari svörun en samanburðarhópurinn. Sú niðurstaða styður fyrri 

kenningar um að aðferðin fókus á form sé árangursríkari en tjáskiptaðferðir einar og 

sér. Afleiðsluaðferðin sýndi ívið betri niðurstöður en aðleiðsluaðferðin en munurinn 

var ekki tölfræðilega marktækur (Ásdís Björnsdóttir, 2016, bls. 77). Gagnlegt væri að 

rannsaka enn frekar aðleiðslu- og afleiðsluaðferðirnar í íslensku samhengi. Líklegt má 

telja að árangursríkast sé að beita aðleiðslu og afleiðslu til jafns, það er eftir því hvaða 

námsefni liggur fyrir hverju sinni, líkt og vænlegt þykir að nota kunnáttunám og 

vitneskjunám jöfnum höndum til að auka orðaforða. Af þessu má draga þá ályktun að 

notkun aðferðarinnar fókus á form sé æskileg þróun í kennslu annars máls. Við 

Waseda háskóla er aðferðinni fókus á form nú þegar beitt við kennslu japönsku sem 

annars máls, samanber dæmin í köflum 2.2.1.1., 2.2.1.2. og 2.2.1.3. Hér á eftir verður 

kennslan í námskeiðinu Orðaforði I við Háskóla Íslands skoðuð. Samanburður verður 

gerður á því hvernig ákveðin málfræðiatriði eru kennd annars vegar við Háskóla 

Íslands og hins vegar við Waseda háskóla. 
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2.3  Samanburður á málfræðikennslu 
Hér verður skoðað hvernig tvö afmörkuð málfræðiatriði, það er staðsetningarorð og 

beyging sagna, voru tekin fyrir í kennslustundum í Orðaforða I, haustið 2016, og 

Intensive 1–2, haustið 2015. 

 

2.3.1  Kennsla staðsetningarorða 

Forsetningar sem vísa til staðsetningar eru kenndar í 11. kafla af 15 í Learning 

Icelandic. Sá kafli er jafnframt síðasti kaflinn sem farið er yfir í Orðaforða I áður en 

upprifjun fyrir lokapróf hefst.  Í, á og undir (með þolfalli eða þágufalli), fyrir ofan, 

fyrir neðan, fyrir framan og fyrir aftan (með þolfalli), við hliðina á (með þágufalli) og 

á milli (með eignarfalli) eru forsetningarnar sem koma fyrir (Auður Einarsdóttir o.fl., 

2001). Kennarinn las upp regluna um hvaða fall forsetningarnar taka með sér. Kennsla 

staðsetningarforsetninga í tímanum einkenndist síðan af því að nemendur leystu 

verkefni bókarinnar saman undir leiðsögn kennarans. Myndin í kennslubókinni var 

skoðuð og út frá henni svöruðu nemendur hvar hlutir eða fólk var staðsett. Í Íslensku 

fyrir alla (Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir, 2011) sem höfð var til 

hliðsjónar í námskeiðinu og nemendum var bent á að skoða heima, því lítið var stuðst 

við bókina í tímum, fólust verkefnin í níunda kafla helst í því að tengja 

forsetningarnar við myndir, tengja saman setningar sem eiga saman og í upprifjuninni 

voru nemendur beðnir um að teikna upp staðsetningu hluta út frá fyrirmælum.   

Í Intensive 1–2 eru staðsetningarorðin ue, shita, mae, ushiro, migi, hidari, 

naka, soto, tonari, chikaku og aida (ísl. fyrir ofan, undir, fyrir framan, fyrir aftan, 

hægri, vinstri, inni í, fyrir utan, við hliðina á, nálægt og á milli) kennd í 10. kafla af 

25 í Minna no Nihongo (3A Corporation, 2012). Kennslan hófst á því að kennarinn 

útskýrði nýja orðaforðann og málfræðina á bak við notkun hans í setningum. Síðan 

var nemendum sýnd mynd uppi á skjá og þeir fengnir til að æfa sig í að lýsa því hvar 

hlutir væru inni í herberginu á myndinni. Nemendur höfðu þá lært orð yfir alla hlutina 

sem voru á myndinni áður og þurftu aðeins að bæta við nýju kunnáttunni um 

staðsetningarorðin. Eftir það bað kennarinn nemendur um að hlusta vel á fyrirmæli sín 

og teikna mynd af því sem hann segði. Fyrst áttu nemendur að teikna rúm, síðan bíl 

fyrir ofan það, epli inni í honum, tré til hægri, fjall til vinstri og svo framvegis. Þetta 

urðu skoplegar teikningar en kennarinn sagði að nemendurnir væru Picasso sem fékk 

þá til að hlæja. Í næsta tíma á eftir voru staðsetningarorðin rifjuð upp. Kennarinn dró 
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fram bangsa sem hann setti á mismunandi staði inni í kennslustofunni, til dæmis á 

milli hluta, við hliðina á nemanda og svo framvegis og nemendurnir áttu að segja hvar 

bangsinn var. Síðan fengu nemendur það verkefni að finna Valla úr bókunum Hvar er 

Valli? Nemendurnir áttu síðan, tveir og tveir saman, að skrifa niður vísbendingar um 

staðsetningu Valla. Annar hópur fékk svo myndina og vísbendingarnar og hóparnir 

kepptu um hver væri fyrstur að finna Valla með þeim vísbendingum sem voru gefnar 

upp. Þetta var krefjandi verkefni þar sem nemendum reyndist erfitt að nota sinn 

takmarkaða orðaforða til að lýsa hlutunum á myndinni enda Valli týndur í þvögu af 

fólki sem leit nánast allt eins út.  

Hvort tveggja í Orðaforða I og í Intensive 1–2 voru staðsetningarorðin kennd 

með afleiðsluaðferðinni, samanber kafla 2.2.1.2. Þá útskýrði kennarinn málfræðina 

sem felst í notkun staðsetningarorðanna fyrir nemendum ýmist með því að lesa upp 

dæmi úr kennslubókinni eða með því að sýna dæmi uppi á skjá. Næst var reglan 

yfirfærð og notuð. Æfingarnar sem gerðar voru í Orðaforða I voru alfarið bundnar við 

kennslubókina og var áherslan því afar málfræðimiðuð, samanber málfræði- og 

þýðingaraðferðina. Æfingarnar sem gerðar voru í Intensive 1–2 voru fjölbreyttar. Þar 

voru nemendurnir virkjaðir í að tala og teikna myndir. Auk þess voru kennslugögn, 

það er myndir uppi á skjá og bangsi, notuð til að vekja áhuga nemenda og búa til 

„náttúrulegar“ tengingar. Áherslurnar í Intensive 1–2 koma heim og saman við 

aðferðina fókus á form sem útskýrð var í kafla 2.2.1. 

 

2.3.2  Leikur að beygja sagnir 

Mest notuðu sagnir íslenskunnar eru kenndar í persónuháttum nútíðar í Orðaforða I. 

Þá má helst nefna sagnirnar búa, ætla, tala, vinna, þurfa, finnast og eiga. Kennarar 

hjálpuðu nemendum að átta sig á reglunum á bak við beygingar sagnanna í 

kennslustund með því að gefa þeim ýtarlegt yfirlit uppi á töflu eða á glærum. Þá var 

útskýrt fyrir þeim að beygingu megi skipta í flokkana -ar sagnir (ætla), -ir sagnir 

(gera), -ur sagnir (bíða), -ið sagnir (búa) og -ð/t sagnir (fara). Hljóðskipti og               

i-hljóðvörp, sem eiga sér stað í nútíð sumra -ur og -d/t sagna, voru einnig útskýrð með 

dæmum. Nemendum var bent á að fleirtala allra þessara flokka sagna sé eins, til 

dæmis við ætlum, gerum, bíðum og svo framvegis, og að þriðja persónu fleirtölu hafi 

alltaf sama form og nafnháttur að undanskilinni sögninni vera, til dæmis þeir ætla, 

gera, bíða og svo framvegis. Þeim var einnig bent á að beygingarnar sem flokkarnir 

draga nöfn sín af sjást í annarri og þriðju persónu. Þannig getur mælandi 
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setningarinnar sagt til um flokkinn sem sögnin tilheyrir. Ef mælandinn spyr til dæmis: 

Hvað heitir þú? getur viðmælandinn greint að um -ir sögn er að ræða og svarað 

samkvæmt beygingum sagna innan þess flokks. Það var helst í gegnum skrifleg 

verkefni, svo sem að breyta setningu eftir því hvaða persóna átti í hlut eða svara í 

fyrstu persónu spurningu sem spurð var í annarri persónu sem nemendur æfðu 

sagnbeygingarnar í kennslustund.  

Eins og vikið var að í kafla 1.3. beygjast japanskar sagnir mikið. Hér verður 

útskýrt nánar hvernig stofn -u sagna í japönsku tekur breytingum eftir því í hvaða 

hætti sögnin er til að gera betur grein fyrir þeim utanbókarlærdómi sem nemendur 

sem leggja stund á japönsku þurfa að stunda líkt og nemendur sem leggja stund á 

beygingu íslenskra sagna og hljóðskipti þeirra. Stofn -u sagna í japönsku endar ýmist 

á u, a, i, e eða o. U er í nafnhættinum, yomu sem þýðir „að lesa“ og  boðhættinum sem 

bannar (e. prohibitive), yomuna. A er í neitun yomanai í nútíð, þolmynd (e. passive), 

yomareru og orsakahætti (e. causative), yomasaseru. I er í viðhafnarforminu, 

yomimasu. E er í viðtengingarháttunum (e. potential), yomeru og (e. conditional), 

yomeba, kurteisisbeiðninni, yomenasai og fyrirskipandi boðhættinum (e. imperative), 

yomero. O er í viljahætti (e. volitional), yomou. Tengiháttur (e. te-form) -u sagna hefur 

margar myndir. Ef orðabókarmyndin endar á ku verður hún ite; gu verður ide;  nu, mu 

og bu verður nde; ru, u og chu verður tte en shu verður shite (3A Corporation, 2012; 

3A Corporation, 2013; Lampkin, 2010).   

Eftir að kennarinn hafði útskýrt málfræði sem þessa uppi á töflu í tíma og 

vísað í kennslubókina voru gerðar æfingar. Ein æfing var til dæmis að kennarinn 

sýndi sagnir uppi á skjá og lét nemendurna ýmist alla í einu eða einn í einu lesa hana 

og beygja síðan í framhaldinu yfir í nýja formið. Önnur æfing minnir á spil. Þá voru 

nemendur látnir beygja sagnir í hópum út frá miðum þar sem sögnin var skrifuð í 

orðabókarmynd eða masu-viðhafnarformi. Þeir áttu síðan að beygja það í sagnaformið 

sem var til umfjöllunar í tímanum. Síðan áttu þeir að æfa sig að búa til setningu með 

sögnina í þeirri beygingu. Ef sá sem átti að gera gat ekki svarað máttu samnemendur 

hans reyna að hjálpa honum þar sem þeir máttu líta í kennslubókina eða glósurnar 

sínar á meðan þeir stóðu ekki sjálfir fyrir svörum. Nemendur söfnuðu stigum. Þegar 

þeim tókst í fyrstu tilraun að beygja sögnina rétt héldu þeir miðanum og taldist hann 

sem eitt stig í leiknum.  
Afleiðsluaðferðin, samanber kafla 2.2.1.2., var notuð við kennslu í beygingu 

sagna í hætti í námskeiðunum Orðaforða I og í Intensive 1–2. Kennararnir útskýrðu 
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málfræðina með því að skrifa regluna upp á töflu og sýna dæmi uppi á skjá. 

Sagnbeygingin var síðan æfð. Í Orðaforða I voru æfingarnar nær eingöngu bundnar 

við kennslubókina. Því má segja að áherslan hafi verið mjög málfræðimiðuð líkt og 

við kennslu staðsetningarorðanna, samanber kafla 2.3.1 og málfræði- og 

þýðingaraðferðina. Í Intensive 1–2 voru æfingarnar fjölbreyttar og í takt við aðferðina 

fókus á form. Auk þess að gera æfingar í kennslubókinni voru nemendur fengnir til að 

beygja sagnirnar upphátt svo kennarinn heyrði og beygja þær í leik sem leikinn var í 

litlum hópum og minnti á spil.  

 

2.4  Samantekt 
Hér hefur kennsla íslensku sem annars máls í námskeiðinu Orðaforði I við Háskóla 

Íslands og kennsla japönsku sem annars máls í námskeiðinu Intensive 1–2 við Waseda 

háskóla verið borin saman. Námskeiðin eiga það sameiginlegt að markmið þeirra er 

að kenna byrjendum málfræði og málnotkun svo þeir geti skilið og tjáð sig á nýja 

tungumálinu. Námsfyrirkomulag er að mörgu leyti ólíkt en í því sambandi má nefna 

mikinn mun á fjölda kennslustunda sem fram fer í hverri viku, fjölda nemenda í 

hverjum hópi og ólíkt námsmat. Ytri aðstæður sem þessar móta þann ramma sem 

kennurum gefst til að beita margvíslegum kennsluaðferðum. Við samanburð á 

kennsluaðferðum kom í ljós að málfræðiæfingar voru með fjölbreyttu sniði í Intensive 

1–2 og byggðu ýmist á aðleiðslu (e. inductive) eða afleiðslu (e. deductive) sem fellur 

undir aðferðina fókus á form. Við kennslu Orðaforða I eru kennarar hins vegar, þrátt 

fyrir að vera að stíga skref í átt að fókus á form aðferðinni, enn bundnir þeirri hefð 

sem skapast hefur um að íslensku skuli kenna, fyrst og fremst, með áherslu á málfræði, 

samanber málfræði- og þýðingaraðferðina. Þar sem mikil málfræðikennsla á sér stað 

við kennslu japönsku sem annars máls líkt og við kennslu íslensku sem annars máls 

má draga lærdóm af kennslu Intensive 1–2 námskeiðsins og jafnvel heimfæra 

kennsluaðferðir sem þar eru notaðar upp á Orðaforða I. 
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3  Villugreining 
Í þessum kafla verða skoðaðar nokkrar algengar villur sem nemendur í námskeiðinu 

Orðaforði I, í hagnýta íslenskunáminu við Háskóla Íslands haustið 2016, gerðu í 

ritunarverkefnum sem þau unnu heima og skiluðu inn til kennara. Fróðlegt getur verið 

að greina hvaða villur nemendur gera til að sjá hvað vefst helst fyrir nemendum. 

Villugreining (e. error analysis) er viðurkennd aðferð í rannsóknum á tungumálanámi 

(Gass og Selinker, 1994, bls. 67; Mitchell og Myles, 2004, bls. 29–31). Eins og nafnið 

gefur til kynna er villugreining málfræðileg greining á villum sem nemendur gera 

þegar þeir leggja stund á nýtt tungumál. Samanburður er gerður á villum nemenda og 

viðurkenndri málnotkun í umræddu tungumáli. Með villugreiningu má greina ýmsar 

sameiginlegar villur nemenda en hafa skal í huga að slík greining gefur ekki 

heildarmynd af námsferlinu þar sem lítil áhersla er lögð á að skoða hvað nemendur 

gera rétt til samanburðar.  

 

3.1  Mistök eða villur 
Af villum má læra ýmislegt um það hvar nemandi er staddur í tileinkun tungumálsins. 

Nemendur reyna að koma sér upp reglum í nýja tungumálinu og því eru villur þeirra 

heimildir um tilraunir þeirra til að koma sér upp málkerfi (Mitchell og Myles, 2004, 

bls. 10, 16). Gera má greinarmun á mistökum (e. mistakes) og villum (e. errors) 

(Corder, 1967). Mistök eru tilviljun háð og koma yfirleitt aðeins fyrir einu sinni þar 

sem málhafinn er meðvitaður um mistök sín og getur leiðrétt þau. Villur eru hins 

vegar kerfisbundnar og endurtaka sig á meðan þær eru hluti af málkerfi málhafans. 

Villur eru því ekki villur séð frá bæjardyrum nemandans þar sem þær eru hluti af 

gildandi málkerfi hans þrátt fyrir að þær teljist villur út frá ytri viðmiðum (Gass og 

Selinker, 1994, bls. 67; Ellis, 1994). Tvær tegundir villna eru algengastar. Fyrst má 

nefna villur sem stafa af tengslum við önnur tungumál, til dæmis að beinþýða úr 

móðurmáli eða að heimfæra framburð móðurmáls upp á nýja tungumálið (e. 

interlingual). Þá er um ytri misskilning að ræða. Í þeim tilvikum þegar tengsl við 

önnur tungumál valda því að málhafi gerir villur er talað um neikvæða færslu (e. 

negative transfer). Ef móðurmálið eða annar tungumálabakgrunnur hjálpar til við 

tileinkun nýs tungumáls er hins vegar talað um jákvæða færslu (e. positive transfer) 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2007a), sjá einnig kafla 4.2.2. Ólíkt villum byggðum á ytri 

misskilningi á hin tegund villna sér stað vegna innri misskilnings á málinu sem verið 
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er að læra (e. intralingual) (Gass og Selinker, 1994, bls. 68; Fromkin o.fl., 2011, bls. 

363). Þá er eitthvað innan nýja tungumálsins sem vefst fyrir málhafanum óháð 

kunnáttu hans í öðrum tungumálum. Einstaklingsbundið er hvað veldur villum 

nemenda en móðurmál, aldur og menntun eru meðal þeirra þátta sem hafa áhrif. Villur 

nemenda í Orðaforða I, sem verða skoðaðar hér á eftir, má ýmist flokka sem innri 

misskilning eða sem ytri misskilning.  

 

3.2  Stafsetning og greinarmerkjasetning 
Eins og gefur að skilja vefst stafsetning og greinarmerkjasetning í fyrstu fyrir 

nemendum sem leggja stund á nýtt tungumál. Í íslensku eru margir broddstafir, 

samanber umfjöllun um hljóðkerfi íslensku í kafla 1.1. Nemendur í Orðaforða I 

rugluðu broddunum gjarnan saman í fyrstu ritunarverkefnunum, það er höfðu hallann 

eftir eigin hentisemi og staðsetninguna sömuleiðis. Einnig var algengt að nemendur 

ættu erfitt með notkun stórs og lítils stafs. Slíkar villur má rekja til ytri misskilnings 

eða beinþýðingar úr móðurmálinu þar sem ekki tíðkast sömu reglur um stafsetningu 

og greinarmerkjasetningu í öllum málum. Í íslensku, ólíkt til dæmis ensku, eru heiti 

tungumála og mánaða rituð með litlum staf.  

 

3.3  Sögn í öðru sæti 
Setningaskipan í íslensku er frumlag, sögn og andlag, samanber kafla 1.2. hér að 

framan. Í því felst að sögnin er alltaf í öðru sæti setningarliða í setningu með 

grundvallarorðaröð. Þegar nemendur kusu að byrja setningu á forsetningarlið eða 

atvikslið eða nota aðalsetningu með aukasetningu vafðist þetta fyrir þeim. Orsök 

slíkra villna má líklega rekja hvort sem er til ytri misskilnings, það er áhrifa frá öðrum 

tungumálum, eða innri misskilnings á íslenskri setningagerð. Í dæmunum í (3) má sjá 

nokkrar setningar úr ritunarverkefnum nemenda í Orðaforða I sem eru ótækar 

samkvæmt staðlaðri íslensku: 

 

(3) 

a. *Í Úkraínu ég lærði hönnun. 

b. *Á sunnudaginn ég ætla að fara í kirkju. 

c. *Í gær ég hló mikið. 

d. *Núna ég bý í Reykjavík.        
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e. *Ég veit ekki hvenær ætla ég að fara. 

Setningar (3a), (3b) og (3c) eru eins að byggingu. Þar hefur ekki átt sér stað færsla 

sagnar fram fyrir frumlag við kjarnafærslu forsetningarliðarins. Hér verður dæmi (3a) 

skoðað nánar til að varpa ljósi á þessa setningagerð:  

 

(3a) 

Greint í setningaliði:  

[NLÉg] [SLlærði [NLhönnun]] [FLí [NLÚkraínu]]. 

 

Djúpgerð:      Ég lærði hönnun [í Úkraínu]. 

Kjarnafærsla forsetningarliðar:  [Í Úkraínu] ég lærði hönnun. 

*Yfirborðsgerð:    *Í Úkraínu ég lærði hönnun.  

Færsla sagnar:    Í Úkraínu lærði ég hönnun. 

Rétt yfirborðsgerð:    Í Úkraínu lærði ég hönnun. 

 

Í setningu (3d), *Núna ég bý í Reykjavík, hefur heldur ekki orðið umröðun frumlags 

og sagnar þrátt fyrir kjarnafærslu atviksliðar. Setningin býður hins vegar upp á fleiri 

möguleika á að mynda tæka setningu en (3a), (3b) og (3c) hér að framan.  

 

(3d) 

  

Djúpgerð:     Ég [SLbý [FLí Reykjavík] [ALnúna]].  

Færsla AL fram fyrir FL innan SL:  Ég [bý [núna] [í Reykjavík]]. 

Kjarnafærsla AL:    [Núna] ég bý [í Reykjavík]. 

*Yfirborðsgerð:    *Núna ég bý í Reykjavík. 

Færsla sagnar:    Núna bý ég í Reykjavík. 

Rétt yfirborðsgerð:    Núna bý ég í Reykjavík. 

 

Samkvæmt stigveldisspá Pienemanns (1998, bls. 87) skiptast úrvinnsluaðgerðir þeirra 

sem leggja stund á annað mál í fimm úrvinnsluaðgerðir. Sigríður Þorvaldsdóttir og 

María Garðarsdóttir (2013, bls. 53) og María Anna Garðarsdóttir og Sigríður Dagný 

Þorvaldsdóttir (2012, bls. 100, 103) hafa aðlagað stigveldisspánna að nokkrum 

setningarlegum og beygingarlegum formgerðum í íslensku. Dæmi Maríu og Sigríðar 

(2012, bls. 103) um úrvinnsluaðgerð á þriðja stiginu, *Kannski ég var of mikið 
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upptekinn, er í samræmi við dæmi (3d), *Núna ég bý í Reykjavík. Þar hefur málhafinn 

færni til að beita kjarnafærslu en hefur enn ekki náð tökum á umröðun sagnar og 

frumlags sem er hluti af fjórða stigi stigveldisspárinnar. Stigveldisspá Pienemanns um 

tileinkun annars máls byggir á hugmyndum um stigbundna þróun í máltöku barna. 

Nánar verður fjallað um stigbundna þróun í kafla 3.6.2 og 3.6.3. 

Setningin (3e), *Ég veit ekki hvenær ætla ég að fara, saman stendur af 

aðalsetningu og aukasetningu sem tengdar eru saman með spurnartengingunni hvenær. 

Færsla sagnar fram fyrir frumlag er útilokuð í óbeinum spurnarsetningum 

(spurnaraukasetningum) og er því undantekning frá reglunni um sögn í öðru sæti í 

íslensku (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 563). 

 

(3e)      

Djúpgerð:     Ég ekki veit [hvenær ég ætla að fara] 

Sagnfærsla í beygingarhaus:   Ég veit ekki [hvenær ég ætla að fara] 

*Færsla sagnar fram fyrir frumlag:    Ég veit ekki [hvenær ætla ég að fara] 

*Yfirborðsgerð:      *Ég veit ekki [hvenær ætla ég að fara] 

Rétt yfirborðsgerð:    Ég veit ekki [hvenær ég ætla að fara] 

 

Áhugavert er að bera setningarnar í (3) saman við setningar í máli íslenskra barna á 

máltökuskeiði. Samkvæmt Sigríði Sigurjónsdóttur (1991) virðast íslensk, þýsk og 

enskumælandi börn eiga það sameiginlegt að kjarnafæra einkum atviksliði fyrst eftir 

að þau byrja að beita kjarnafærslu. Sigríður (1991; 2005b) hefur skoðað málnotkun 

tveggja barna, Birnu og Ara, en fylgst var með máli þeirra á fyrri hluta 9. áratugar 

síðustu aldar. Börnin færðu fyrstu sögn aðalsetningar fram fyrir framlagið í kjölfar 

kjarnafærslu í 90% tilvika enda virtust þau hafa lært sagnfærsluregluna strax um 

tveggja ára aldur, það er skömmu eftir að þau hófu að mynda setningar.  Reglan var í 

fyrstu mjög „þröng“ hjá þeim en varð „almennari“ með tímanum15. Villur í máli 

barnanna áttu það sameiginlegt að þar hafði atviksliður verið kjarnafærður fremst í 

setninguna, til dæmis Nú hann er búinn (Sigríður Sigurjónsdóttir, 1991, bls. 89). Þetta 

minnir á setningu (3d), *Núna ég bý í Reykjavík. Börnin færðu sögnina fram fyrir 

frumlagið í öllum beinum hv-spurningum en alhæfðu regluna yfirleitt ekki á               

hv-spurnaraukasetningar. Á því voru þó einstaka frávik, samanber Ég ætla gá hvort er 
                                                
15 Færslu sagnar var fyrst beitt með sögnunum: vera, mega, heita, fara, koma, eiga og ætla 
(Sigríður Sigurjónsdóttir, 1991, bls. 104). 
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nokkur bíll hér (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005b, bls. 650). Nemandinn sem skrifaði 

setningu (3e), *Ég veit ekki hvenær ætla ég að fara, alhæfði færslu sagnar fram fyrir 

frumlagið og er það dæmi um að hann beiti algengri reglu víðar en tíðkast. Á þessum 

samanburði má sjá að reglurnar sem íslensk börn á máltökuskeiði og nemendur sem 

leggja stund á íslensku sem annað mál koma sér upp virðast eiga ýmislegt 

sameiginlegt.  

 

3.4  Tengieyðing og götun 
Í íslensku nefnist það tengieyðing (e. ellipsis) þegar fella má niður frumlag í 

aukasetningu að því gefnu að það vísi í sama frumlag og greint er frá í 

aðalsetningunni. Þó er skilyrði að setningarnar séu tengdar saman með aðaltengingu 

en ekki aukatengingu 16 . Að sama skapi má sleppa því að endurtaka sögn í 

aukasetningu ef hún vísar í sama verknað og sagt er frá í aðalsetningunni. Þetta 

nefnist götun (e. gapping) (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 140). Dæmi um 

tengieyðingu eru gefin í (4a) og (4b) og um götun í (4c) og (4d): 

 

(4) 

  a. Anna er klár og hún er dugleg. 

b. Anna er klár og____dugleg.   (tengieyðing) 

c. Anna borðaði brauð en Jón borðaði epli. 

d. Anna borðaði brauð en Jón____epli.  (götun) 

 

Notkun tengieyðingar og götunar vafðist fyrir nemendum Orðaforða I eins og sjá má á 

dæmunum í (5): 

 

(5) 

a. *Systir mín heitir Arlene og ___ þrjátíu og fimm ára.  

b. Hún er gift og hún á eitt barn.  

 

Í (5a) gengur götun ekki upp þar sem sögnin „heitir“ getur ekki merkingarlega tekið 

„þrjátíu og fimm ára“ með sér sem sagnfyllingu. Rétt væri að hafa þar áhrifslausu 

                                                
16 Notkun tengieyðingar er vandmeðfarin og er margt óljóst í sambandi við hana. 
Andlagsnúllliðun gengur til dæmis ekki upp í nútíma íslensku þrátt fyrir að hafa verið til í 
fornu máli (Þóra Björk Hjartardóttir, 1987). 
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sögnina vera. Auk götunarinnar á tengieyðing sér stað í setningu (5a). Notkun 

tengieyðingar myndi ganga upp í setningunni ef götunin ætti sér ekki stað vegna þess 

að frumlagið í aukasetningunni vísar til frumlagsins í aðalsetningunni, samanber 

Systir mín heitir Arlene og er þrjátíu og fimm ára. Setning (5b) er rétt mynduð setning 

í íslensku en dæmið gefur vísbendingu um að nemandinn hafi átt erfitt með að tileinka 

sér notkun tengieyðingar þar sem Íslendingar forðast yfirleitt endurtekningu frumlags 

ef það er mögulegt og myndu því ekki tvítaka „hún“ þegar frumlagið vísar til sama 

einstaklings, samanber Hún er gift og á eitt barn.  

 

3.5  Forsetningar  
Ekki er skrýtið að notkun forsetninga vefjist fyrir nemendum þar sem þær vefjast oft 

og tíðum einnig fyrir fólki sem á íslensku að móðurmáli. Nemendum í námskeiðinu 

virtist þykja sérstaklega erfitt að koma sér upp reglu um hvenær nota eigi í og hvenær 

á. Sú staðreynd að þessar forsetningar taka ýmist með sér þolfall eða þágufall flækir 

málin enn frekar (Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 245). Forsetningum sem geta ýmist 

stýrt þolfalli eða þágufalli má skipta í tvennt, annars vegar forsetningar sem tákna 

annað hvort hreyfingu (þf.) eða kyrrstöðu (þgf.) og hins vegar forsetningar sem læra 

þarf hverja fyrir sig (Jón G. Friðjónsson, 1988). Við notkun forsetningarliða eins og á 

eyju, á hjúkrunarheimili og í háskóla rugluðu nemendur forsetningunum í og á saman. 

Sjá einnig dæmin í (6): 

 

(6) 

a. *Hún býr í Malta.  

b. *Á sunnudaginn ætla ég að fara í samkoma... 

c. *...fara til kaffihús. 

 

Villan í (6a) er í samræmi við almennan rugling í notkun í og á með staðarnöfnum, til 

dæmis með víkur-heitum, þar sem reglurnar hafa flestallar undantekningar en almennt 

er forsetningin í þó notuð um lönd og á um stærri eyjar (Jón G. Friðjónsson, 1988, bls. 

15; Guðrún Kvaran, 2006; Ari Páll Kristinsson, e.d.). Setningu (6b) má ef til vill skýra 

með ruglingi byggðum á því að í og á stjórna báðar þolfalli. Í setningu (6c) gætir ef til 

vill áhrifa frá móðurmálinu eða áhrifa úr ensku, samanber go to a cafe.  
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3.6  Notkun sagna  
3.6.1  Dvalarhorf 

Í íslensku er dvalarhorf (framvinduhorf, e. progressive aspect) einkum myndað með 

hjálparsögninni vera, nafnháttarmerkinu að og sögn í nafnhætti, samanber Ég er að 

dansa. Einnig má mynda dvalarhorf með vera og lýsingarhætti nútíðar, samanber Ég 

er dansandi (Þórunn Blöndal, 1997, bls. 129)17. Slík setningagerð staðsetur athöfnina 

í tíma og hefur ýmist dvalarmerkingu (eitthvað stendur yfir hér og nú), 

nálægðarmerkingu (eitthvað er í þann veg að gerast eða er alveg nýskeð) eða 

áherslumerkingu (til áherslu með neitun) (Jón G. Friðjónsson, 1989, bls. 107–111). 

Þar sem það krefst lítillar sagnbeygingar að mynda setningu í dvalarhorfi ná 

nemendur í íslensku sem öðru máli fljótt tökum á setningagerðinni. Hún virðist verða 

fljótt virk í málkerfi þeirra og er því alhæfð í aðstæðum þar sem málhafar með 

íslensku að móðurmáli myndu yfirleitt nota sögn í persónuhætti, sjá dæmin í (7): 

 

(7) 

a. ? Ég er að vinna oft á kvöldin. 

b. *(Við erum dæmigerðir menn.) Við aldrei að tala en hvenær við að hittast  

       allt er sama. 

 

Í setningu (7a) er vinna athafnasögn í hefðbundnu dvalarhorfi. Setningin er tæk í 

þröngu samhengi, til dæmis sem svar við spurningu eins og: „Hvað er að frétta af þér 

þessa dagana?“ Ef vísað er til lengri tíma eða vana væri þjálla að nota sögnina vinna í 

persónuhætti, samanber Ég vinn oft á kvöldin. Mikil notkun nemenda í íslensku sem 

öðru máli á dvalarhorfinu er áhugaverð þegar litið er til nýja dvalarhorfsins, nýs 

tilbrigðis í íslenskri setningagerð. Nýja dvalarhorfið er málbreyting sem felur í sér að 

útvíkkað dvalarhorf, það er notkun dvalarhorfs með ástandssögnum eins og skilja, er 

að verða algengara í máli fólks, sérstaklega ungs fólks, með íslensku að móðurmáli 

(Höskuldur Þráinsson og Theódóra A. Torfadóttir, 2015). Vegna tilkomu nýja 

dvalarhorfsins gæti möguleg þróun í íslenskri setningagerð orðið sú að útvíkkun 

dvalarhorfs verði víðtækari og setningar á borð við (7a), ? Ég er að vinna oft á 

                                                
17 Taka skal til greina að dvalarhorf gengur ekki með öllum merkingarflokkum sagna, t.d. 
ekki með ástandssögnum og ekki í þolmynd. Auk þess táknar vera og sögn í nafnhætti ekki 
alltaf dvalarhorf líkt og sjá má í setningunni: „Engan var að sjá í kirkjunni“  (Höskuldur 
Þráinsson, 1999, bls. 216; Jón G. Friðjónsson, 1989, bls. 109). 
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kvöldin, sem ekki hefur hingað til tíðkast að hafa í dvalarhorfi nema í þröngri 

merkingu, verði algengari í máli Íslendinga. Einnig er áhugavert að skoða stöðu 

atviksorðsins oft í setningu (7a). Þegar setningin er í dvalarhorfi er eðlilegra að hafa 

atviksorðið á milli er og að vinna, samanber Ég er oft að vinna á kvöldin. Ef sögnin er 

höfð í persónuhætti á atviksorðið hins vegar heima fyrir aftan sögnina, samanber Ég 

vinn oft á kvöldin. Þetta gæti bent til þess að setning (7a) sýni að nemandinn sé á stigi 

á milli þess að nota nafnhátt og persónuhátt. Nánar verður rætt um þróunina úr 

sögnum í nafnhætti yfir í persónuhátt í kafla 3.6.2.  

Í setningu (7b), *(Við erum dæmigerðir menn.) Við aldrei að tala en hvenær 

við að hittast allt er sama, þarf ýmsu að breyta svo úr verði tæk setning. Nemandinn 

virðist gera tilraun til að mynda dvalarhorf en sleppir vera. Hjá Sigríði 

Sigurjónsdóttur (2005a) má sjá að svipaðar setningar má einnig finna í máli íslenskra 

barna á máltökuskeiðinu, samanber Pabbi að gá í stað Pabbi er að gá. Sigríður  

(1999) vill meina að slík notkun nafnháttar í máli barna hafi dvalarhorfsmerkingu. Í 

máli Birnu eru þó undantekningar frá því, það er dæmi um það að hún noti 

nafnháttarmerki og sögn í nafnhætti án þess að eðlilegt geti talist að setningin merki 

dvalarhorf. Dæmi um þetta er: Hann að vera hérna sem gæti merkt: Hann á að vera 

hérna eða eitthvað slíkt (Sigríður Sigurjónsdóttir, 1999). Skilyrði fyrir notkun 

dvalarhorfs er að verknaðurinn sem sögnin lýsir sé bundinn við ákveðinn tíma (Jón G. 

Friðjónsson, 1989). Þar af leiðandi gengur setningin Hann að vera hérna ekki upp í 

hefðbundnu dvalarhorfi þar sem vera er ástandssögn. Ekki er heldur hægt að hafa 

sagnirnar í dvalarhorfi í (7b) þar sem endurtekningu er lýst en ekki atviki sem stendur 

yfir.  
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3.6.2  Stakur nafnháttur 

Tilbrigði við mikla notkun nemenda á dvalarhorfinu eru setningar þar sem 

setningagerðin er einfölduð enn frekar. Þá er hjálparsögninni vera sleppt og 

nafnháttarmerkinu að sömuleiðis. Eftir stendur þá aðeins orðabókarform sagnarinnar, 

það er sögn í nafnhætti, sjá dæmin í (8).  

 

(8) 

a. *Hann _____læra umhverfismálum á Háskólans. 

b. *Við njótum ______borða sama í MacDonalds. 

c. *Hún fær mig ______hlæja og mér líður ungur aftur. 

 

Þessar setningar minna ögn á tveggja orða stig barna á máltökuskeiði, samanber 

Mamma labba, þar sem kerfisorðum og orðum úr lokuðu orðflokkunum er sleppt og 

orðum úr opnu orðflokkunum er skeytt saman án þess að beygja þau (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013; 2005a; 2005b; 1999). Börn nota sagnir í nafnhætti frá upphafi 

máltöku og leifar þess stigs geta náð allt til tæplega þriggja ára aldurs. Í upphafi eru 

nær allar sagnir í nafnhætti en síðan tekur við tímabil þar sem sagnir eru ýmist notaðar 

í persónuhætti eða nafnhætti í tilvikum sem fullorðnir einstaklingar myndu nota 

persónuhátt. Þetta er svokallað nafnháttastig í máltöku. Þegar börn eru á 

nafnháttarstiginu virðist ákveðin regla gilda um það hvenær þau nota nafnhátt og 

hvenær þau nota persónuhátt. Nafnhátturinn hefur þá háttarmerkingu, það er tjáir ósk, 

vilja, framtíð og svo framvegis, til dæmis api sitja sem merkir að apinn eigi að sitja, 

en persónuhátturinn merkir eitthvað sem hefur gerst eða er að gerast, til dæmis api 

situr (Sigríður Sigurjónsdóttir, 1999, bls. 545; 2005b, bls. 642). Líkt og nemendurnir 

sem skrifuðu setningarnar í (8) eiga börn það til að sleppa nafnháttarmerkinu að og 

sögninni vera. Í máli barna á sér stað stigbundin þróun, til að mynda nota þau fyrst 

einungis nafnhátt en smátt og smátt verða reglur þeirra um notkun nafnháttar og 

persónuháttar eins og í máli fullorðinna. Af setningunum í (8) að dæma virðist 

stigbundin þróun einnig eiga sér stað í máli þeirra sem læra íslensku sem annað mál. 

Til að gera setningu (8a) tæka væri einfaldast að setja er að í eyðuna og búa þannig til 

dvalarhorf. Í setningu (8b) mætti setja andlag og nafnháttarmerki, samanber þess að, í 

eyðuna. Samtenging er það sem virðist vanta í setningu (8c) en þar mætti setja til þess 

að í eyðuna.  
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3.6.3  Hjálparsögn ofaukið  

Annað tilbrigði nemenda við dvalarhorfið er að nota hjálparsögnina vera auk þess að 

beygja sögnina í persónuhætti. Þá er reglan alhæfð út fyrir það sem tíðkast í staðlaðri 

íslensku, sjá dæmi (9): 

 

(9) 

a. Hún er býr í Filippseyjum. 

b. Hún er hjúkrunarkona og hún er vinnur í hjúkrunarheimili. 

 

Þessar villur gætu bent til þess að málhafar þeirra séu á stigi á milli þess að nota 

sagnir í nafnhætti og þess að nota sagnir í persónuhætti. Merkingin virðist hafa 

dvalarmerkingu, það er sagnirnar virðast lýsa einhverju sem stendur yfir, en þó í 

víðari merkingu sem gæti því átt við lengri tíma. Áhugavert er að bera dæmin í (9) 

saman við  dvalarhorfssetninguna (7a), ? Ég er að vinna oft á kvöldin. Ólíkt (7a) 

virðast málhafarnir í setningunum í (9) tengja persónuhátt við þessa endurteknu víðu 

merkingu líkt og flestir Íslendingar. Þeir eru þó ekki komnir lengra í því að sannreyna, 

breyta og bæta reglur sínar en svo að þeir skeyta saman einkennum dvalarhorfs og 

framsöguháttar. Ekki eru dæmi um þessa setningagerð í gögnum Sigríðar 

Sigurjónsdóttur (2013; 2005a; 2005b; 1999) um máltöku barna og því sýnir þetta 

dæmi að þrátt fyrir að nemendur í íslensku sem öðru máli þrói að einhverju leyti með 

sér sambærilegar reglur og íslensk börn þegar þau tileinka sér móðurmál sitt, 

samanber dæmin í (7) og (8), er námsferli þeirra líkast til oft frábrugðið. Með öðrum 

orðum virðist í báðum tilfellum vera um stigbundna þróun að ræða þrátt fyrir að stigin 

séu oft ólík. Þess má geta að í kafla 4.2.1 verður aftur komið inn á sérstöðu tileinkunar 

annars máls. 
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3.7  Áhrif úr ensku og notkun Google Translate 
3.7.1  Sagnirnar elska, hafa og lifa 

Nemendur notuðu margir elska í víðari merkingu en lengi hefur tíðkast í íslensku. 

Áhrif frá sögninni love hafa þó orðið nokkuð útbreidd á Íslandi á síðustu árum. Í 

staðinn fyrir að segja: „Mér finnst ís mjög góður“ heyrist: „Ég elska ís“, samanber I 

love ice cream í ensku. Sögnina hefur notuðu nemendur einnig eins og sögnina have í 

ensku, það er í staðinn fyrir eiga í íslensku, samanber *Ég hef einn frænka. Einnig 

notuðu nemendur sögnina lifir eins og sögnina live í ensku, það er í staðinn fyrir búa í 

íslensku, samanber *...lifir í Skeljanesi 14. Þar sem íslensku sagnirnar hafa og lifa og 

ensku sagnirnar have og live eru skyldar er auðvelt að sjá af hverju nemendurnir rugla 

þeim saman. Hér er væntanlega um neikvæða færslu að ræða. Nemendur virðast vera 

undir áhrifum frá öðrum tungumálum sem þeir þekkja fyrir þegar þeir tileinka sér 

merkingu íslenskra orða.  

 

3.7.2  Bein þýðing 

Nokkrar setninganna sem nemendur skrifuðu virtust hreinlega beinþýddar úr ensku 

eða jafnvel samdar með hjálp þýðingaforrits Google Translate, sjá dæmin í (10): 

 

(10) 

a. Ég vakna upp klukkan sjö (e. I wake up at seven) 

b. Á heima... (e. at home) 

c. ... til næstu byggingar… (e. to the next building) 

d. Skóladögum (e. schooldays, ísl. virkir dagar) 

e. ...eftir ég borða… (e. after I eat, ísl. eftir það borða ég) 

f. Eftir bekknum ég læra í klukkutíma (e. class, ísl. tími) 

g. Klukkan 7 tek ég sturtu (e. take a shower) 

h. Um kvöldið ég stundum kalla fjölskyldu mína á Filippseyjum (e. call,  

    ísl. hringja í) 

i. (Við ætlum að borða fisk og kartöflur). Við höfum alltaf ís eða köku fyrir   

    eyðimörkinni. (e. desert = ísl. eyðimörk, e. dessert = ísl. desert, eftirréttur) 

 

Dæmi eins og (10i) má augljóslega rekja til beinþýðingar Google Translate eða 

annarra þýðingarforrita. Hvað hin dæmin í (10) varðar er ekki loku fyrir það skotið að 
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sum þeirra heyrist í máli fólks með íslensku að móðurmáli vegna enskra áhrifa, til 

dæmis í gegnum sjónvarpsþætti og tölvuleiki. Þess eru dæmi að ungt fólk á Íslandi tali 

enskuskotið mál, það er að setningagerð þeirra og orðaval dragi dám af ensku (sjá t.d. 

Hildu Ösp Stefánsdóttur, 2016). Þar sem fólk með íslensku að móðurmáli á það til að 

gera villur sem byggja á ytri misskilningi vegna ensks máláreitis á Íslandi er ekki 

skrýtið að fólk sem leggur stund á íslensku sem annað mál og hefur jafnvel ensku að 

móðurmáli geri það einnig.  

 

3.8  Samantekt og umræður 
Villurnar hér að framan gefa vísbendingar um að setningafræði, til dæmis sögn í öðru 

sæti, tengieyðingar og götun, vefjist fyrir erlendum nemendum sem eru að feta sín 

fyrstu spor í að skrifa á íslensku. Forsetningar, fall orða og beyging sagna er annað 

sem þeir ruglast á. Nemendur þurfa að treysta á sína eigin málvitund þótt hún sé enn 

að þróast og þroskast. Í ritunarverkefnum eins og þeim sem skoðuð voru hér í þessum 

kafla hefðu nemendur fengið meira út úr því að nota einungis setningagerðir og orð 

sem komu fyrir í kennslustundum og í kennslubókinni þar til þeir hefðu náð fullu 

valdi á þeim. Þar sem nemendurnir voru algjörir byrjendur í íslensku hefði verið gott 

fyrir þá að leita eingöngu uppi orð í kennslubókinni í stað þess að fletta upp í  orðabók, 

þar sem nýjum orðum fylgir gjarnan ný málfræði sem taka þarf tillit til. Með því að 

einbeita sér að því sem þeir hafa þá þegar lært og halda sig við orðaforða 

kennslubókarinnar hefði mátt forðast „Google Translate villur“. Það er um að gera að 

benda nemendum á að nota villupúka og hjálpargögn eins og síðu Árnastofnunar um 

beygingarlýsingu íslensks nútímamáls (BÍN), en benda þeim jafnframt á að þeir fái 

mest út úr því að reyna fyrst sjálfir og leita ekki í hjálpargögn fyrr en þeir fara yfir 

verkefni sín.  
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4  Reynsla nemenda 
4.1  Um viðtölin 
Viðtöl voru tekin við fimm nemendur (A, B, C, D, E) sem sátu námskeiðið Orðaforði 

I haustið 2016. Þá svöruðu fimm nemendur (F, G, H, I, J) sem sátu námskeiðið 

Intensive 1–2 haustið 2015 sömu spurningum skriflega. Nemendur sem setið höfðu 

námskeiðið Orðaforði I voru valdir af handahófi en þó var reynt að gæta jafnvægis 

milli kynja, móðurmáls og aldurs til að fá svör sem tækju sem best mið af ólíkum 

bakgrunni nemenda. Sendur var tölvupóstur til tíu nemenda sem höfðu setið 

námskeiðið Orðaforði I þar sem óskað var eftir þátttöku þeirra,  óháð því í hvaða hópi 

þeir höfðu verið en nemendum í Orðaforða I hafði verið skipt í fjóra hópa. Aðeins 

einn svaraði og því var brugðið á það ráð að fá fyrsta viðmælandann til að benda 

vinum sínum sem einnig höfðu fengið tölvupóstinn á að skoða hann. Þannig fékkst 

einn þátttakandi í viðbót. Einn nemanda, sem ég hafði sent tölvupóst, hitti ég fyrir 

tilviljun og fékk í kjölfarið að taka viðtal við hann. Að lokum var brugðið á það ráð að 

fara inn í kennslustund í námskeiðinu Orðaforði II á vormisseri 2017. Í því námskeiði 

voru nemendur sem setið höfðu Orðaforða I um haustið. Þar voru tveir valdir með 

tilliti til þess að móðurmál þeirra væri ekki það sama og annarra þátttakenda. 

Þátttakendur hittu mig í Háskóla Íslands og fóru viðtölin fram í lokuðu rými nemenda 

í Árnagarði. Stuðst var við viðtalsramma sem sjá má í Viðauka 1. Þátttakendum höfðu 

verið sendar spurningarnar fyrir fram með tölvupósti þannig að þeir höfðu haft 

tækifæri á að kynna sér þær áður en viðtalið hófst. Nemendurnir höfðu val um hvort 

viðtalið færi fram á íslensku, ensku eða blöndu af báðum tungumálum. Allir völdu 

þeir að það færi fram á ensku. Viðtölin tóku um tuttugu mínútur hvert og var beitt 

félagsmálvísindalegri viðtalstækni þar sem stuðst var við fyrir fram samdar spurningar 

en viðmælendum gafst jafnframt tækifæri til að hafa áhrif á samræðurnar (Meyerhoff, 

Schleef og MacKenzie, 2015). Svörum þátttakenda var fylgt eftir með spurningum á 

borð við: „Hvað meinar þú með því?“ og „Segðu mér nánar frá því“.  

Haft var samband við alla nemendur sem höfðu verið í einum af fimm 

hópunum í Intensive 1–2 haustið 2015. Þeir voru beðnir um að svara skriflega sömu 

spurningum og notaðar voru í viðtölunum á Íslandi. Aðeins fimm gáfu sér tíma til að 

svara. Þeir sendu skrifleg svör með tölvupósti og því voru svörin, eins og gefur að 

skilja, styttri en í viðtölunum sem tekin voru á Íslandi. Ef það var eitthvað sem mér 
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fannst óljóst í svörum nemendanna í Intensive 1–2  sendi ég þeim tölvupóst, spurði 

nánar og þeir brugðust við.  

Þátttakendur í viðtölunum sem tekin voru á Íslandi voru þrjár konur og tveir 

karlar. Þeir voru frá Bandaríkjunum, Afganistan, Kína, Grikklandi og Albaníu. Þrír 

þeirra voru með BA- eða BS-gráðu, sá fjórði hafði lagt stund á BA-nám en ekki lokið 

náminu áður en hann kom til Íslands og sá fimmti var við það að ljúka meistaranámi. 

Þeir voru á aldrinum 24 til 28 ára. Þátttakendurnir sem höfðu tekið námskeiðið 

Intensive 1–2  og svöruðu skriflega sömu spurningum og spurðar voru í viðtölunum  

voru einnig þrjár konur og tveir karlar. Þeir voru frá Íslandi, Kína, 

Bandaríkjunum/Kína, Taílandi/Indónesíu og Tékklandi. Þrír þeirra voru í BA- eða 

BS-námi og tveir þeirra voru í meistaranámi. Annar meistaranemanna var með aðra 

meistaragráðu fyrir. Þeir voru á aldrinum 18 til 26 ára. Þátttakendurnir höfðu því 

nokkuð ólíkan bakgrunn þrátt fyrir að eiga það sameiginlegt að vera ungt menntafólk 

á aldrinum 18 til 28 ára.  

Við greiningu gagna komu fram fjögur þemu: kennslan, tungumála-

bakgrunnur nemenda, aðferðir og árangur af náminu. Hér verður fjallað um hvert 

þema fyrir sig. Yfirlit yfir þessi þemu og dæmi um hvert og eitt þeirra má sjá í 

Viðauka 2. Að lokum mun ég segja frá minni persónulegu reynslu sem nemandi í 

námskeiðinu Intensive 1–2 og ræða hugmyndir sem nýta mætti við þróun 

námskeiðsins Orðaforði I. 

 

4.2  Þemu: Greining gagna 
4.2.1  Kennslan 

Þátttakendur tjáðu sig um ýmsilegt varðandi kennsluna. Þeir nefndu stærð hópanna, 

skipulag námskeiðsins, hlutverk kennarans og tungumálið sem kennslan fór fram á. 

Flestir (A, B, C, D) í Orðaforða I og þrír (G, I, J) í Intensive 1–2 tjáðu sig um stærð 

hópanna. Nemendunum í námskeiðinu Orðaforði I fannst nemendahópurinn of stór. 

Þeir nefndu að þeir hefðu ekki alltaf heyrt í kennaranum sökum fjarlægðar við hann. 

Þeim fannst hópurinn skiptur og að þeir sem sætu fremst fengju miklu meiri athygli 

og næðu því að vera virkari í kennslustundum en þeir sem sætu aftar. Þeir hefðu viljað 

að nemendur hefðu verið færri svo hver nemandi hefði getað átti meiri samskipti við 

kennarann. Þeir töldu að með því hefðu þeir fengið tækifæri til að æfa sig að tala 

meira og verið virkari þátttakendur í tímunum.  
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Nemendur í Intensive 1–2 nefndu hins vegar hversu frábært það hefði verið 

hve lítill og þéttur hópurinn var. Einn (J) komst svo að orði að stemningin hefði verið 

eins og í bekk á neðri skólastigum allir hefðu kynnst svo vel. Annar (I) lýsti ánægju 

með að hafa fengið tækifæri til að kynnast nemendum sem hefðu eins og hann það 

markmið að læra japönsku frá grunni. Hann upplifði nemendahópinn í Intensive 1–2 

sem eina liðsheild sem hefði unnið saman að sameiginlegu markmiði. Stærð hópanna 

virðist hafa haft töluverð áhrif á námsupplifun nemenda. Líkt og greint var frá í kafla 

2.1.1 var munurinn á stærð hópanna mikill en um 35 nemendur voru í hverjum hóp í 

námskeiðum Orðaforða I en um 15 nemendur í hverjum hóp í námskeiðum Intensive 

1–2.  

Einhverjum nemendum (A, D) í Orðaforða I fannst að endurskipuleggja mætti 

hagnýta íslenskunámið svo að námskeiðin Orðaforði I, Framburður og tal I og 

Sjálfsnám í íslensku I, sem tekin eru á fyrsta misseri, mynduðu betri heild og hefðu 

skýrara sameiginlegt markmiði. Þeir óskuðu eftir meiri samfellu í námið og fannst 

óþægilegt að í Orðaforða I væri eitthvað kennt sem löngu seinna væri til umfjöllunar í 

námskeiðinu Framburður og tal I og öfugt. Þeir hefðu viljað hafa meira samræmi milli 

námskeiðanna. 

Nemendur tjáðu sig um tungumálið sem notað var við kennslu. Þrír (A, C, E) á 

Íslandi og tveir (I, J) í Japan tjáðu sig um þetta. Út frá svörum nemendanna má sjá að 

vandasamt er að finna jafnvægi milli þess að tala markmálið (íslensku eða japönsku) 

og ensku til að fullnægja öllum kröfum nemenda. Sumir kvörtuðu yfir því að hafa 

ekki skilið kennarann nógu vel og vildu að málfræðiatriðin væru alfarið kennd á 

ensku. Á sama tíma höfðu sömu nemendur væntingar til þess að þjálfast í markmálinu 

í kennslustundum og fá tækifæri til að hlusta á og æfa sig að tala málið.  

Allir í Orðaforða I tjáðu sig um hlutverk kennarans. Í svörum nemenda í 

Intensive 1–2 tjáðu þeir sig, aftur á móti, ekki jafn eindregið um hlutverk kennarans. 

Nemendur Orðaforða I höfðu flestir haft sitthvorn kennarann. Tveir nemendur (D og 

B) nefndu virkni kennarans og nemenda í tíma. Í máli þeirra mátti greina ósk um 

aukna virkni nemenda í tíma. Þeir hefðu viljað að kennarinn virkjaði nemendur til að 

lesa upphátt og vinna verkefni saman í stað þess að kennarinn læsi textann upp sjálfur 

og léti nemendurna fylgjast með. Einn nemendanna (D) á Íslandi lagði mikla áherslu á 

að honum hefði fundist kennarann skorta þekkingu á því hvernig best væri að útskýra 

íslenska málfræði fyrir þeim sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Hann velti því 

fyrir sér hvort kennararnir sem kenndu Orðaforða I væru sérstaklega menntaðir til að 
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kenna íslensku sem annað mál og benti á að það væri mjög ólíkt því að kenna íslensku 

sem móðurmál. Ýmsir eru sammála honum. Fræðimenn (Doughty og Williams, 1998; 

Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 147) hafa bent á að tileinkun annars máls sé að 

mörgu leyti ólík tileinkun móðurmáls og því krefjist kennsla annars máls sérstakrar 

hæfni. Íslensk málnefnd (2009, bls. 99) lagði til að stofnuð yrði sérstök námsbraut á 

háskólastigi í kennslufræði íslensku sem annars máls til að styrkja kennslu í íslensku 

sem öðru máli. Með tilkomu meistaranáms í annarsmálsfræðum, sem boðið var upp á 

í fyrsta skipti haustið 2016, má gera ráð fyrir jákvæðri þróun við kennslu íslensku sem 

annars máls á Íslandi í framtíðinni. 

 

4.2.2  Tungumálabakgrunnur nemenda 

Í viðtölunum við nemendur í Orðaforða I var skýrt að móðurmál þeirra og annar 

tungumálabakgrunnur hafði töluverð áhrif á það hvað þeim fannst erfitt og auðvelt í 

náminu. Dæmi um hvað nemendum í Orðafoðra I reyndist erfitt má sjá í  

villugreiningunni í kafla 3. Nemandinn frá Albaníu (E) nefndi til dæmis að það væri 

ekkert svo erfitt að læra íslensku í samanburði við að læra arabísku, eins og hann 

hafði áður gert, þar sem stafrófið væri eins og í móðurmáli hans og auk þess væri 

margt líkt með albanskri og íslenskri málfræði. Nemandanum frá Kína (C) fannst 

aftur á móti námskeiðið þungt því íslenskt stafróf var honum framandi þar sem 

móðurmál hans styðst ekki við latneskt stafróf heldur kanji myndtákn. Það er í 

samræmi við rannsóknir að erfiðara sé fyrir þá sem ekki eru vanir latnesku letri að 

læra íslensku (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 144–145; Samúel Lefever og Inga 

Karlsdóttir, 2010, bls. 111).  

Þessir sömu nemendur (C, E) frá Albaníu og Kína voru, þrátt fyrir ólíkan 

tungumálabakgrunn, sammála um að þeim fannst þeir ekki jafn vel undirbúnir undir 

hagnýta námið og margir samnemendur sínir. Þeir hófu námið í þeirri trú að það væri 

fyrir algjöra byrjendur en komust að því að margir nemendanna höfðu búið á Íslandi í 

einhvern tíma, lært einhverja íslensku í skóla til dæmis í Mími eða í 

Dósaverksmiðjunni, áttu íslenska vini eða maka og gátu því tjáð sig að einhverju leyti 

á íslensku þegar námið hófst. Þessi munur á tungumálabakgrunni eða forþekkingu 

nemendanna á íslensku kom fram viðtalsgögnunum. Sem dæmi hafði nemandi (D) 

góðan grunn. Hann hafði náð inntökuprófinu til að hefja BA-nám í íslensku sem 

annað mál en kosið að fara frekar í hagnýta námið því þrátt fyrir að geta skrifað 

íslensku sagðist hann ekki hafa kunnað að tala íslensku. Nemendur (C, E) lögðu til að 
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hóparnir í Orðaforða I yrðu getuskiptir svo kennslan gæti tekið betur mið af bakgrunni 

og fyrri þekkingu nemenda. Nemendur í Intensive 1–2 tjáðu sig ekki um möguleg 

áhrif ólíks tungumálabakgrunns nemenda á kennslu námskeiðsins.  

 

4.2.3  Aðferðir 

Þeir nemendur í Orðaforða I sem ég tók viðtal við komu allir inn á mikilvægi þess að 

tímaverkefni og heimaverkefni væru fjölbreytt. Tveir þeirra (A, D) nefndu að það 

hefði verið leiðigjarnt að vinna verkefni beint upp úr bókinni í tíma þar sem svörin 

væru aftast í bókinni og auðvelt væri að leysa verkefnin einn heima. Þeim fannst 

æfingarnar þar sem sagnbeygingar höfðu verið æfðar samhengislausar og að vantað 

hefði upp á að tengja þær við það hvernig sagnirnar væru síðan notaðar. Aðrir bentu á 

að þó æfingar væru misgóðar væru allar æfingar hjálplegar og því gott að gera margar 

ólíkar æfingar.  

Nemendur í Orðaforða I hefðu viljað fjölbreyttari kennsluhætti. Þeir nefndu til 

dæmis að þeir hefðu viljað meiri hópvinnu og námsleiki, fleiri tækifæri til að tala í 

kennslustundum, nota leikræna tjáningu og spila til dæmis spilið Actionary og fara í 

leiki eins og hengimann. Einn nemandi (E) sagði sem dæmi að hann hefði viljað sjá 

meira líf og leiki í tímum líkt og hann þekkti frá tungumálanámi í heimalandi sínu 

þegar hann var yngri. Hann sagði: „Við þurftum ekki bara að sitja og læra [við 

tyrkneskunám í Albaníu]. Þetta er samt aðeins öðruvísi hér því að við erum öll 

fullorðin en samt væri gaman að fara í svoleiðis leiki [...] Fjölbreyttari verkefni,  

annars verður þetta svolítið leiðigjarnt“ (sjá á ensku í Viðauka 2). Af þessum orðum 

má sjá að nemandinn taldi fólk ekki verða yfir leiki hafið með aldrinum þó venjan sé 

að tengja leiki fyrst og fremst við börn. Hann taldi, þvert á móti, að fjölbreyttari 

verkefni væru lykill að líflegri kennslustundum. Ýmsir eru sammála því að 

fjölbreyttar kennsluaðferðir séu mikilvægar við kennslu annars máls til að auka 

margþætta færni nemenda, setja tungumálanámið í samhengi og kynna þeim um leið 

menninguna sem er samofin tungumálinu (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 137; 

Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010, bls. 119–120). Þessar áherslur samræmast 

umfjölluninni um aðferðina fókus á form í kafla 2.2.  

Nemendur í Intensive 1–2 voru aftur á móti almennt ánægðir með þau 

fjölbreyttu verkefni sem unnin voru í kennslustundum. Tveir nemendur (G, J) í 

Intensive 1–2 settu, samt sem áður, út á kennsluaðferðir kennarans sem beitti 

aðleiðslu, sem er hluti af aðferðinni fókus á form, hvað mest. Öðrum (G) fannst 
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tímasóun að reyna að tileinka sér nýjar setningar með því að hlusta og endurtaka, 

samanber dæmið í kafla 2.2.1.1. Hinum (J) fannst kennarinn koma fram við þau eins 

og börn en ekki háskólanema, það er ekki sýna þeim nógu mikla virðingu. Honum 

fannst framsetning æfinga sem kennarinn setti fyrir barnaleg. Þegar þessi upplifun 

nemanda (J) er borin saman við upplifun nemanda (E) hér að framan má sjá að 

vandasamt getur verið að finna jafnvægi á milli þess að verkefni og æfingar þyki 

þurrar og einhæfar og of „barnalegar“. Kennslan ætti þó að geta verið lífleg samhliða 

því að höfða til fullorðinna nemenda og sína þeim virðingu. 

Flestir nemendanna (A, B, C, D) á Íslandi og tveir (G, I) í Japan höfðu á orði 

að sérstaklega gagnlegt hefði verið að gera ritunaræfingar. Þeim fannst gott að fá 

tækifæri til að beita orðaforða og málfræði sem þeir höfðu lært og fá yfirlestur og 

athugasemdir kennara. Nær allir í Orðaforða I (A, B, D, E) töluðu um að þeir myndu 

vilja lesa meira. Einn (D) nefndi sérstaklega að hann hefði viljað fá meiri og 

heildstæðari texta til að lesa í námskeiðinu og svara spurningum upp úr þeim. 

Nemendurnir höfðu reynt að mæta þörf sinni fyrir meiri lestur á íslensku með því að 

lesa heima fyrir. Þeir sögðust til dæmis lesa barnabækur á íslensku, þýðingartexta 

þegar þeir horfa á kvikmyndir og þau orð sem þeir þekktu þegar þeir flettu dagblöðum. 

Með því að lesa meira vonuðust nemendurnir til að auka orðaforða sinn og tilfinningu 

fyrir íslenskri setningagerð. 

Einhverjir nemendur (F, H) í Intensive 1–2 nefndu að þeir kynnu að meta 

aðhaldið sem fólst í daglegum orðaforða- og málfræðikönnunum en orðaforði var 

kenndur með vitneskjunámsaðferðinni, samanber kafla 2.2.2. Þeim fannst kannanirnar 

halda þeim á tánum og stuðla að því að þeir gætu tileinkað sér málið nokkuð hratt og 

örugglega. Þeir bentu þó á að þeim hefði fundist þeim vera ætlað að leggja of mörg 

orð á minnið í hvert skipti. Þeir sögðust hreinlega ekki hafa haft tíma til að rifja þau 

öll upp þegar leið á misserið og höfðu því í raun ekki tileinkað sér nema hluta þeirra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Íslenska og japanska                                                                                           Karítas Hrundar Pálsdóttir 
 

 47 

4.2.4  Árangur af náminu 

Nemendur á Íslandi og í Japan áttu það sameiginlegt að þeir töldu sig eftir misserið 

vera færari í að nota markmálið en áður. Áhugavert er að nemendurnir skiptust í tvo 

hópa hvað varðar ánægju með persónulega frammistöðu sína eftir misserið. Það kom 

sumum nemendum (C, D, E, F), á Íslandi jafnt sem í Japan, á óvart hversu mikilli 

færni þeir höfðu náð í tungumálinu eftir aðeins eitt misseri. Hins vegar voru aðrir (A, 

B, H) sem töldu sig ekki hafa náð markmiðum sínum en viðurkenndu að þeir hefðu 

sett sér full háleit markmið, jafnvel óraunhæf. Persónulegar aðstæður og 

tungumálabakgrunnur nemenda hefur að öllum líkindum sitt að segja um mat á 

persónulegri frammistöðu. Undrun eins nemandans (C) frá Kína sem lærði íslensku og 

annars nemanda (F) frá Íslandi sem lærði japönsku má til dæmis væntanlega skýra á 

því að þeir bjuggust ekki við að ná tökum á markmálinu jafn fljótt og raun bar vitni 

þar sem að móðurmál þeirra og markmálið voru svo ólík. Persónuleg áttu  

nemendurnir með háleitu markmiðin (A, B, H) það sameiginlegt að vera allir mjög 

metnaðarfullar ungar konur. Það hefur mögulega haft áhrif á viðhorf þeirra og 

vonbrigði yfir því að hafa ekki náð markmiðum sínum. 

Máláreiti  útlendinga sem leggja stund á íslensku sem annað mál og japönsku 

sem annað mál er ólíkt. Í Japan tala fáir ensku og því er kunnátta í japönsku mikilvæg 

til að geta bjargað sér í Japan. Á Íslandi geta aftur á móti flestir talað ensku og sumir 

Íslendingar gera jafnvel ráð fyrir því að útlendingar, hvaðan sem þeir koma, geti það 

líka. Þá hafa margir Íslendingar gaman af því að að æfa enskuna sína og því getur  

verið áskorun fyrir þá sem leggja stund á íslensku sem annað mál að fá Íslendinga til 

að tala við sig íslensku. Nemandi frá Grikklandi (D) sagði: „Ég reyni líka að tala 

íslensku við yfirmann minn en við mætumst á miðri leið, íslenska að hluta og enska 

að hluta. Hann hefur ekki tækifæri til að ferðast mikið og langar til að tala ensku af 

því að það er meira spennandi“ (sjá á ensku í Viðauka 2). Nemendurnir í Orðaforða I 

sögðust allir leggja sig fram við að æfa sig að tala íslensku heima og nota íslensku í 

daglegum samskiptum, til dæmis úti í búð, í strætó, á veitingastöðum, í vinnunni og í 

samskiptum við kennara. Nær allir nemendur í Orðaforða I (B, C, D, E) nefndu þá 

áskorun sem fólgin er í því að tala íslensku þegar kunnáttan er lítil þar sem 

Íslendingar skipta gjarnan yfir í ensku. Einhverjir nemendur (E, B) sögðu að þegar 

þeir væru að reyna að tala íslensku væri erfitt að geta ekki notað einstaka orð á ensku, 

þegar þeir kynnu ekki samsvarandi orð á íslensku, því viðmælandinn skipti þá yfirleitt 

yfir í ensku og hætti að tala við þá á íslensku. Birna Arnbjörnsdóttir (2007b, bls. 79–
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80) telur að með því að vera ítrekað svarað á ensku sé útlendingum neitað um 

inngöngu í íslenskt málsamfélag sem síðan dragi úr hvata þeirra til að læra 

tungumálið, sjá (11): 

 

(11) 

Til að tryggja aðgengi allra að samfélaginu geta tungumál ekki lengur 

verið þjóðartákn á sama hátt og áður var. Íslenska er mál allra sem búa á 

Íslandi, hvort sem þeir líta á sig sem Íslendinga eða ekki. Innflytjendum 

þarf að gefa tækifæri til að læra nýja málið og nota það.  

      (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007b, bls. 80) 

 

Mikilvægt er að fólk sem leggur á sig að læra íslensku sem annað mál fá til þess 

stuðning frá samfélaginu. Í því sambandi skiptir mestu að Íslendingar tali íslensku við 

það en skipti ekki yfir í ensku. Einnig skiptir gríðarlegu máli að nemendur, meðal 

annars í Orðaforða I, fái tækifæri til að tala íslensku bæði innan skólans og utan hans. 

Nemandi (B) nefndi reynslu sína af því að fá að hitta eldri nemendur og bera 

spurningar undir þá. Þetta fyrirkomulag hafði verið hluti af BA-námi hans í þýsku í 

heimalandi hans. Hann hefði viljað að slíkar aðstæður væru einnig fyrir þá sem læra 

íslensku sem annað mál og að fleiri tækifæri gæfust á háskólasvæðinu fyrir erlenda 

nemendur að hitta Íslendinga og æfa sig að tala íslensku. Café Lingua hafði ekki 

reynst honum sem skyldi þar sem þangað mættu fáir Íslendingar og því erfitt að fá 

æfingu í að tala íslensku þar.  
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4.3  Persónuleg reynsla mín og hugmyndir 
Eins og komið hefur fram sat ég námskeiðið Intensive 1–2 við Waseda háskóla í 

Tókýó haustið 2015. Hér mun ég segja aðeins frá reynslu minni. Verkefnin í    

Intensive 1–2 voru misjafnlega skemmtileg, eins og gengur. Mér fannst þó alltaf 

spennandi að mæta í kennslustundir því það sem við fengumst við var svo fjölbreytt. 

Af kennslunni í Intensive 1–2 dró ég þann lærdóm að tilbreyting og fjölbreytt verkefni 

geta gert tungumálanám einstaklega áhugavert og spennandi. Eins og áður hefur verið 

rakið má nálgast námsefnið út frá ólíkum leiðum. Gera má málfræðiæfingar upp úr 

kennslubókinni, teikna myndir og útskýra þær, vinna í hópum, fara í leiki og svo 

framvegis. Mér fannst stuttar kynningar þar sem kennarinn kynnti námsefnið áður en 

við gerðum ritun í tíma sérstaklega hjálplegar. Auk þess lærði ég mikið af því að vera 

með undirbúnar kynningar fyrir framan bekkinn þar sem ég kynnti flókin, skrýtin eða 

skemmtileg orð sem höfðu orðið á vegi mínum. Með því að lesa, skrifa, tala, sjá og 

snerta var minnið virkjað á ólíkan hátt og með því urðu kennslustundirnar 

eftirminnilegar. Þá fannst mér sérstaklega gott þegar verkefnin fólu í sér tækifæri til 

að standa upp, hreyfa sig og jafnvel skipta um sæti. Tilbreytingin jók einbeitingu mína 

auk þess sem ég gat þá átt samskipti við fleiri samnemendur en þá sem höfðu setið við 

hliðina á mér frá upphafi. Þannig fengum við tækifæri til að kynnast innbyrðis og 

samskipti nemenda við kennarann, sem og við aðra nemendur, urðu nokkuð 

persónuleg. Við vorum hvött til að lærða strax nöfn hvers annars og við fórum smátt 

og smátt að treysta hvort öðru og urðum óhrædd við að tjá okkur og gera mistök. Við 

hjálpuðumst öll að. Þar sem við vorum öll útlendingar í Japan og nýgræðingar í 

japönsku, og því í sömu sporum, ríkti mikil samheldni og traust í hópnum. Hversu fá 

við vorum gerði það einnig að verkum að við fengum öll tækifæri til að vera virkir 

þátttakendur í kennslustundum. Það hafði mjög góð áhrif á námsumhverfið og 

upplifun mína af náminu. Nokkrum sinnum yfir misserið komu japanskir 

sjálfboðaliðar í kennslustundir til okkar. Þeir höfðu það hlutverk að lesa yfir verkefni 

okkar og leiðbeina okkur með framburð. Það var mjög gagnlegt. 

 Við Íslendingar mættum einnig taka okkur til fyrirmyndar þann mikla stuðning 

sem erlendum nemendum við Waseda háskóla býðst við japönskunámið. Á miðju 

háskólasvæðinu er staðsett menningar- og félagsmiðstöðin International Community 

Center (ICC). Á meðan ég var nemandi við Waseda háskóla stóð ICC fyrir ýmsum 

uppákomum meðal annars pera pera klúbbi. Í pera pera (ísl. reiprennandi) klúbbnum 



Íslenska og japanska                                                                                           Karítas Hrundar Pálsdóttir 
 

 50 

gafst erlendum nemendum tækifæri til að mæta tvisvar í viku og æfa sig að tala 

japönsku í hópi annarra erlendra nemenda, auk nokkurra japanskra sjálfboðaliða. ICC 

stóð sömuleiðis fyrir language exchange verkefni sem einnig var vinsælt meðal 

nemenda. Þá tengdi ICC tvo til þrjá nemendur saman. Nemendurnir hittust síðan eftir 

samkomulagi og kenndu hvor öðrum það tungumál sem þeir höfðu góða færni í og 

hinn vildi læra. Helmingur tímans fór í hvort tungumálið fyrir sig. Þarna fékk ég 

tækifæri til að hitta japanska stúlku og æfa mig í að tala japönsku við hana. Við 

komum okkur saman um að hittast vikulega. Í hálftíma töluðum við japönsku og í 

annan hálftíma töluðum við ensku. Hún leiðrétti japönskuna mína og ég leiðrétti 

enskuna hennar. Þá bauð ICC einnig upp á culture cafe þar sem nemendur hittust yfir 

kaffi og ræddu um menningu sína. Auk þess hélt ICC viðburði sem kallaðir voru 

culture night. Þar héldu nemendur kynningu um land sitt og menningu, sýndu myndir 

og muni, spiluðu tónlist og buðu jafnvel upp á veitingar frá heimalandi sínu.  

Ég hef dregið mikinn lærdóm af námi mínu við Waseda háskóla í Tókýó, ekki 

aðeins hvað varðar tungumálið sjálft heldur einnig kennsluaðferðir og leiðir til að 

styðja nemendur. Sú reynsla að hafa sjálf lagt stund á japönsku sem annað mál og 

verið aðstoðarkennari í íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands, auk þess að vinna 

að þessu verkefni, hefur orðið til þess að ég hef mikið velti fyrir mér hvað mætti gera 

til að bæta kennslu íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands enn frekar. Hér mun 

ég gera grein fyrir hugmyndum mínum.  

Sjálfboðaliðamenning er sterk í Japan en hún er að sama skapi ekki sterk á 

Íslandi. Þó má velta fyrir sér hvort að svipað fyrirkomulag og áður var rakið gæti 

gengið upp á Íslandi, það er að sjálfboðaliðar komi inn í kennslustundir íslensku sem 

annars máls við Háskóla Íslands og taki þátt í kennslustundum. Við Háskóla Íslands 

mætti útfæra þessa hugmynd með samstarfi milli nemenda í BA-námi í íslensku og 

nemenda í hagnýtu námi í íslensku. Kennsla BA-náms í íslensku og íslensku sem 

annars máls fer fram í sömu byggingum Háskóla Íslands og því mætti auðveldlega 

auka samstarf á milli námsleiðanna. Þannig mætti til dæmis búa til samstarfsverkefni 

sem gilti til einkunnar. Verkefnið gæti falist í því að nemendur hittust og ynnu saman 

í pörum eða hópum. Íslenskunemi, til dæmis í Inngangi að málfræði eða Setningum 

og samhengi, myndi þá lesa yfir og hjálpa nema í íslensku sem öðru máli við að 

leiðrétta texta og æfa sig í að lesa hann upp. Nemendurnir í BA-náminu í íslensku 

gætu síðan fengið afrit af textanum og skilað inn heimaverkefni þar sem þeir nota 
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setningarfræðileg hugtök við villugreiningu, svipað því sem ég gerði í kafla 3 hér að 

framan. Nemendur gætu þannig lært hver af öðrum og myndað tengsl sín á milli. 

Þessar hugmyndir gætu nýst sem liður í því að auka fjölbreytni við kennslu í 

Orðaforða I. Ég tel mikilvægt að fjölbreyttum kennsluaðferðum sé beitt við kennsluna 

og tel að aðferðin fókus á form, samanber kafla 2, ætti að vera höfð að leiðarljósi við 

frekari þróun námskeiðsins Orðaforði I. Auk þess sem áður hefur verið nefnt væri 

hægt að sýna myndbönd, hlusta á tónlist, skrifa sögur og föndra svo eitthvað sé nefnt.  

Ég er auk þess sammála þeim nemendum í Orðaforða I sem ég tók viðtal við um að 

minni námshópar væru til mikilla bóta við kennslu námskeiðsins. 

 

4.4  Samantekt 
Hér að framan hafa viðtöl við fimm nemendur í íslensku sem öðru máli og skrifleg 

svör fimm nemenda í japönsku sem öðru máli verið greind og reynsla þeirra af 

náminu skoðuð. Þemun sem komu fram voru: kennslan, tungumálabakgrunnur 

nemenda, aðferðir og árangur af náminu. Auk þess hef ég sagt frá minni eigin reynslu 

sem nemandi í námskeiðinu Intensive 1–2 og komið með hugmyndir sem nýta mætti 

við kennslu námskeiðsins Orðaforði I.  

Niðurstöður benda til að nemendurnir hafi almennt verið ánægðir með að hafa 

setið Orðaforða I og Intensive 1–2 og töldu sig hafa bætt þekkingu sína á tungumálinu. 

Miklar framfarir komu raunar mörgum á óvart en aðrir voru vonsviknir yfir að hafa 

ekki náð markmiðum sínum en viðurkenndu, samt sem áður, að hafa sett sér óraunhæf 

markmið. Ánægjulegt var að heyra að nemendur í Orðaforða I sögðust leggja sig fram 

við að nota íslensku í daglegu lífi. Þeim fannst það þó erfitt því algengt var að 

Íslendingar töluðu við þá á ensku þegar þeir komust að því að færni þeira í íslensku 

var lítil. Nemendurnir sögðust einnig hafa reynt að lesa íslensku heima en hefðu viljað 

fá fleirir tækifæri til þess í skólanum. Í Orðaforða I voru nemendur helst ósáttir með 

stærð hópanna. Þeim fannst fjöldi nemenda vera á kostnað virkni þeirra í tímum. Í 

Intensive 1–2 voru nemendur hins vegar sérstaklega ánægðir með hversu fámennur 

hópurinn var því það skapaði vettvang fyrir persónuleg samskipti og samvinnu.  

Ýmsar tillögur komu fram um hvernig bæta mætti námskeiðin. Auk þess að 

fækka nemendum í hverjum hópi lögðu nemendur í Orðaforða I til aukið samræmi 

milli námskeiðanna Orðaforða I og Framburður og tal I, sem bæði eru tekin á fyrsta 

misseri. Þeir lögðu einnig til að nemendum væri skipt í hópa eftir getu og 
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tungumálabakgrunni og að kennsluaðferðir og verkefni væru enn fjölbreyttari en nú. 

Nemendur í Orðaforða I og Intensive 1–2 áttu það sameiginlegt að leggja til að 

jafnvægis væri gætt við notkun markmálsins (íslensku og japönsku) og ensku við 

kennsluna.  

Reynsla mín af námskeiðinu Intensive 1–2 kenndi mér að meta fjölbreytni í  

kennsluaðferðum og verkefnum. Ég tel að kennarar Orðaforða I mættu læra af 

uppbyggingu námskeiðsins Intensive 1–2 og nýta það til frekari þróunar á 

námskeiðinu Orðaforði I. Auk þess gætu margir haft gott og gaman af samstarfi, til 

dæmis samstarfi á milli námskeiða í BA-námi í íslensku og íslensku sem annars máls. 

Auk þess væri hægt að hugsa sér samstaf á milli nemenda almennt sem vilja styrkja 

tungumálakunnáttu sína, óháð því hvaða námi þeir leggja stund á. Þeir gætu hist tveir 

og tveir og aðstoða hvor annan við tungumálanám, samanber language exchange 

verkefnið sem nefnt var í kafla 4.3. 
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5  Niðurstöður og lokaorð 
Í þessu verkefni var fjallað um málfræðikennslu íslensku og japönsku sem annars 

máls. Samanburður var gerður á tungumálunum íslensku og japönsku. 

Kennsluaðferðir í námskeiðinu Orðaforði I við Háskóla Íslands og námskeiðinu 

Intensive 1–2 við Waseda háskóla í Japan voru sömuleiðis skoðaðar og bornar saman. 

Ritunarverkefni nemenda í Orðaforða I haustið 2016 voru einnig villugreind til að 

varpa ljósi á það ferli sem nemendur ganga í gegnum við tileinkun íslensku sem 

annars máls. Jafnframt voru tekin viðtöl við fimm nemendur úr námskeiðinu 

Orðaforði I og sömu spurningar lagðar skriflega fyrir fimm nemendur úr        

Intensive 1–2. Fram komu þemun kennsla, tungumálabakgrunnur nemenda, aðferðir 

og árangur af náminu og gerð var grein fyrir þeim. Auk þess sagði ég frá reynslu 

minni af því að sitja námskeiðið Intensive 1–2 og deildi nokkrum hugmyndum sem 

gætu nýst við kennslu Orðaforða I.    

Hér hefur verið leitast við að gera grein fyrir því hvernig kennsluaðferðirnar 

sem notaðar eru við kennslu íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands eru í 

samanburði við kennslu japönsku sem annars máls við Waseda háskóla. Til að geta 

gert slíkan samanburð mögulegan var nauðsynlegt að byrja á því að bera saman 

tungumálin, íslensku og japönsku. Niðurstöður samanburðarins á tungumálunum 

tveimur eru áhugaverðar. Þegar tungumálin voru borin saman kom í ljós að þrátt fyrir 

að íslenska og japanska séu mjög ólík tungumál þegar kemur að formgerð, ritvenjum 

og málnotkun eiga þau það sameiginlegt að margar „beygingar“ eru í báðum málum. 

Því mætti ætla að svipaðar kennsluaðferðir myndu henta til að kenna að minnsta kosti 

beygingar í tungumálunum tveimur. Við samanburð á námskeiðunum Orðaforði I og 

Intensive 1–2 kom aftur á móti í ljós að kennsluaðferðirnar eru að mörgu leyti ólíkar. 

Við kennslu annars máls hefur á síðustu árum verið talið árangursríkast að 

nota aðferðina fókus á form sem byggist á aðleiðslu og afleiðslu. Sú aðferð er notuð í 

Intensvie 1–2 og eru því kennsluaðferðirnar og verkefnin sem nemendur vinna af 

fjölbreyttum toga. Þrátt fyrir að kennarar Orðaforða I séu að einhverju leyti að nota 

aðferðina fókus á form, er áherslan á málfræði og utanbókarlærdóm enn mikil. 

Kennsluaðferðirnar minna á málfræði- og þýðingaraðferðina sem var fyrsta 

kennsluaðferðin sem náði útbreiðslu við kennslu framandi tungumála en þykir í dag 

ekki eins árangursrík og nýrri aðferðir. Við kennslu námskeiðsins Orðaforði I virðast 

kennarar vera mótaðir af því viðhorfi sem ríkir í samfélaginu um að íslenska sé erfitt 
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tungumál. Vegna þess hve málfræði og beyging málsins er margþætt þurfi að leggja 

sérstaka áherslu á að kenna málfræðireglur. Kennslan er því nánast eingöngu í formi 

fyrirlestra og því er minna gert úr virkni nemenda í kennslustundum, það er lítill tími 

er gefinn til að æfa talað mál og vinna sjálfstæð verkefni. Af kennslu í námskeiðinu 

Intensive 1–2 má draga þann lærdóm að þrátt fyrir að markmálið einkennist af mikilli 

málfræði og snúnum beygingum má auðveldlega nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

lífga upp á kennsluna. Fá má nemendur til að vinna fjölbreytt verkefni og fara í leiki í 

kennslustundum án þess að það sé á kostnað kennslu málfræðireglna. 

 Villugreining ritunarverkefna nemenda í Orðaforða I leiddi í ljós áhugaverða 

samsvörun á milli villna nemenda í íslensku sem öðru máli og villna sem börn með 

íslensku að móðurmáli gera á máltökuskeiði. Svo virðist sem að við tileinkun annars 

máls fari nemendur eins og börn á máltökuskeiði í gegnum stigbundna þróun þar sem 

þau þróa með sér, að einhverju leyti, sambærilegar reglur. Þrátt fyrir hliðstæður milli 

villnanna var ekki hægt að finna samsvaranir í öllum tilfellum. Það bendir til þess að 

námsferlið að baki tileinkun annars máls sé einnig að ýmsu leyti frábrugðið máltöku 

barna. Áhugaverð samsvörun var auk þess milli villna nemenda og málbreytinga sem 

orðið hafa meðal fólks með íslensku að móðurmáli, samanber nýja dvalarhorfið og 

víðari merkingu sagnarinnar að elska vegna áhrifa frá enskri tungu.   

Viðtölin sem tekin voru við nemendur í Orðaforða I sýndu að nemendur í 

íslensku sem öðru máli hefðu viljað að færri nemendur hefðu verið í hverjum hópi, 

fjölbreytileiki í kennsluaðferðum hefði verið meiri og að þeir hefðu verið virkjaðir 

meira í kennslustundum. Nemendur í Intensive 1–2 voru hins vegar mjög ánægðir 

með það hversu fáir nemendur voru í hverjum hóp og hve vel tókst að skapa þægilegt 

og persónulegt námsumhverfi. Auk þess kom fram í máli nemenda í Orðaforða I að 

þeir hefðu viljað sjá aukið samræmi milli námskeiða námsleiðarinnar. Þeir lögðu 

einnig til skiptingu nemenda í hópa eftir getu og tungumálabakgrunni. Nemendur 

Orðaforða I og Intensive 1–2 voru sammála um að gæta þyrfti betur jafnvægis við 

notkun markmálsins (íslensku og japönsku) og ensku í kennslunni.  

Reynsla mín af að hafa setið námskeiðið Intensive 1–2 sem nemandi í Waseda 

háskóla, verið aðstoðarkennari í Orðaforða I og unnið þetta verkefni sem hluta af BA-

námi mínu í íslensku við Háskóla Íslands hefur haft áhrif á hugmyndir mínar. Ég tel 

að gagnlegt gæti verið fyrir nemendur í BA-námi í íslensku annars vegar og íslensku 

sem öðru máli hins vegar að samstarf á milli námsleiðanna yrði eflt. Ég er sammála 
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ýmsu af því sem nemendur í Orðaforða I sögðu, til dæmis hvað varðar mikilvægi þess 

að kennsluaðferðir og verkefni séu fjölbreytt og að nemendahóparnir sé ekki of stórir. 

Allt þetta má draga saman í þá lokaniðurstöðu að þrátt fyrir að margt sé ólíkt 

með íslensku og japönsku og tileinkun annars máls á fullorðinsaldri og móðurmáls á 

máltökuskeiðinu má samt sem áður finna ýmsa sameiginlega þætti. Með samanburði á 

málfræðikennslu íslensku og japönsku sem annars máls á Íslandi og í Japan má sjá að 

þó svo tungumálin séu ólík má beita svipuðum kennsluaðferðum við kennslu 

málfræði í báðum málum. Þá virðast nemendur í Orðaforða I vera jákvæðir gagnvart 

aðferðinni fókus á form, þar sem þeir eru virkjaðir í kennslustundum og gefin 

fjölbreytt verkefni. Því virðast vera forsendur fyrir því að kennarar Orðaforða I líti til 

kennsluaðferða og verkefna sem notuð eru í Intensive 1–2 við frekari þróun 

námskeiðsins. Með samanburði ólíkra greina og samstarfi þeirra á milli má fá nýja 

sýn á kennsluna. Aukinn skilningur og þekking á kennslu annars máls er 

nauðsynlegur til að stuðla að framförum við kennslu íslensku sem annars máls.   
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Viðauki 1 
 

The same text is in English below./Sami texti er á ensku hér fyrir neðan. 
 
 
Á íslensku: 
 
Ég er að vinna að lokaritgerðinni minni til BA-prófs í íslensku með japönsku sem 

aukagrein. Í ritgerðinni fjalla ég um muninn á tungumálunum, íslensku og japönsku, 

og ber saman hvernig tungumálin eru kennd annars vegar á Íslandi og hins vegar í 

Japan. Ég hef lagt nokkrar spurningar fyrir nemendur, sem sátu grunnnámskeið í 

japönsku við Waseda háskóla í Tókýó, um þeirra upplifun á náminu. Nú leita ég til 

ykkar, nemenda sem sátuð námskeiðið Orðaforði I haustið 2016. Mig langar að biðja 

ykkur um að svara þessum sömu spurningum svo ég geti gert samanburð á kennslu í 

löndunum tveimur.  

 
 

1. Hvað var það besta við Orðaforða I? 
 

2. Hvaða var það versta við Orðaforða I? 
 

3. Hvað fannst þér erfiðast að læra? 
(Ef það á við, vinsamlegast nefndu dæmi um málfræðina) 

 
4. Hvað fannst þér auðveldast að læra? 

(Ef það á við, vinsamlegast nefndu dæmi um málfræðina) 
 

5. Hverju fannst þér þú læra mest af? 
(Æfingar/verkefni...) 

 
6. Hvað fannst þér þú læra minnst af? 

(Æfingar/verkefni...) 
 

7. Hvað hefði getað gert kennsluna betri? 
 

8. Fannst þér þú ná eins mikilli færni í tungumálinu og þú bjóst við? 
 

9. Eftir að hafa setið námskeiðið við hvaða tækifæri treystir þú þér til að nota 
tungumálið? (Í hvaða aðstæðum talarðu, lestu, skrifarðu á íslensku?) 
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In English: 
 
I am working on my thesis for my undergraduate degree in Icelandic with Japanese as 

a minor. In the thesis I am writing about the difference between the two languages, 

Icelandic and Japanese, and comparing how the languages are taught in Iceland, on 

one hand, and in Japan, on the other hand. I have asked a couple of students who 

participated in a beginner’s course in Japanese at Waseda University in Tokyo some 

questions about their course experience. It is here I need your help. I would like to ask 

you, students from Orðaforði I, to answer these same questions so that I can make a 

comparison of how the lessons are in these two countries.  

 

 
1. What was the best thing about Orðaforði I? 

 
2. What was the worst thing about Orðaforði I? 

 
3. What did you think was the hardest thing to learn? 

(If it applies, please name examples of the grammar) 
 

4. What did you think was the easiest thing to learn? 
(If it applies, please name examples of the grammar) 

 
5. From what did you learn a lot? 

(Activities…) 
 

6. From what did you not learn much? 
(Activities…) 

 
7. What could have made the lessons better? 

 
8. Did you become as good in the language as you thought you would? 

 
9. After taking this course, in what situations are you comfortable with using the 

language? (When would you speak, read, write in Icelandic?) 
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Viðauki 2 
 
 
Nemendur í íslensku sem öðru máli 
A –kvenmaður frá Bandaríkjunum, 24 ára, með BA-gráðu 
B –kvenmaður frá Afganistan, 28 ára, með BA-gráðu 
C –kvenmaður frá Kína, 28 ára, með BS-gráðu 
D –karlmaður frá Grikklandi, 27 ára, hefur stundað BA-nám 
E –karlmaður frá Albaníu, 24 ára, í MA-námi 
 
Nemendur í japönsku sem öðru máli 
F –kvenmaður frá Íslandi, 21 ára, í BA-námi 
G –kvenmaður frá Kína, 22 ára, í BA-námi 
H –kvenmaður frá Bandaríkjunum og Kína, 24 ára, í MA-námi 
I –karlmaður frá Taílandi og Indónesíu, 18 ára, í BS-námi 
J –karlmaður frá Tékklandi, 26 ára, með MA-gráðu og í öðru MA-námi 
 
 
 
Þema: Kennslan 

 
Greint hjá 

 
Dæmi 

 
Námsskipulag 
 

 
A, D 

 
„Sometime it seemed like it was like, not all over the 
place but not […] Sometimes it seemed like what we 
were doing in all of our classes matched, but 
sometimes it was pretty different and it would have 
helped if all the classes where just working together 
to reinforce what was going on, but sometimes it did 
and sometimes it didn’t.“ (A)  
 
„I think that they have to synchronize the classes. 
We do one thing in Orðaforði and then a month later 
the same thing in Framburður [...] and vice 
versa.“ (D) 
 

 
Stærð hópanna 
 

 
A, B, C, D 
 
G, I, J 
 

 
„The class size was really big and it felt like we 
could have gotten more out of it if there where less 
students […] It felt like the class was divided, 
because the people sitting in the front naturally get 
more attention, are more active […] It would have 
been much nicer to have had more one on one 
interaction, just a smaller class group where it didn’t 
feel so divided and people doing their own 
things.“ (A) 
 
„The number of the students was a lot. The teacher 
couldn’t have more time for each student. We 
couldn’t get more practice in the class […] When 
the teacher talks some times we can’t even hear the 
teacher.“ (B) 
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„There were too many students in each class, but 
that’s better this semester. Now there are like 20 
students but last semester there were 30-40 students, 
I felt like I was back to China in a way [hlær].“ (C)  
 
„They should have smaller groups. It’s more 
practical [...] so everybody gets the change to speak 
more and practice more“ (D) 
--------------- 
„One of the best things about the course was the 
chance to meet others who also strive to learn 
Japanese from beginner’s level.“ (I) 
 
„The best thing about the course was the fact that we 
really created a class, like in a high school. The 
atmosphere was great. Not comparable to any other 
class I took at Waseda [Hann tók einnig námskeið á 
ensku á meistarastigi].“ (J) 
 
„I made a lot of good friends and we still keep in 
touch. We could help each other to understand he 
difficult grammar problems in class.“ (G) 
 

 
Hlutverk kennara 
 

 
A, B, C, D, E 

 
„The teacher didn’t have the meta-linguistic 
knowledge to explain why this happens in his 
mother-tong. I don’t know about their educational 
background, if there is a special school for teaching 
Icelandic as a second language or just the same, but 
I thought he lacked and didn’t know sometimes this 
linguistics to explain to someone who doesn’t have 
any idea about Icelandic […] I don’t want to be 
snobbish, but I think the teachers don’t have 
knowledge about teaching Icelandic to foreigners. 
They have only knowledge of teaching Icelandic. In 
my experience that is really really different.“ (D) 
 
„The best thing about this class was how organized 
the teacher was.“ (C) 
 
„At first the teacher did everything by himself. He 
read the text and dialogue. When we got further we 
got to read more and participate, so it was the first 
step.“ (D) 
 
„It’s not that the teacher always does everything. I 
mean the student is in the center. They are more 
active than the teacher. It was new for me. Because 
the method of teaching in Afghanistan is that the 
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teacher is in the center and the student is not doing 
much. Because if we get to do the things for our 
selves it will have more effect and we can learn 
more.“ (B) 
 

 
Jafnvægi milli 
íslensku/japönsku 
og ensku 
 

 
A, C, E 
 
I, J 

 
„. [...] in the start I didn’t know as many words as 
the other students. They were often speaking in 
Icelandic. When the teacher saw the level of the 
students he also spoke in English some times.“ (E) 
 
„But the problem for me is that if the teacher just 
speaks Icelandic in class I don’t understand a thing, 
but if he doesn’t I don’t hear enough Icelandic […] 
For general talking, activities, and games Icelandic 
is good, but when explaining grammar English is 
better.“ (C)  
 
„I wish there had been more of a Icelandic input in 
class […] I think it would have been more helpful to 
say things in Icelandic and then clarify it in English, 
form the start. Our classes were basically taught in 
English. And defiantly this semester my teacher 
speaks a lot in Icelandic and then clarifies in English 
and I think that it’s pretty helpful.“ (A)  
---------- 
„The worst thing about the course was the teachers’ 
inability to effectively bridge the gap between 
English (our native language) and Japanese (their 
language).“ (I) 
 
„The teachers should have used English when 
explaining grammar.“ (J) 
 

 
 
 
Þema: Aðferðir 

 
Greint hjá 

 
Dæmi 

 
Fjölbreytt 
verkefni 
 

 
A, B, C, D, E 
 
F, H, J  

 
„I didn’t like it so much [...] We just did two 
exercises and corrected them and it was in a very 
boring way. The other book has also the solution. So 
it’s a thing you can do by yourself. I think it is more 
challenging if you have more exercise or something 
that was more interactive in a way[...] I would have 
liked to do more exercises apart from the book.“ (D) 
 
„In class the most helpful thing was group work [...] 
We discussed the things we learned in the 
lesson.“ (E) 
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„The activities are good. Sometimes the teacher 
makes us speak together in Icelandic, and we play 
games [in Orðaforði 2]. All activities are good. They 
help.“ (C)  
 
„In class it kind of felt like we were doing these 
disconnected exercises, just conjugating verbs, but 
how are we going to use this?“ (A) 
 
„It would be good to do more exercises to get more 
words [...] listen to the radio, see Icelandic films [...] 
improve pronunciation and learn words in 
sentences.“ (B) 
 
„We didn’t just have to sit and study [við 
tyrkenskunám í Albaníu]. Here it is also different 
because we are all adults, but still it would be nice to 
do activities like that. Stand up, talk more, acting 
scene, silence cinema. The „hang-man“ could also 
be really helpful. More variety of activities, 
otherwise it can become a little boring.“ (E) 
--------------- 
„I don’t find those „interactive activities“ (like 
walking around and asking people something) very 
useful [...] This one teacher was treating us like 
children, not University students, not respectful 
enough.“ (J) 
 
„I think talking phrase was a waste of time [Það 
þegar kennarinn lét nemendur tileinka sér nýjar 
setningar með því að hlusta og endurtaka, samanber 
dæmið í 2.2.1.1.].“ (G) 
 
„Cold-calling helped me, because it kept me on my 
toes.“ (H) 
 
„I didn’t like memorizing so much vocabulary 
without using all of them because it made forgetting 
easy and ended up being a waste of time.“ (H) 
 
„With the time that the student spends in class and 
going over material for the everyday-quizzes at 
home, there is not much time or motivation to 
conduct reviewing.“ (F) 
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Gott að skrifa 
(ritunaræfingar) 
 

 
A, B, C, D 
 
G, I 

 
„We got to do writing exercises. It was good to get 
feedback and having to make whole sentences that 
were more complicated in structure than just filling 
in the blank.“ (D) 
 
„The writing exercises, turned in homework was 
really helpful, because when you learn a language 
you have to do a lot of homework, especially 
working on the grammar rules. I would like to do 
more writing activities.“ (C) 
 
„Probably what I learned the most from was when I 
was forced to produce [ritunaræfingarnar 
fjórar].“ (A) 
 
„Writing helps me a lot, when they give homework 
to write about something [...] When we talk 
Icelandic in class nobody corrects us, but when we 
write we know what to do better, how to do it 
correct.“ (B) 
----------- 
„I learned a lot from presenting my own writing in 
front of the class.“ (I) 
 
„The presentation (writing a speech) of the two most 
confusing words made me learn a lot.“ (G) 
 

 
Langar að lesa 
meira 
 

 
A, B, D, E 

 
„I would have liked to read a whole text and answer 
questions [...] I am reading children books and the 
subtitles to Icelandic or Scandinavian movies and 
TV-shows.“ (D) 
 
„My friend is giving me some little books and I am 
also reading with him. In the afternoon when we sit 
together at the table we read. He listens to me. Most 
of the time I try to read also some on mbl.is and 
RÚV.“ (E) 
 
„I have been reading, I’ve got some kid’s books in 
Icelandic, in my free time. It’s definitely interesting. 
It’s of course much more difficult than the text we 
read in class because that is intentionally simpler, 
but also much more interesting.“ (A) 
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„I want to learn better how to connect sentences. 
Starting by reading children books would help. The 
sentences are easy [...] I look at the newspaper, 
search the pages for words that I have learned and 
read them.“ (B) 

 
 
 
Þema: Árangur 
af náminu 

 
Greint hjá 

 
Dæmi 

 
Ná markmiði  
vs.  
of háleit markmið 
 

 
A, B, C, D, E 
 
F, H 

 
„In the end I realized how much I’ve learned. I have 
a TV and now I can read the subtitles. It wasn’t like 
this like 3 months ago. Great improvement, group 
work from all 3 classes.“ (D) 
 
„Definitely. I didn’t expect to become this good, 
even though I am not that good yet.“ (C) 
 
„Before the class I always heard and read that 
learning Icelandic is hard for foreigners, but when I 
started at the University it was totally different. 
Everyone can learn foreign languages. It depends on 
how it is and how he prepares himself to learn the 
new language.“ (E) 
 
„I think that I had really high expectations for 
myself, like unrealistically high, so at the start I was 
expecting to have a conversation with my 
boyfriend’s mom that doesn’t really speak much 
English over Christmas, which I really wasn’t.“ (A)  
 
„I think when I talk Icelandic some people say it’s 
good the way I am talking after just 5 months.  I can 
start and have small conversation, but still I should 
do more.“ (B)  
------------ 
„I got much much better. I did not really know what 
to expect before entering the class.“ (F) 
 
„I felt that I improved really quickly in the 
beginning, but hit a wall later on. I always think I 
can do better, so the answer is no.“ (H) 
 

 
Reyna að nota 
íslensku/japönsku 
 

 
A, B, C, D, E 

 
„I use Icelandic in all social interaction [...].“ (D) 
 
„I use Icelandic at the supermarket, in strætó, and at 
the restaurant where I work.“ (C) 
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„I try to speak to the costumers only in 
Icelandic.“ (A) 
 
„I speak Icelandic at work with colleges that don’t 
understand English, fortunately.“ (B) 
 
„I am better at reading and writing, than speaking. I 
speak with my friend at home, the teacher and 
sometimes when I go out to drink coffee.“ (E) 
 

 
Íslendingar vilja 
tala ensku 
(útlensku við 
útlendinga) 
 

 
B, C, D, E 

 
„I also try to talk Icelandic with my boss, but we 
meet halfway, half-Icelandic and half-English. He 
doesn’t get a chance to travel a lot and wants to 
speak English, because it’s more exotic.“ (D) 
 
„[...] now I can understand most of the things people 
say to me but I have difficulties responding in 
Icelandic. It is easier for me to answer in English 
and then they just switch to English…I try at least 
ordering in Icelandic, but they don’t understand 
anything and switch to English.“ (E) 
 
„At the café [þar sem hún vinnur] it’s hard to switch 
from English to Icelandic once you’ve gotten to 
know somebody [samstarfsmenn].“ (A) 
 
„Unfortunately everyone in Iceland knows English. 
If I don’t know a word in Icelandic and say it in 
English, they start speaking English to me.“ (B) 
 

 
 
 
Þema: 
Tungumála-
bakgrunnur 
nemenda 

 
Greint hjá 

 
Dæmi 

 
Móðurmál/ 
tungumála-
bakgrunnur hefur 
áhrif á það sem er 
erfitt og auðvelt í 
náminu 
 
 

 
A, B, C, D, E 

 
„I was a bit surprised when I saw the grammar. It 
was a bit similar to the Albanian grammar [...] The 
gender for the nouns was the hardest [...] It’s 
classified a bit different [...] The easiest thing was 
the verbs conjugation because it’s the same [...] I 
also studied Arabic and the letters are totally 
different from the Latin letters, so I think it isn’t that 
hard.“ (E) 
 
 
 
 
 
 
„For me, my native language is Chinese, and it’s 
very different, so I found it really hard to learn and 
the standard is a bit too high for me.“ (C)  
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„For me, my native language is Chinese, and it’s 
very different, so I found it really hard to learn and 
the standard is a bit too high for me.“ (C)  
 
„[Hún er með BA-próf í þýsku] The diphthongs’ 
pronunciation was confusingly different from 
German [...] The easiest thing was the verb. It was 
similar to German so it was easy.“ (B) 
 

 
Getuskipta 
nemendum í hópa 
 

 
C, D, E 

 
„The worst thing is that the students have different 
levels. I am new to Iceland, don’t have that many 
Icelandic friends, or an Icelandic partner like some 
students have, so for me [...] when I applied for this 
course it said it was for beginners, but I really didn’t 
feel like it was for beginners [...] If it is possible it 
would also be good to have different levels in the 
different groups, by having a test before the classes 
start. [Nemendum var skipt svona í hópa til að læra 
ensku þar sem hún stundaði nám á Nýja Sjálandi]. 
Sometimes the teachers take long time to explain 
one student’s question, but it’s way beyond my 
level. I am not able to understand what they are 
asking, so I just have to do my own thing.“ (C) 
 
„When I first went into the class I just heard them all 
speaking Icelandic and I thought am I in the wrong 
class[...] Most of them have been here for a long 
time, not like me. They get some different courses 
from other places (Mímir, The Tin Can 
Factory).“ (E) 
 
„I took the BA-entrance exam and passed it. I can 
write Icelandic, but I didn’t know how to talk.“ (D) 
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