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Ágrip 
Aðalnámskrá grunnskóla fjallar um markmið og hæfniviðmið um íslensku og íslenskukennslu  en 

jafnframt er tekið fram að kennsla eigi að fara fram með fjölbreyttum hætti. Hér eru skoðaðir 

áhersluþættir íslenskuhluta aðalnámskrár ásamt því að fara yfir áskoranir sem íslenskukennsla 

og íslenskt tungumál þurfa að takast á við. Fjallað verður sérstaklega um sex grunnþætti náms 

og fjórar stoðir sem íslenskukennsla í aðalnámskrá grunnskóla hvílir á. Síðan verður skoðað 

hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í íslenskukennslu. Til þess að finna hvaða kennsluaðferðir 

voru notaðar voru skoðaðar þrjár rannsóknir sem beindust að því að rannsaka kennsluhætti í 

íslenskum skólum. Litið var til hluta þessara rannsókna sem fjalla um grunnskólann og sagt frá 

kennsluaðferðum sem þar eru notaðar. Í íslenskukennslu kom fram að notast var við algengar 

kennsluaðferðir en uppi eru vísbendingar um að það skorti fjölbreytni í að beita fleiri 

kennsluaðferðum sem styrkir fjölbreytt nám, en það fer gegn því sem aðalnámskrá grunnskóla 

leggur áherslu á en þar er tekið fram að notast eigi við fjölbreyttar námsaðferðir. Markmið 

þessarar ritgerðar er ekki greina mögulegar ástæður fyrir einsleitnum kennsluaðferðum við 

íslenskukennslu heldur er meginviðfangsefni ritgerðarinnar að greina frá og sjá tækifæri til þess 

að notast megi við fjölbreytnari kennsluaðferðir. Þar kemur inn umfjöllun um útikennslu en í 

þessari ritgerð er bent á möguleika þess að notast megi við útikennslu í íslenskukennslu. Byrjað 

er á fræðilegri umfjöllun um útikennslu og síðan bent á hvernig útikennsla og íslenskukennsla 

tengjast. Þar er sagt frá kostum þess að beita útikennslu sem kennsluaðferð og sagt er frá því 

hvernig útikennsla og íslenskukennsla geta unnið saman. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er 

því að segja frá tækifærum og kostum þess að notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að 

ná fjölbreytilegum markmiðum í íslenskukennslu.   
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Abstract 
The national curriculum guide for compulsory school deals with goals and learning standards 

for the Icelandic language and Icelandic teaching. It also says that teaching should be taught in 

a variety of ways. Here, the emphasis of the Icelandic part of the national curriculum guide is 

examined with regard to what teaching methods are used in teaching Icelandic. It is also stated 

how extensive Icelandic and Icelandic teaching is in accordance with the national curriculum 

guide. The main teaching methods are examined and discussed. Three studies were examined 

which focused on examining teaching methods in Icelandic schools. Here the results regarding 

primary schools are scrutinized and teaching methods were described. In those studies 

teachers were not using a great deal of variance of teaching methods but they only used a few 

teaching methods. This goes against what the national curriculum guide for compulsory 

school’s states, i.e. that a variety of learning methods should be used. No conclusion will be 

regarding the reasons for using few or always the same teaching methods in Icelandic language 

teaching, but the aim in this essay is to point out and discuss other teaching methods that can 

be used. A brief explanation will be made on the most common teaching methods as well as 

discussing how outdoor teaching can be used for teaching Icelandic language. The main goal of 

this essay is to discuss how many opportunities there are for using alternative teaching 

methods and use diverse methods to achieve diverse goals in Icelandic language teaching. 
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Formáli 
Áhugi minn á því hvernig íslenska er kennd og íslenskukennslu er háttað hefur aukist undanfarin 

ár sem ég hef verið að stunda nám í kennarafræði við Háskólann á Akureyri. Að fylgjast með og 

reyna að draga ályktanir um það hvernig íslenskukennsla fer fram í samfélagi sem er í stöðugri 

þróun og tungumálið er engin undantekning á því. Ég hef haft áhuga á því hvernig íslenska er 

kennd í grunnskólum og í þessari ritgerð reyni ég að setja saman helstu kennsluaðferðir sem 

notaðar eru í íslenskukennslu. Það er áhugavert að velta fyrir sér hvernig framtíð og framþróun 

íslenskukennslu mun takast á við breytingar í samfélaginu og áskoranir sem liggja þar að baki. 

En einnig að sjá fyrir sér ýmis tækifæri sem koma upp og  reyna að sjá hvaða möguleikar eru til 

að reyna að stýra og beina þessum breytingum í réttan farveg. Að mínu mati hefur verið einstakt 

að fylgjast með kennurum mínum í háskólanum á Akureyri fjalla um þessi mál og að fara líka í 

vettvangsnám þar sem ég fékk tækifæri til að sjá kennara í grunnskólum vera að bregðast við 

þessum áskorunum. Það var afar fróðlegt. Það er því spennandi fyrir mig að taka þátt í 

framtíðinni.   

Ég vil nota hér tækifærið til þess að þakka fyrir mig og þann stuðning sem ég hef fengið frá 

minni fjölskyldu til þess að vinna að þessu verkefni. Leiðsögukennara mínum, Finni Friðrikssyni, 

vil ég einnig þakka fyrir ráðgjöf og að bjóðast alltaf til að vera til staðar til að svara spurningum 

mínum og hvers kyns vangaveltum.   

Ólafur Ólafsson 
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1 Inngangur  
Í þessari ritgerð verður fjallað um íslenskukennslu og athugað hvaða kennsluaðferðir eru 

notaðar í kennslustundum. Í kafla 2 verður byrjað á að segja frá því hvernig íslenska tengist sex 

grunnþáttum menntunar en síðar verður sagt frá fjórum stoðum í íslenskuhluta aðalnámskrár. 

Sagt verður frá því af hverju það er mikilvægt að læra íslensku og stuttlega sagt frá áskorunum 

sem tungumálið hefur tekist á við samhliða stöðugum breytingum, auk þess að horfa að líta til 

þess hvernig framtíðin horfir við íslensku máli.   

Í kafla 3 er lögð fram samantekt á fræðilegum grunni sem kennsluaðferðir byggjast á og 

hvernig skuli undirbúa nám fyrir nemendur sem hafa ólíkar námslegar þarfir. Að finna jafnvægið 

í því að notast við kennsluaðferð sem gagnast nemendum en einnig að kennarinn viti sínar 

takmarkanir og nái að nýta sína styrkleika.  

Í fjórða kafla, sem er meginkafli ritgerðarinnar, er sagt frá kennsluaðferðum sem notaðar 

eru í íslenskukennslu. Þar verður sagt frá þremur rannsóknum/vettvangsathugunum sem  gera 

grein fyrir hvernig íslenskunám fer fram í grunnskólum. Þær svara mismunandi spurningum og 

hafa ólík markmið en það sem sameinar þær að hluta til er að í þeim öllum var fylgst með 

íslenskukennslu. Í rannsóknunum voru notaðar vettvangsathuganir þar sem m.a. var skráð niður 

hvaða kennsluaðferðir voru notaðar í íslenskukennslu. Við skráningu á þessum þremur 

rannsóknum koma fram vísbendingar um hvernig kennsluaðferðir eru notaðar í íslenskukennslu 

í grunnskólum.  

Gerð verður samantekt af þessum rannsóknum og sagt frá hvaða kennsluaðferðir eru 

notaðar og einnig verður samantekt á kennsluaðferðum þar sem stuttlega verður fjallað um 

helstu kennsluaðferðir sem rannsakendur sáu að voru notaðar í þeim vettvangsathugunum sem 

gerðar voru. Ákveðið vandamál getur verið að skrifa almennt um kennsluaðferðir og átta sig á 

því hvað þær heita. Ástæðan fyrir því er sú að sumar kennsluaðferðir heita nokkrum 

mismunandi nöfnum og stundum eru tvær kennsluaðferðir settar saman og gefið nýtt nafn. Af 

þeim rannsóknum sem hér er stuðst við má þó ráða að nokkuð skorti á að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í íslenskukennslu. 
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Í lokin á fjórða kafla kemur fram bæði fræðilegur hluti um útikennslu en einnig verður fjallað 

um hvernig útikennsla og íslenskukennsla tengjast. Lagt er upp með að auka fjölbreytni í 

kennsluaðferðum með því að benda á útikennslu sem nothæfan valmöguleika til þess að ná 

markmiðum aðalnámskrár um fjölbreytt nám. Ekki er fjallað um útikennslu í aðalnámskrá 

grunnskóla né í rannsóknum þar sem gerðar voru vettvangsathuganir. Sagt verður frá 

námslegum tengingum á milli íslensku og útikennslu og hvernig má sameina þetta tvennt. 

Þannig má draga fram að ákveðið tækifæri sé til að auka fjölbreytileika kennsluaðferða með því 

að notast við útikennsluaðferðir. 
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2 Íslenskukennsla 
Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um sex stoðir sem eru meginþættir grunnmenntunar. Þær 

eru: „Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 6). Þegar skoðaðir eru grunnþættir menntunar er megin- 

markmið þeirra að stuðla að því að byggja upp einstaklinga sem eru öflugir, bæði andlega og 

líkamlega. Einnig er það markmið að fá nemendur inn í samfélagið sem virka samfélagsborgara 

sem geta lagt sitt af mörkum bæði til þess að byggja það upp og styrkja og geta haft áhrif til 

þess að breyta því (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 16).  

Þegar reynt er að komast að því hvernig eigi að kenna íslensku og hvernig helstu 

kennsluaðferðir séu, sem eru notaðar, kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla að það eigi að 

notast við fjölbreyttar námsaðferðir til að ná markmiðum og hæfniviðmiðum. En þar segir líka, 

og kemur skýrt fram, að nemendur eigi að geta notað íslensku í öllu námi sem þeir takast á við. 

Þar er átt við að geta notað hana í námi, leik og starfi. Það er því áhugaverð nálgun sem 

Aðalnámskrá grunnskóla setur fram að nemendur læra í raun íslensku þótt þeir séu að stunda 

aðrar námsgreinar. Því ef námsefni er skoðað sést greinilega að námsefnið fléttast við og tengist 

íslensku, sem dæmi er meginhluti námsefnis nemenda í grunnskóla á íslensku og talað er á 

íslensku. Ein af fáum undantekningum er á sér stað þegar nemendur læra ensku en tengingin 

er samt sterk til íslenskunnar, því algengt er að nemendur séu að glósa eða notast við 

orðabækur sér til stuðnings og skilnings. Þar með er því hægt að vera að bæta og styrkja 

íslenskuna sína jafnvel þótt verið sé að læra önnur fög eins og ensku, heimilisfræði, 

náttúrufræði, smíðar o.fl. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 37). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er góð hæfni nemenda í íslensku ein af meginstoðum 

þess að geta hlotið góða menntun. Þegar nemendur ljúka skólaskyldu hafi þeir náð ákveðnum 

hæfniviðmiðum. Að ná hæfnimiðum aðalnámskrár snýst um að gera nemendur hæfari og 

öflugri í að taka þátt í sínu samfélagi. Í því felst að geta lesið sér til gagns og aukið þar með 

þekkingu sína og að geta sett fram hugsanir og pælingar, bæði í talmáli og rituðu máli 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). Í samfélagi, sem styður lýðræði, er mikilvægt að 

menntakerfið styðji við nemendur sína í að auka áhuga og vilja til þess að taka þátt. Að geta 

með auðveldum hætti átt í samskiptum á öllum sviðum þjóðlífsins, hvort sem það er vegna 

menntunar, vinnu eða félagslagslífs er nauðsynlegt svo að einstaklingurinn geti náð sínum 
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markmiðum með mannlegum samskiptum í lífinu. Í samskiptum felst að geta tjáð sig með tali 

eða ritun og að geta skilið með hlustun eða lestri. Ætla má einnig að samfélagið sjálft græði á 

því að efla einstaklinga í að tjá sig því að þeir einstaklingar geta miðlað eigin þekkingu sem svo 

gagnast samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98). 

Þegar skoðað er hvaða kennsluaðferðir eru aðallega notaðar við kennslu í íslensku þarf að 

flokka betur niður nákvæmlega hvað er verið að kenna í íslensku. Eins og segir í Aðalnámskrá 

grunnskóla er íslenskunám tengt við önnur fög sem nemendur eru að læra því að allt námsefnið 

fer fram á íslensku eða hefur einhverja tengingu við íslensku. Það er því mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því að munur sé á að verið sé að læra íslensku með tililiti til annarra faga eða verið sé  

beint að leggja stund á íslenskukennslu. Íslenskukennsla fer yfirleitt fram með því að verið sé að 

kenna fjórar stoðir íslenskunnar en þær eru: 1) talað mál, hlustun og áhorf, 2) lestur og 

bókmenntir, 3) ritun, 4) málfræði. Hér fyrir neðan verður hver þáttur skoðaður fyrir sig sem 

íslenskuhluti aðalnámskrár byggist á en þessar stoðir eru fjórar eins og áður hefur komið fram 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98).  

Í íslenskuhluta aðalnámskrár er mikið lagt upp úr því að sýna mikilvægi lesturs og 

bókmennta. Sagt er frá því að læsi fjalli sérstaklega um tvo hluti þætti, það er að segja lestur og 

ritun en meiri áhersla er lögð á lestur fremur en ritun í íslenskuhluta aðalnámskrár. Þar eru sett 

fram þau markmið að nemendur eigi að læra að túlka, skilja og geta lesið texta með þeim 

skilningi sem lagt er upp með í áætlun um námsmarkmið eftir lok bekkja. Þegar skoðaðar eru 

áherslur aðalnámskrár um ritun er lögð mikil áhersla á tengingu ritunar og lesturs. Þar er sagt 

að lestur og ritun sé samtengt og því eigi að kenna ritun og lestur samhliða vegna þess hversu 

mikið þetta tvennt tengist. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98).  

Í rannsókn sem kom út árið 2018 var m.a. skoðuð íslenskukennsla í grunnskólum og 

framhaldsskólum. Þar er sérstakur kafli sem fjallar um ritun og hvernig kennsluhættir eru 

stundaðir. Í þessari ritgerð eru einungis teknar fram niðurstöður sem koma fram um grunnskóla 

úr þeirri rannsókn. Hér verður sagt frá því sem kom fram í niðurstöðum um ritun en seinna í 

ritgerðinni verða teknar saman niðurstöður um kennsluaðferðir sem beitt er í íslenskukennslu. 

Þegar skoðað var hvernig kennsla hefur farið fram í ritun kom í ljós að sú kennsla hefur það 

markmið á öllum skólastigum að gera nemendur vel skrifandi. Til að ná því markmiði, að 

nemendur séu vel skrifandi, reyna kennarar að auka skilning og þekkingu nemenda. Kennarar 

notast þó ekki við markvissa kennslu heldur vinna þeir sjálfstætt með nemendum þar sem 
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einstaklingshæfni nemenda er misjöfn. Að því sögðu lögðu kennarar áherslu á að efla færni 

nemenda í ritun þvert yfir skólastigin (Kristján Jóhann Jónsson og Finnur Friðriksson, 2018, bls. 

197).  

Læsi snýst um að geta skrifað hugsanir sínar niður og að geta lesið og skilið texta sem aðrir 

hafa ritað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 18). Í bókinni Læsi er farið dýpra hvað snertir 

skilgreiningu og hugmyndir sem tengjast læsi. Með því er átt við að lestur og ritun snýst einnig 

um að geta áttað sig á sambandinu milli hugsunar og þess hver raunveruleg merking sé í texta. 

Þar er átt við að ekki einungis þurfi að geta tengt bókstafi við hljóð og öfugt en einnig þarf að 

skilja merkingu sem er jafnvel ósögð og greina vísbendingar sem þar í textanum liggja (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 6).  

Læsi er því stór þáttur og víðamikill í skilgreiningu því læsi tengist mörgum mismunandi 

hlutum námsins og er sá þáttur einn af grunnstoðum menntunar. Að vera læs þýðir að geta tjáð 

sig með letri og geta skilið hvað aðrir hafa fært yfir á letur. Að geta tjáð sig á letri með því að 

skrifa og lesið letur snýst ekki einungis um að geta búið til texta á blaði eða lesið texta eftir 

annan á blaði. Aðalnámskrá fjallar um nokkra veigamikla þætti sem þurfa að koma fram þegar 

kemur að skilningi við læsi. Sagt er frá því að nemendur þurfa að geta skilið miðlalæsi, 

miðlamennt og stafrænt læsi. Slíkir þættir læsis snúast um að geta notað, skrifað og skilið læsi 

sem kemur frá hinum stafræna heimi sem er í stöðugri þróun og miklum breytingum.  

Grunnmarkmið um læsi er að nemendur nái skilningi á merkingu í alls kyns formi sem læsi tekur 

á sig og að geta með sinni eigin merkingu notast við að búa til form af læsi sem aðrir geta skilið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19). 

Í samfélaginu sem tekur hröðum tæknibreytingum skapast áhugaverð og skemmtileg 

tækifæri til að miðla námsefni til nemenda. Einnig gerir samfélagið kröfu um að lestrarfærni sé 

lærð á fjölbreytilegan hátt og má þar nefna að ekki skuli einungis láta nemendur lesa staðlaða 

texta heldur á að vinna með mismunandi námsefni sem vekur áhugahvöt á lestri en einnig nota 

mismunandi námsaðferðir. Fjölbreyttar námsaðferðir við að læra að lesa snúast því ekki 

einungis um hefðbundinn lestur á texta því samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er lestur einnig 

fólginn í því að geta lesið myndir og þá er átt við bæði venjulegar myndir eða táknmyndir. Að 

geta lesið í látbragð en einnig að geta lesið í hljóð og það seinasta sem tekið er fram að geta 

lesið í hreyfimyndir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98). 
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Þegar skoðaður er íslenskuhluti málfræðinnar í námskrá er sagt að markmið málfræðinnar 

sé að gera nemenda hæfa í að tjá sig, auðvelda samskipti og að nemendur verði betri notendur 

móðurmálsins. Einnig kemur fram að auka eigi áhuga nemenda á því að vilja læra um málfræði 

og læra á móðurmálinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 100). Þegar fjallað er um hvernig 

eigi að kenna málfræði kemur ekki fram einhver ein leið sem er farin almennt, heldur er frekar 

farið eftir skólanámskrá grunnskólanna, þ.e. skólum er látið eftir að útfæra þetta eins og þeim 

finnst best henta. Ástæðan fyrir því er sú að aðalnámskrá segir meira til um hver markmið í 

málfræði eru fyrir nemendur en um kennsluna sjálfa og kennsluaðferðir eru fremur ákveðnar 

af kennurum og grunnskólum (Ásgrímur Angantýsson o.fl. 2018, bls. 167).  

Ein af meginstoðum íslenskuhluta námskrár er talað mál, hlustun og áhorf en það snýst um 

að efla samskipti, bæði til þess að geta sagt frá og að geta hlustað, er mikilvægt atriði sem 

nemendur þurfa að tileinka sér. Það er nefnt í íslenskuhluta námskrár að þjálfa eigi nemendur 

skipulega svo þeir nái að æfa sig og bæta sig í að tjá sig en ekki síður í áhorfi. Á það er bent að 

þótt það teljist til íslenskukennslu þá má einnig taka fram að það að auka slíka færni og þekkingu 

hefur áhrif á allar námsgreinar sem nemendur fást við (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98). 

Þótt ekki sé tekið fram að það eigi að kenna samskipti, sem sérstakt fag, þá er gert er ráð fyrir 

því í aðalnámskrá, samt er skortur á beinni kennslu í töluðu máli, áhorfi og hlustun. Sem dæmi 

þá gerir kennari kröfu á nemendur um áhorf þeirra þegar kennarinn kemur með innlögn eða 

fær aðra nemendur til að tjá sig, þá eiga samnemendur ekki að eiga í öðrum samskiptum. 

Nemendur þjálfast í að tjá sig undir leiðsögn og þjálfun kennara á sama hátt þegar kennarinn 

fær nemendur til að tjá sig eða eiga í samskiptum. Talað mál þjálfast með reynslu, hvort sem 

það er með því að auka orðaforða, efla sjálfstraust í tjáningu eða með æfingum. Þessir þættir 

málsins eru því stöðugt í þróun hjá nemendum og ekki dregur námskrá neitt úr því að aukin 

hæfni í samskipum hefur jákvæð áhrif á önnur fög sem nemendur takast á við. Þó gefa 

vísbendingar til kynna að þessum þáttum sé ekki sinnt nógu oft og tækifæri gefast til þess að 

auka slíka kennsluhætti (Sigurður Konráðsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018, bls. 209–210). 

Þegar skoðaðar eru áherslur aðalnámskrár um bókmenntir kemur fram að markmið með 

lestri á bókum sé að nemendur kynnist og tengist persónum í bókunum. Það eflir nemendur að 

finna til samkenndar og tengsla sem gagnast þeim svo með því að styrkja sína eigin sjálfsmynd. 

Lagt er upp með greiningu á bókum sem á að fara fram á efri skólastigum til þess að auka 

bókmenntalegan skilning nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 99).  
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Í grunnskólum eru kenndar bókmenntir og bókmenntasaga sem nær alveg frá 

Íslendingasögum til nútímabókmennta. Lítið hefur samt verið rannsakað hvernig bókmennta- 

kennsla fer fram. Ástæðan er líklega sú að slíkar rannsóknir fléttast oft saman við aðrar 

rannsóknir þar sem kennarar blanda saman öðrum þáttum af íslenskukennslu við 

bókmenntakennslu. Þó hefur komið fram að  í skólakerfinu er mikill áhugi á því að kenna 

bókmenntir og að auka áhuga nemenda á að lesa bækur (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 

126–127).  

Gengið hefur misjafnlega að kenna bókmenntir og fyrir því eru nokkrar ástæður. Margir 

nemendur eru ekki nægilega vel læsir en það verður til þess að þeir forðast að lesa langa texta. 

Þetta hefur í för með sér að textar, sem eru lesnir, eru styttir og því auðlesnari en einnig með 

einfaldari orðaforða en aðrir textar. Þegar nemendur ná illa tökum á lestri þá er hætta á því að 

bágur lesskilningur hafi áhrif á námsárangur og nemendur geti lent í vítahring þar sem þeir 

forðast langan og þungan lestur.  Kennsla hefur því þau áhrif á nemendur, að þeir upplifa 

bókmenntir sem eitthvað neikvætt eða reyna að forðast. Einnig skiptir máli hvernig bækur voru 

valdar fyrir nemendur og þá sérstaklega ef nemendur ná ekki að tengjast við tímann sem bókin 

fjallar um. Loks má geta þess að skólabókasöfn þurfa að fá meiri stuðning til þess að verða betri 

og hafa meira úrval af bókum (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 127–128).  

 

2.1 Af hverju er nauðsynlegt að læra íslensku? 
Góður skilningur á móðurmáli sínu er mikilvægur til þess að geta sótt sér meiri þekkingu og 

menntun. Þar kemur lestur við sögu sem öflugt verkfæri til þess að sækja sér meiri upplýsingar 

og að geta skrifað niður hugsanir sínar til að miðla upplýsingum til annarra einstaklinga. Þetta 

er mikilvæg forsenda til að geta verið öflugur einstaklingur í samfélaginu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 96). Íslenskt tungumál er einnig mikilvægt sem þáttur af menningararfi 

þjóðarinnar, í þeim skilningi að bækur og bókmenntir almennt hafa fylgt þjóðinni frá því 

snemma á öldum og alla tíð síðan hefur bókmenning verið rík á Íslandi. Að geta skilið og lesið 

bókmenntir á móðurmáli er ein af mikilvægustu forsendum þess að njóta menningar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). 

Þegar skoðað er hvernig lestur og lestraráhugi hefur verið að þróast kemur í ljós að lestur 

barna og ungmenna hefur verið að minnka. Þar kemur fram að á seinustu 30 árum hefur lestur 
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og áhugi til lestrar verið stöðugt að minnka hjá 10–15 ára nemendum og 23% þeirra sem eru 

15–16 ára sögðust ekki lesa sér til skemmtunar. Það hefur slæm áhrif á að nemendur séu ekki 

að lesa nægilega mikið því tenging er á milli þess að auka lesskilning og að lesa bækur sér til 

skemmtunar (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 16–17). 

Ein forsenda þess að geta miðlað hugsunum sínum á ritrænt form er að geta sagt frá 

pælingum, hugmyndum og tjáningu ekki einungis fyrir aðra heldur einnig sjálfan sig. Ekki má 

draga vægi þess niður að geta glósað niður sínar hugmyndir til minnis eða þangað til að þær eru 

tilbúnar til þess að sýna þær öðrum. Oft er nauðsynlegt að vinna með hugmyndir og getur það 

tekið mislangan tíma að koma með einhverja niðurstöðu eða ályktun. Fram að því er mikilvægt 

fyrir alla einstaklinga að vera færir um að vinna sig áfram með sínar hugmyndir. Eitt af því sem 

kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla er að skólum ber að þjálfa nemendur sína áfram í þeirra 

vegferð. Svo það sé hægt þarf einmitt að vera fyrir hendi góð áætlun og skýr markmið sem eiga 

að þjálfa nemendur í að bæta sig við að færa hugsanir sínar á blað (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 97).  

Íslenskt tungumál er stöðugt í þróun og tekur tungumálið breytingum þar sem við búum í 

upplýsinga- og fjölmenningarsamfélagi. Sífelld aukning á flutningum til Íslands þar sem margir 

kjósa að setjast hér að, skapar áskoranir fyrir skólakerfið vegna þess að inn koma nemendur 

sem eiga íslensku sem sitt annað tungumál og nauðsynlegt er fyrir skólakerfið að bregðast við 

því með fjölbreyttum kennsluháttum og námsefni. Einnig hefur enska mikil áhrif á íslensku og 

virðist sem slík áhrif séu í stöðugum vexti. Einn af mikilvægustu þáttum þess að enska hefur 

áhrif á íslensku á sér stað í gegnum miðla, hvort sem það er í gegnum tónlist eða sjónvarpsefni 

(Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 16). 

Ef skoðaðar eru ástæður þess að enskan skuli hafa mikil áhrif á íslensku er vert að benda á 

að enska hefur mikil áhrif á önnur tungumál, þannig að íslenskan er ekki eina tungumálið sem 

hefur verið að kljást við ensku áhrifin. En ástæður fyrir þessari þróun eru þær að enska er 

algengasta tungumál sem talað er og er þar átt við að um 600 milljónir manna tala ensku sem 

sitt móðurmál og að tveir milljarðar manna læra ensku sem sitt annað tungumál. Efni á miðlum 

er algengast á ensku og er því aðgengilegasta efni sem völ er á að horfa eða hlusta á. Öflugustu 

fjölmiðlar í heiminum fjalla um sínar fréttir á ensku, um 90% af vefsíðum eru á ensku og enska 

er helsta viðskiptatungumálið. Einnig má benda á að það að sækja sér háskólamenntun væri 

mun meira krefjandi ef ekki er góður skilningur á ensku fyrir hendi hjá námsmönnum því að 
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nám færist stöðugt nær ensku því hærra sem fólk sækir sér meiri menntun (Sölvi Sveinsson, 

2008, bls. 21–22).  

Þegar skólaskyldu lýkur þarf nemandinn að vinna sjálfur í því að efla mál sitt. Það er því á 

hans ábyrgð að halda áfram að bæta sig eftir skólaskyldu. Þó er ýmislegt sem grunnskólar geta 

gert til þess að eiga samræður og umræður um ástæðu þess að mikilvægt sé að halda áfram að 

nota íslensku til þess að auka þekkingu í námi og tjáningu og vilja vera öflugur þátttakandi í 

samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). Þegar skoðuð eru hæfniviðmið um 

málfræði við lok 10. bekkjar kemur fram að nemandi eigi að geta skilið ástæður og tilgang þess 

að auka orðaforða sinn, ásamt því að geta skilið merkingu orða sem eru innan orðaforða 

nemandans og að geta beygt fallorð og sagnir og greint einkenni orða og flokkað þau í 

orðaflokka. Þá þarf nemandinn einnig að átta sig á hvaða hlutverk orðið hefur innan textans 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 100–105). En það liggur fyrir að þegar skólaskyldu lýkur þá 

er það á ábyrgð nemandans og vilja hans að takast á við slíkar áskoranir. Einnig er mikilvægt að 

nemandinn sjái tilgang í því að nota tungumálið, hvort sem það er í máli eða riti, og auki 

þekkingu sína  (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). 

Þó má enda þennan kafla á jákvæðum nótum þar sem höfundur fann loksins heimild sem 

fjallar ekki einungis um áskoranir og jafnvel dauðdaga íslenska tungumálsins. Þegar skoðað er 

hvernig íslenskan hefur tekist á við breytingar sem hafa orðið á 20. öldinni og þeirri 21. öld þá 

eru vísbendingar um  að horfa megi bjartsýnum augum á framtíðina. Fjallað hefur verið um 

áskoranir sem e.t.v. líta stundum út fyrir að vera yfirþyrmandi en þó eru nokkur atriði sem 

mikilvægt er að nefna svo að lesendur guggni ekki og horfi á þessa barráttu sem tapaða og lítið 

sé hægt að gera nema bíða eftir að komandi kynslóðir tali á ensku með íslenskum hreim. Hér 

eru nokkur dæmi um sigra sem íslenskan hefur unnið gegn enskum áhrifum: 

1. Ð og Þ komu inn í lyklaborð tölva og síðar seinna meir á snjallsíma. 

2. Orðið heilsdagsskóli kom fram sem nýtt orð þar sem mikil breyting varð á 

fjölskyldumynstri eða því sem þekktist áður fyrr þar sem kynslóðir bjuggu saman en 

þekkist minna af því nú til dags. Nýorð sem myndast hafa sökum tækninýjunga, þar má 

nefna internet, hraðbanki, einkabanki o.fl. sýna að íslenskan tekur breytingum 

auðveldlega. Tungumálið er því í stöðugri þróun og nýyrði eru búin til þegar þess er 

nauðsyn.  

3. Í fjölmenningarsamfélagi þar sem margir kjósa að vinna hér tímabundið eða setjast hér 

að hefur verið reynt að kenna þeim íslensku svo að þeir komist betur inn í samfélagið. 

(Sölvi Sveinsson, 2008, bls. 61–62). 
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Það er því langt því frá að íslenskan sé að nálgast það á nokkurn hátt að deyja út heldur þarf 

einungis að sýna fram á metnað til þess að viðhalda tungumálinu og leggja sig fram í því (Sölvi 

Sveinsson, 2008, bls. 61–62).  
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3 Fræðilegur grunnur kennsluaðferða  
Kennsluaðferð er skilgreind með eftirfarandi hætti: „sem það skipulag sem kennarinn hefur á 

kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur 

læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12).  Hægt er að nota ótalmargar 

kennsluaðferðir og ráðgerða þarf með kennsluáætlun hvaða kennsluaðferðir munu henta vel 

fyrir hverja kennslu. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er fjallað um þrjá þætti sem kennari þarf 

að hafa í huga þegar verið er að skipuleggja kennsluaðferð, og áður en aðferð er valin. Fyrsti 

þátturinn er að nota aðferðir sem miða að því ná markmiðum kennslunnar. Þar er átt við að 

beita kennsluaðferðum sem styrkja og efla kennarann í að ná markmiðum kennslunnar. Annar 

þátturinn er að hafa eðlilegt jafnvægi og fjölbreytni í kennslunni því það eykur líkurnar á að 

viðhalda áhuga og áhugahvöt nemenda á að læra og ná námsmarkmiðum. Einnig er æskilegt að 

kennarinn nái að halda kennslunni fjölbreyttri en þá eru meiri líkur á að nemendur verði virkari 

og hafi jákvæðara viðhorf til þess að læra og velti námsefninu betur fyrir sér. Þriðji þátturinn í 

skipulagningu kennslu er að kennarinn velji aðferðir sem henta hans styrkleika og því sem 

hentar hans vinnulagi. Ástæðan fyrir því er sú að kennarinn þarf að vera með þekkingu og 

reynslu á kennsluaðferðum og væri því erfitt að reyna að nota aðferðir sem kennarinn hefur 

litla reynslu af að nota (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 6).  

Þegar skoðuð eru þau viðfangsefni sem læra þarf í kennslunni til að ná hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla og þá hvernig þau markmið tengjast grunnþætti menntunar þá má 

ætla að kennslan þurfi að fara fram með fjölbreyttum hætti til þess að hægt sé að ná svo 

viðamiklum hæfnimarkmiðum. Eitt af því sem kennarar þurfa að taka mið af er að mikilvægt er 

að undirbúa nemendur fyrir alls kyns áskoranir í framtíðinni en til þess að vita hvernig nemendur 

standa sig er ekki alltaf hægt að taka próf eða kannanir. Þegar fjallað er um raunveruleg 

viðfangsefni í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er bent á að ekki sé hægt eða vilji til að gera 

námsmat úr öllu sem nemendur læra. En námsmat er aðallega ætlað til þess að mæla þá þætti 

í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Hins vegar þarf skólinn einnig að taka tillit til þess 

að undirbúa nemendur fyrir þær áskoranir sem takast þarf á við betur í lífinu. Bent er á að þegar 

nemendur taka þátt í félagslífi skólans séu margir þættir sem eru hagnýtir og gagnast náminu 
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vel en eru ekki teknir með sem námsárangur en eru góðar aðferðir til að bæta móðurmálsnám 

og má þar nefna blaðaútgáfu, leiksýningar, myndlistasýningar, umhverfisverkefni o.s.frv. (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014, bls. 211).  

3.1  Námskrár og undirbúningur fyrir bekki og 
nemendur 

Til þess að setja upp kennsluaðferðir þarf að ákvarða hvers konar kennsluaðferðir á að nota og 

velja sér. Kennsluaðferð þarf að taka mið af nokkrum mikilvægum þáttum sem snúa að 

undirbúningi fyrir kennslu. Það snýst í stuttu máli um hafa kennsluna og námið sniðið að 

bekknum sem verið er að fara kenna.  Það er nauðsynlegt að taka tillit til námslegs getumunar 

og fjölbreytileika nemenda.  

Kennarar þurfa að taka mið af því þegar unnið er með kennsluaðferðir að oft er námslegur 

getumunur á nemendum í bekk, því er nauðsynlegt svo að vel takist til með kennsluna að  setja 

námið fram við hæfni hvers nemenda. Þegar unnið er með eina kennsluaðferð sem miðast á 

við alla nemendur bekkjarins þarf að undirbúa áætlanir svo námið sé ekki of erfitt eða jafnvel 

of auðvelt fyrir aðra nemendur. Að finna kennsluaðferð sem hentar meirihluta nemenda en láta 

minnihluta annaðhvort sitja eftir, jafnvel þannig að þeir nái ekki að klára verkefnin sín myndi 

ekki teljast sem vel heppnuð kennslustund.  En einnig þarf kennarinn að sinna nemendum sem 

eru námslega getusterkir, svo þeir þurfa ekki sitja og bíða eftir að meirihluti nemenda klári 

verkefnin sem lögð voru fram. Hættan er sú að annaðhvort gefist nemendur upp og missi trú á 

sjálfum sér til að takast á við tiltekin viðfangsefni eða að þeim nemendum sem eiga auðvelt 

með að klára verkefnin fari að leiðast í tímum. Nauðsynlegt er því að aðlaga kennsluna á þann 

hátt að virkja áhugahvöt nemenda, aðlaga námsefni sem styður getumun nemenda og vera 

undirbúin að takast á við einstaklingsmun nemenda (Ferguson, o.fl., 2012, bls. 20).  

Þegar valið er námsefni fyrir nemendur sem kennarinn ákveður að kenna er nauðsynlegt  

er að hugsa um mörg atriði áður en ákvörðun er tekin. Þegar valið er námsefni sem kennari 

hefur góða reynslu og þekkingu á skal hann jafnframt vera meðvitaðar um að athuga hvort nýtt 

námsefni sé til sem jafnvel nái betur utan um námsþætti sem hann ætlar er að fjalla um. Einnig 

verður að taka til umhugsunar og gagnrýnnar skoðunar þegar  velja skal námsefni sem er líklegt 

að nemendur nái sem bestri tengingu við (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 29).  



 

 13 

Til að takast á við fjölbreytilega hæfni nemenda er lagt upp með að setja fram langtíma- 

námsáætlun fyrir nemendur. Það gæti litið þannig út að gera áætlun fyrir hvern nemenda sé 

mikil vinna fyrir kennara en slíkar áætlanir eru gerðar til þess að spara tíma, vegna þess að 

áætlunin er gerð til að auðvelda nám, með því að setja upp einstaklingsmiðaða námshæfni fyrir 

nemanda. Að setja upp námsáætlun til langs tíma fyrir nemendur fær kennara til þess að horfa 

lengra fram í tímann þar sem ekki er einungis horft á ákveðna námsþætti eða væntingar sem 

gerðar eru um að nemendur öðlist skilning á ákveðnum námsþáttum. Þess í stað má frekar 

útfæra hvernig kennslustundir munu fara fram og í hvernig kennsluumhverfi. Slíkt fyrirkomulag 

getur stutt betur við nemendur. Má þar nefna sem dæmi að þegar unnið er með 

Íslendingasögur er hægt að setja upp þemuverkefni, safnferðir, námsmat og lestur. Í stað þess 

að einungis lesa bók er því hægt að útfæra verkefnin sem eru líklegri til þess að stuðla að 

auknum áhuga. En einnig er mikilvægt að hafa til hliðsjónar einstaklingsmun nemenda þar sem 

sumir þurfa meiri námslegan stuðning en aðrir eru með meiri námslega getu. Nauðsynlegt er 

að kennarinn sé undirbúinn að hafa víðara og meira krefjandi verkefni fyrir slíka nemendur að 

leysa (Ferguson, o.fl., 2012, bls. 63-64). 

3.2 Að finna réttu kennsluaðferðina  
Kennsluaðferðir breytast stöðugt og við taka ný og betri markmið sem stefnt er að. Því er 

mikilvægt að gæta þess að nota þær aðferðir og kennsluverkfæri sem samrýmast því að ná 

námsmarkmiðum en einnig að nota tækni og tækniþróun sem hefur stöðugt verið að þróast. Ef 

reynt er að notast við kennsluaðferðir sem ná ekki utan um þá námshætti sem stefnt er að 

nemendur nái, hvort sem það er farið beint eftir hæfniviðmiðum námskrár, eða verið sé að 

vinna í öðrum námsþáttum, er brýnt að kennarar séu meðvitaðir um hvert markmiðið sé og 

vinni eftir áætlun sem tengist þeirri markmiðssetningu. Það er því mikilvægt að kennarar geri 

sér grein fyrir styrkleika sínum á ákveðnum sviðum. Að nota skuli sinn styrkleika á ákveðnum 

kennslusviðum og finna hvar hægt sé að nýta þann kost sem best. Bæði fyrir kennarann sjálfan 

að geta sett upp kennslutíma þar sem fundin er leið til þess að miðla þeirri þekkingu markvisst 

sem við á og að upplifa sig í þægilegu andrúmslofti. Þetta gerir einnig auðveldara fyrir nemendur 

að skilja og þekkja hvernig þeir eigi að bregðast við kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 

13). 
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Það er mismunandi hvar styrkleiki og þægindasvið kennara liggur, oftast ákveða kennarar 

hvaða námsvið þeir vilji kenna og eru meginástæður eigin þekking og áhugasvið sem ráða 

valinu. Það er þó þannig að stundum er nauðsynlegt að fara inn á önnur svið í kennslunni þar 

sem þekking og áhugi liggur ekki jafn mikið fyrir og þá er eitt af lykilverkfærum kennara góður 

undirbúningur. Í því felst að læra námsefnið sem miðla á til nemenda, hvort sem það er að fara 

í lykilatriði eða upprifjun sem liggur að baki. Þá þarf einnig að ákveða hvers konar kennsluaðferð 

er ætlað að beita. Kennsluaðferð er eitt hið mikilvægasta verkfæri sem kennarinn notar en það 

er einnig mismunandi milli kennara hvernig þeir beita kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 

2014, bls. 13–14). 

Þegar valin er kennsluáætlun fyrir bekk er mikilvægt að hafa í huga þann tímaramma sem 

áætlaður er til kennslu. Kennarinn þarf að geta áætlað hversu löngum tíma hann kýs að verja í 

tiltekið viðfangsefni áður en nauðsynlegt er að halda áfram í næsta umræðuefni. Nauðsynlegt 

er að átta sig á mismunandi eiginleikum nemenda til að takast á við námsefni sem lagt er fram 

og gera ráð fyrir því að hafa kennslustundina þannig að hún taki mið af mismunandi þörfum 

nemenda (Ferguson, o.fl., 2012, bls. 69). 

Eins er rétt að árétta það að  áður en valið er um kennsluaðferð þarf kennarinn að vera 

búinn að ákveða hvaða aðferð sé hentugust til að miðla þekkingu til bekkjarins. Þar geta nokkrir 

veigamiklir þættir, sem nauðsynlegt er að horfa á, skipt máli en einnig reynsla kennarans og það 

hvers vel hann þekkir nemendur sína. Þegar takast þarf á við námsefni eða unnið er við ákveðna 

námsþætti geta sumar kennsluaðferðir hentað betur en aðrar. Taka þarf líka tillit til þess þótt 

sumar kennsluaðferðir henti og gagnist vel þá þarf að vanda til verks þegar unnið er með hóp 

af ólíkum einstaklingum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). 
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4 Kennsluaðferðir í íslenskukennslu 
Gerðar hafa verið vettvangsathuganir og rannsóknir til þess að skoða kennsluhætti í 

íslenskukennslu. Hér verður sagt frá þremur vettvangsathugunum og rannsóknum á 

íslenskukennslu þar sem rýnt verður í hvaða kennsluaðferðir voru notaðar í kennslustundum. 

Svo verður tekin samantekt á helstu kennsluaðferðum í íslenskukennslu þar sem 

kennsluaðferðir eru útskýrðar stuttlega. Í lok kaflans verður sagt frá útikennslu sem 

kennsluaðferð ásamt því að segja frá hvernig útikennsla og íslenskukennsla geta nýst saman 

með tengingu við fjórar stoðir íslenskuhluta námskrár.    

4.1 Rannsókn eitt 
Hér verður fjallað um vettvangsathugun sem gerð var frá árunum 2007–2013 þar sem 

skoðaðir voru 43 grunnskólar í Reykjavík. Ástæðan fyrir þessum athugunum var sú að 

Reykjavíkurborg vildi gera heildarmat á grunnskólum og skoða nám og kennslu.  Rannsóknin var 

gerð með það að  markmiði að athuga hvort kennsluhættir væru í samræmi við kröfur um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Skoða átti hvort kennsluhættir stæðust markmið Aðalnámskrár 

grunnskóla 2011 en einnig aðalnámskrár frá árinu 2006. Skoðaðar voru yfir 1000 kennslustundir 

í ýmsum fögum en þar á meðal voru metnar 350 kennslustundir í íslenskukennslu (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 2–3).  

Þegar gögn eru tekin saman úr vettvangsathugunum og skoðaðir eru kennsluhættir í 

íslenskukennslu kemur í ljós að algengasta kennsluaðferðin er verkefnastjórn undir stjórn 

kennara. Á þann hátt var kennt í 40% tilfella. Verkefnastjórn undir kennara þýðir að nemendur 

geti verið að sinna vinnubókarvinnu eða svara ákveðnum viðfangsefnum sem voru oftast í texta 

eða bókum. Næstalgengasta kennsluaðferðin var bein kennsla eða innlögn, og var hún kennd í 

26% tilfella af íslenskukennslu. Bein kennsla eða innlögn þýðir oftast stuttur fyrirlestur frá 

kennara um ákveðið viðfangsefni en einnig að nemendur taki þátt með spurningum. Taka þarf 

fram að þótt þessar kennsluaðferðir séu samanlagt 66% af íslenskukennslutímum þá var algengt 

að kennara blönduðu þessum aðferðum saman í einum kennslutíma. Þannig að það má ekki 

misskilja og telja að allir tímar hafi einungis farið fram með einni kennsluaðferð, heldur var 
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algengt að kennarar beittu tveimur kennsluaðferðum í einum íslenskukennslutíma. Í 

vettvangsathuginni fóru kennslutímar fram með þeim hætti að í yfir 60% tilfella breyttu 

kennarar um kennsluaðferð í stað þess að kenna eina kennsluaðferð í hverjum tíma (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 4–7).  

Í yfir 66% af íslenskukennslutímum í vettvangsathuginni voru notaðar tvær kennsluaðferðir. 

Þær eru verkefnastjórnun undir handleiðslu kennara og bein kennsla/innlögn, aðrar 

kennsluaðferðir sem notaðar voru og mældar verða útlistaðar hér fyrir neðan ásamt því að gera 

grein fyrir hvernig þær eru notaðar í kennslu (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 7).  

Sköpun/tjáning var kennd í 9% tilfella af íslenskukennslu. Að notast við slíka kennsluhætti 

snýst um að búa til sitt eigið verk með sjálfstæðum vinnubrögðum eða að kennarinn leggi fram 

ákveðið þema. Nemendur eiga að vinna út frá því og hafa þau þá ákveðinn ramma til að vinna 

verkið og þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum út frá slíkum mörkum (Birna Sigurjónsdóttir, 

2015, bls. 5).  

Markviss samvinna í hópi var viðhöfð í 8% tilfella í íslenskukennslu. Slík kennsluaðferð felst 

í að þjálfast í hópastarfi og geta fundið lausnir saman sem hópur. Mismunandi er hvernig skipt 

er í hópastarf og fer það eftir viðfangsefni sem þarf að leysa, stundum er unnið í pörum eða 

skipt í stærri hópa. Þegar unnið er í hópastarfi þurfa nemendur að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu eða ályktun og skila því saman til einkunnar og úrlausnar (Birna Sigurjónsdóttir, 

2015, bls. 6).  

Sjálfstæðri vinnu nemenda var beitt í 6% tilfella í íslenskukennslu. Í slíkri kennsluaðferð 

vinna nemendur sjálfstætt í ákveðnum viðfangsefnum sem þeir ákveða sjálfir að vinna í. 

Úrlausnir og verkefni er á valdi nemandans sem ræður því sjálfur hvernig þau eru leyst eða 

unnin. Þó er það mismunandi hversu mikið frjálslyndi kennarinn ákveður að veita nemendum 

og stundum er það þannig að nemendur fá ákveðna þætti til þess að velja um og ákveða hvernig 

þeir vilja vinna eða leysa viðfangsefnið (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 6).  

Þemavinna nemenda var notuð í 4% tilfella í íslenskukennslu. Í slíkri kennsluaðferð vinna 

nemendur að ákveðnu þema þar sem markmiðið er að setja fram þemað með ákveðnum hætti 

svo að öðrum geti gagnast, haft ánægju af eða veitt upplýsingar. Oftast byrjar þemavinna með 

því að unnið er að ákveðnu viðfangsefni þar sem safnað er saman staðreyndum eða 

upplýsingum og þær settar í búning sem auðveldar áhorfendum að skilja umfjöllunarefnið betur 

(Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 6). 
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Könnunum, prófum og heimavinnu var beitt í 3% tilfella af íslenskukennslu. Þó að vissulega 

sé þetta ekki kennsluform þá er tekið fram að um 3% af kennslu í íslenskukennslu hafi verið 

notuð til þess að fást við þessa þætti. Ekki er tekið sérstaklega fram hvernig könnun eða próf 

voru lögð fyrir nemendur í íslenskukennslu en þess í stað er lögð meiri áherslu á að útskýra 

hvernig kennarar skoðuðu heimavinnu sem lögð hafði verið fyrir nemendur. Kennarar fóru 

síðan yfir hvernig gengið hefði og þá annaðhvort með því að fara einstaklingsbundið yfir 

heimalærdóm eða að kennarinn fór yfir heimalærdóminn með öllum bekknum (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 6). 

Verklega kennsla í íslensku var 1% af kennslustundunum sem skoðaðar voru í 

vettvangsathuguninni. Verkleg kennsla fer þannig fram að kennarinn gefur fyrirmæli um að 

hanna eigi ákveðinn hlut sem tengist ákveðnu viðfangsefni eða að nemandinn  eigi að búa til 

hlutinn sjálfur en kennarinn sé til staðar til þess að aðstoða eða veita ráðleggingar (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 5).  

Kennsluaðferðir, sem voru skráðar sem annað þar sem þær pössuðu ekki inn í hefðbundna 

flokkun kennslustunda,  voru 2% af íslenskukennslu, þ.e. flokkuðust þannig (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 7). Annað flokkast með þessu orði þar sem ekki er hægt að flokka 

efnið undir eina námsgrein né sem kennsluaðferð. Nemendur eru að borða nestið sitt, syngja 

saman, teikna eða leika sér. Einnig er tekið fram að tíminn sé stundum nýttur þar sem kennarinn 

og nemandi eru að vinna saman að búa til markmið eða áætlun um nám (Birna Sigurjónsdóttir, 

2015, bls. 4). 

Á grunni þeirrar ályktunar í Kennsluhættir í grunnskólum Reykjavíkur, sem gerð var af 

vettvangsathugunum frá árunum 2009–2013 kom í ljós, að algengustu kennsluaðferðir, sem 

eru  einkennandi,  eru  hinir hefðbundnu kennsluhættir. Slíkir kennsluhættir séu þannig að 

kennarinn sé miðlægur í að veita upplýsingar sem nemendur nota til þess að leysa verkefni eða 

standast kannanir þar sem kennarinn leitast við að fá ákveðin svör sem eiga að gefa rétta 

niðurstöðu. Gefið er í skyn samkvæmt athuguninni að upp á vanti að auka fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og ekki eigi að hafa of mikið af sömu kennsluaðferðum of oft. Í því efni er 

stuðst við þau markmið sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskóla hvað snertir grunnþætti 

náms og lykilhæfni sem stefnt er að (Birna Sigurjónsdóttir, 2015, bls. 8–9).  
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4.2 Rannsókn tvö 
Hér verður sagt frá víðamikilli rannsókn sem gerð var á grunnskólum og framhaldskólum. 

Rannsóknin, sem gerð var til að skoða íslensku sem námsgrein og kennslutungu, nefnist í 

styttingu ÍNOK. Þar koma fram ítarlegar upplýsingar sem sýna hvernig íslenskukennsla fer fram 

en markmiðið var að athuga og rannsaka kennsluhætti í íslensku. Í stuttu máli snýst markmið 

þessarar rannsóknar um að sjá hvernig skólakerfið kennir íslensku þar sem skoðaðir eru margir 

þættir, m.a. íslensk tunga og menning og hvernig notast er við tungumálið, ásamt því að athuga 

hvort skólar nái að kenna íslensku eins og lagt er upp með í aðalnámskrá.  Einnig er lagt fram í 

rannsókninni að athuga hvernig íslenskunám í skólakerfinu fer fram með tilliti aukinnar 

notkunar á stafrænni tækni og miðlum. Rannsóknin var gerð bæði í grunn- og framhaldsskólum 

en hér verður einungis fjallað um grunnskóla og meginmarkmið er að nota þessa heimild til að 

fjalla um hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í íslenskukennslu (Kristján Jóhann Jónsson o.fl., 

2018, bls. 13). Rannsóknin fór fram árið 2013–2016 með eigindlegum rannsóknum þar sem 

skoðaðir voru m.a. 11 grunnskólar og farið var í vettvangskönnun í 3., 6. og 9. bekk (Kristján 

Jóhann Jónsson o.fl., 2018, bls. 27–28). Skoðuð var lestrarkennsla í rannsókninni þar sem 

jafnframt voru tekin viðtöl við skólastjórnendur. Samkvæmt þeim lögðu þeir áherslu á að lestur 

og lestrarkennsla ætti að fara fram á almennum nótum. Með því er átt við að lestur eigi að vera 

hluti af venjulegum skóladegi. Einnig voru mismunandi svör sem komu fram um ákveðin 

lestrarátök þar sem lagt er upp með að setja á dagskrá einhvers konar þema um að auka lestur 

tímabundið. Í sumum skólum var sagt frá lestrarkeppni sem fer fram í 4. bekk og 7. bekk, ásamt 

því að nemendur geta fengið að velja valfag á unglingastigi sem snýst um að velja sjálfir bók og 

lesa hana (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 49–50). Í samræðum 

við umsjónarkennarana, sem bera ábyrgð á formlegri kennslu, þá er áhugavert að skoða 

kennsluaðferðir sem þeir kjósa að beita í lestrarkennsluhluta íslenskukennslu. Nefndar voru 

kennsluaðferðirnar (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, bls. 51): 

 „Heimalestur, yndislestur, byrjendalæsi, Logos (lestrarskimun), PALS (Pör að læra saman), 

að getuskipta eftir lesskilningi, endursagnir, gagnvirkur lestur, forspá (að skoða kápu og spá 

fyrir um efni og framvindu), spurningar (nemendur búa til spurningar úr eða um bók), 

hugtakakort, SSLSR (Skoða-segja-lesa-spyrja-rifja upp), orð af orði, lestrardagbók, 

lestrarátak (blaðsíðufjöldi), og þemavinna“ (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann 

Jónsson, 2018, bls. 51).  
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Einnig var nefnt að leggja áherslu á að hjálpa nemendum sem eiga við lestrarerfiðleika eins 

og lesblindu, þar sem komið er með hjálpartæki, sem dæmi hljóðbækur fyrir þá nemendur sem 

þurfa á því að halda (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 51). 

 Í bókmenntakennslu notast kennarar við sömu kennsluaðferðir og í lestrarkennslu en 

þó virðist sem oft fari mikið af kennslunni í að halda nemendum við efnið og að glæða áhuga 

nemenda á því að lesa bækur. Algengt var að kennarar notist við þemaverkefni þar sem unnið 

er í einhverju sem tengist beint bókmenntum eða sögu sem nemendur voru að lesa. Oft eru 

nemendur látnir vinna saman í pörum þar sem útskýrð eru ákveðin atriði úr bókum eða þeir 

hjálpa hver öðrum að skilja betur innihald bókanna (Dagný Kristjánsdóttir o.fl., 2018, bls. 98).  

 Kennsluaðferðir í málfræði skiptast eftir bekkjum sem skoðaðir voru.  Í 3. bekk var 

málfræði lítið kennd nema í gegnum leiki og spil þar sem markmiðið er að sýna þeim að 

málfræði geti verið skemmtilegt viðfangsefni. Í 6. og 9. bekk er málfræðikennsla þar sem 

töluvert eru um mismunandi skoðanir milli kennara á því hvernig eigi að kenna málfræði. En 

kennsluaðferðir, sem voru notaðar, voru: kennsluinnlögn á töflu, vinna með texta með því að 

greina textann og skipta honum í rétta málfræðiflokka. Oft voru nemendur að æfa sig í málfræði 

með verkefnabókum en þegar kom að því að byrja á nýju málfræðinámsefni þá hóf kennarinn 

innlögn á töflum með útskýringum en síðan héldu nemendur áfram með verkefnabækur. 

Kennarar leggja þó áherslu á að reyna að hafa fjölbreytileika og blanda saman þessum 

kennsluaðferðum með hópavinnu, kynningum og leikþáttum. Einnig kemur fram að skoðun 

sumra kennara er sú að sleppa eigi ákveðnum þáttum í málfræði vegna þess að nemendur 

annaðhvort þurfa ekki að læra um þann þátt eða vegna þess að þessir kennarar vilja leggja meiri 

áherslu á málnotkun (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 143–144). 

Þegar kennarar kenna ritun í grunnskólum er nauðsynlegt að byrja á tæknilegum 

forsendum áður en lengra er haldið áfram í málfræði, stafsetningu og sköpun. Af því leiðir að 

kennsla í ritun fyrir 3. bekk felst í því að efla hæfni nemenda til þess að setja orðin á réttan stað, 

fylgja línu og bókstafir séu í réttri stærð. Af því sögðu má benda á að samhliða aukinni 

tækniþróun hefur vissulega dregið úr vægi handskriftar í kennslu. Sú þróun hefur þó ekki breytt 

því að ritun telst vera mikilvæg grunnstoð þegar kemur að þjálfun á almennri rithæfni nemenda. 

Rannsóknir gefa til kynna að talsverður einstaklingsmunur geti verið á milli nemenda á því 

hversu hratt þeir ná tökum á þessum undirstöðuatriðum (Kristján Jóhann Jónsson og Finnur 

Friðriksson, 2018, bls. 179). Í vettvangsskoðun sáu rannsakendur að kennarar notuðu 
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ritunaræfingar fyrir nemendur og þar er tekið fram hvaða kennsluaðferðir kennarar notuðu. Í 

6. bekk var notuð sóknarskrift sem er aðferð sem byggir á því að tengja saman texta við myndir, 

skrifa spennandi sögu með fyrir fram útlistuðum orðum sem verða að passa inn í söguna og 

nemendur voru látnir skrifa um skólalóðina sína þar sem var grafinn fjársjóður, einnig var notast 

við verkefna- og æfingabækur. Kennarar lögðu einnig áherslu á að nemendur bættu sig í að 

skipuleggja texta sinn (Kristján Jóhann Jónsson og Finnur Friðriksson, 2018, bls. 180–181). 

Reynt var  að gera athugun á kennslu í töluðu máli, hlustun og áhorfi. Þegar rannsakendur 

ætluðu að skoða hvernig kennsla fer fram í töluðu máli, hlustun og áhorfi náðu þeir ekki að 

verða vitni að slíkum tímum í heimsóknunum. Það þarf ekki að þýða að slíkir tímar komi aldrei 

við sögu. Þótt það sé tekið fram í Aðalnámskrá grunnskóla virðast grunnskólar ekki takast á við 

að kenna þessa þætti sérstakalega. Það er þó mikilvægt að nefna að talað mál, hlustun og áhorf 

tengist öðrum námsþáttum þar sem þeir geta spilað stórt hlutverk og ekki var dregin sú ályktun 

að þessi málaflokkur sé ekki kenndur heldur virðist vanta meiri beina og markvissa kennslu 

(Sigurður Konráðsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018, bls. 201–202).  

4.3 Rannsókn þrjú 
Í doktorsrannsókn, sem gerð var af Svanhildi Kr. Sverrisdóttur árið 2014, er fjallað um og 

skoðuð íslenskukennsla á unglingastigi í fjórum grunnskólum og hún borin saman við 

íslenskukennslu í fjórum framhaldsskólum. Lögð er áhersla á að athuga hvernig kennsluhættir 

eru í kennslustundum þar sem skoðað er hvernig kennarar starfa og jafnframt athugað 

skipulagið sem kennarar nota í íslenskukennslu. Í þessari viðamiklu doktorsrannsókn er greint 

frá hvaða kennsluaðferðir eru notaðar, viðfangsefni sem kennarar vilja að nemendur læri, 

hvernig kennarar ákveða að nota námsefni ásamt því að fjalla um námsmat kennara og 

heimalærdóm. Alls var fylgst með 143 kennslustundum og tekið var 21 viðtal þar sem rætt var 

við bæði kennara og nemendur. Hér verður stuðst við niðurstöður úr þessari doktorsrannsókn 

til að fjalla um hvaða kennsluaðferðir séu notaðar í grunnskólum á unglingastigi (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2014, bls. 15).  

Í þeim íslenskutímum sem fylgst var með í rannsókninni kom fram að tvenns konar 

meginkennsluaðferðir voru notaðar. Annars vegar var það þannig að nemendur sátu og 

hlustuðu á kennara eða samnemenda segja frá einhverju verkefni eða viðfangsefni sem þeir 
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voru að kljást við. Hins vegar að nemendur sátu sjálfir við vinnu í sínum verkefnum eða voru að 

vinna saman í verkefnum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, bls. 122–123).  

Fylgst var með 56 kennslutímum í íslensku í grunnskóla og voru þeir flokkaðir í tvo flokka, í 

öðrum  flokknum voru nemendur móttakendur en í  hinum flokknum  voru  nemendur 

gerendur. Fram koma fjórar kennsluaðferðir sem flokkuðust þannig að nemendur voru 

móttakendur og í þremur kennsluaðferðum voru nemendur gerendur. Einnig var tekið fram að 

stundum ákvað kennarinn að skipta kennslustundinni og notast við tvær kennsluaðferðir. 

Yfirleitt er því háttað  þannig að kennarinn notast við útskýringu eða innlögn áður en lagt er fyrir 

námsefni sem nemendur vinna síðan sjálfir eða sem hópaverkefni (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

2014, bls. 124).  

Í fyrstu fjórum kennsluaðferðum voru nemendur flokkaðir sem móttakendur:  

1. Fyrsta kennsluaðferðin er þannig að kennari heldur fyrirlestur eða er að útskýra 

ákveðið námsefni. Í vettvangsathugunum í grunnskóla voru níu kennslustundir sem 

svona fóru fram.  

2. Kennarinn var með yfirferð yfir námsefnið, í 11 kennslustundum.  

3. Nemendur hafa unnið fyrirlestur úr námsefninu sem samnemendur fylgjast með. 

Þrjár kennslustundir fóru svona fram.  

4. Notast er við myndefni sem nemendur horfa á, engin kennslustund fór svona fram í 

vettvangsathuguninni í grunnskóla. 

 

Seinustu þrjár kennsluaðferðir flokkast þannig að nemendur eru gerendur: 

5. Nemendur voru að vinna sjálfstætt í verkefnavinnu, slík kennsla fór fram í 28 skipti.  

6. Nemendur tóku próf úr námsefninu, fór fram í tvö skipti. 

7. Nemendur unnu saman í hópavinnu í þrjú skipti (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, 

bls. 124). 

Eins og kom fram eiga kennarar það til að skipta um kennsluaðferðir í tímum en það gerðist í 

16 kennslustundum af 56 kennslustundum sem fylgst var með. Það fór ávallt fram með sama 

hætti, þ.e. kennarar notuðust við kennsluaðferð nr. 1 þar sem fyrri hluti af kennslustundinni fór 

fram með fyrirlestri eða útskýringum. En síðan breyttu kennarar um kennsluaðferð og fóru í 

kennsluaðferð nr. 5 þar sem nemendur fóru að vinna sjálfstætt í verkefnavinnu (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2014, bls. 124). 
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Kennsluaðferðir sem notaðar eru í rannsóknum  

Í þremur stórum rannsóknum sem skoðaðar voru í kafla 4 þá er greint frá kennsluaðferðum sem 

notaðar eru í íslenskukennslu. Hér verða útskýrðar betur helstu kennsluaðferðir sem notaðar 

eru samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna.  

Hafa ber þó í huga að algengt er að kennsluaðferðir séu kallaðar mismunandi nöfnum. 

Ástæðan fyrir því er sú að oft er notuð ólík nálgun á því hvernig eigi að flokka kennsluaðferðir. 

Einnig getur sama kennsluaðferð heitið nokkrum mismunandi nöfnum eða að blandað sé saman 

tveimur kennsluaðferðum sem eru þó keimlíkar. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eru 

flokkaðar niður algengustu kennsluaðferðir og gefnar greinargóðar útskýringar á hverri 

kennsluaðferð (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 47).  

Fyrirlestur 

Þetta er ein algengasta kennsluaðferðin. Hún felst í því að því fyrirlesarinn miðlar ákveðnu efni 

sjálfur til nemendanna. Fyrirlestrar eru settir í nokkra mismunandi flokka eftir því hvernig og 

hvaða markmið fyrirlesturinn hefur. Algengast í skólum er að fyrirlestur sé stuttur og 

hnitmiðaður. Ástæðan fyrir því er sú að kennarinn er að miðla ákveðnu efni eða þekkingu frá 

sér og tekur við spurningum og nemendur fá oft að taka þátt. Þar á við að nemendur fá að segja 

frá sinni upplifun eða tengja efnið frá kennaranum við sína eigin reynslu. Misjafnt er hversu 

mikið rými kennarinn leyfir til þess að nemendur geti tekið  þátt en þar sem fyrirlestri er stýrt 

af fyrirlesaranum ræður hann för um hver ætlunin er með þátttöku nemenda og hversu langan 

tíma fyrirlesturinn á að taka í heild (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 67).  

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er fjallað um að kennsluaðferðin fyrirlestur skiptist í 

nokkra mismunandi flokka og sagt er frá því að nauðsynlegt sé að gera það vegna þess að efni 

fyrirlestra sé byggt upp á mismunandi hátt og því þurfi að flokka fyrirlestra. Sagt er frá þremur 

flokkum. Allir flokkast sem fyrirlestrar en þeir eru ólíkir eftir því hvert  markmið fyrirlestranna 

er. Fyrsti flokkurinn fjallar um að leitast sé eftir að leysa ákveðið vandamál og notar fyrirlesarinn 

uppbyggingu samkvæmt því til að kynna fyrir nemendum vandamálið. Hann ræðir kosti og galla 

sem tengjast viðfangsefninu. Síðan endar fyrirlesturinn á því að kynna fyrir nemendum 

ákveðnar leiðir eða lausnir sem hægt væri að stefna að. Seinni flokkurinn segir að á svipaðan 

hátt sé fyrirlestur notaður sem rökleiðsla. Þar er átt við að fjallað sé um ákveðið viðfangsefni 

þar sem rök eru notuð til þess að styðja við leið eða leiðir sem vænlegar. Síðan er endað á því 
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að taka saman rökin og benda á heppilegasta kostinn. Þriðji flokkurinn fjallar um að miðla frá 

sér þekkingu þar sem sett eru saman lykilatriði og fjallað um þau sérstaklega með það að 

markmiði að kynna hlustendum  efnið og auka þekkingu þeirra. Þetta er algengasta leiðin sem 

notuð er í fyrirlestrum hjá kennurum (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 67).  

Smáfyrirlestur 

Smáfyrirlestur er eitt af algengustu formum af fyrirlestrum sem kennarar í grunnskóla nota, 

m.a. er smáfyrirlestur oft nefndur sem innlögn. Með því er átt við að kennari miðlar efni sínu 

með stuttri innlögn til nemenda sem þeir svo nota til þess að auðvelda sér að leysa ákveðin 

viðfangsefni. Þetta er bæði gert til að veita ákveðinn grunn af upplýsingum sem hægt er að nota 

eða að beina nemendum í rétta átt til þess að finna upplýsingar sem munu hjálpa þeim að auka 

skilning og að átta sig á námsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 66). 

Sýnikennsla 

Eins og nafnið gefur til kynna byggist sýnikennsla á að sýna nemendum ákveðin vinnubrögð eða 

aðferðir til að leysa viðfangsefni. Algengt er að kennarar noti þess aðferð í mörgum 

námsgreinum, sérstaklega stærðfræði þar sem kennarinn sýnir nemendum hvernig á að leysa 

stærðfræðidæmi eða að kynna fyrir þeim formúluaðferðir sem hjálpa þeim að takast á við og 

að leysa stærðfræðidæmi sjálfir. Einnig má nefna að sýnikennsla er algeng í verklegri kennslu 

sem krefst þess að kennarinn sýni nemendum ákveðin handtök og vinnubrögð sem eru 

nauðsynleg til að vinna ákveðin verk. Mikil áhersla er lögð á að nemendur sjái vel hvernig 

kennarinn leysir ákveðin viðfangsefni þegar kennari beitir sýnikennslu, og að kennarinn hafi 

skýrt vel frá því hvernig það var leyst. Í raun má segja að eitt af lykilatriðum í þessari 

kennsluaðferð sé að nemendur nái að fylgjast vel með svo að þeir nái sjálfir að beita þeirri 

aðferð sem kennarinn notaði í sýnikennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 77).  

Kennslubókarkennsla 

Þessi kennsluaðferð flokkast undir þulunám og þjálfunaræfingar í því skyni að nemendur æfa 

sig í að athuga þekkingu sína og vita hvernig á að leysa ákveðin verkefni. Það er gert með því að 

nemendur æfa sig í að leysa verkefni sem festast í minni og markmiðið er að þeir æfi sig áfram 

og færi sig yfir í flóknari viðfangsefni. Það er gert með því að tengja námsefni, sem nemendur 

hafa þegar leyst, og fylgja leiðbeiningum. Kennarinn tekur ekki virkan þátt nema nemendur biðji 

um aðstoð eða frekari útskýringar. Þegar notast er við kennslubækur, sem kennarinn lætur 
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nemendur fá, er oftast notaðar skriflegar æfingar í kennslubókunum eða í verkefnaheftum. 

Þessi kennsluaðferð hefur fengið gagnrýni fyrir að vera notuð of mikið í skólum og er sérstaklega 

bent á að nemendur þurfa ekki að nota jafn mikið af sínum skólatíma til þess að æfa sig í að 

leysa skrifleg verkefni. Það er mikilvægt að taka fram að í þessari kennsluaðferð eru nemendur 

oftast ekki að læra nýtt námsefni heldur snýst þessi kennsluaðferð um að nemendur æfa sig í 

að leysa ákveðin viðfangsefni, sem þeir hafa áður séð, eða eru sambærileg þeim verkefnum 

sem þegar hafa verið leyst (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 87). 

Endurtekningaræfingar 

Er kennsluaðferð þar sem nemendur nota sína reynslu og þekkingu til að leysa viðfangsefni sem 

lögð hafa verið fyrir þá áður og þeir eru búnir að undirbúa sig til að leysa þau. Misjafnt er hvernig 

það tekst meðal nemenda hversu langan tíma það tekur að leysa tiltekið verkefni eða hvort 

nemandinn nái að leysa það. Þegar búið er að leggja fram sama viðfangsefni nokkrum sinnum 

fyrir nemanda á sá nemandi að geta leyst það hratt fyrir sig og kennarann. Í því felst að 

nemandinn sé búinn að æfa sig og hafi þekkinguna sem til þarf og muni hvernig leysa á dæmið 

án þess að þurfa að leggja mikið á sig eða taka langan tíma í að gera það. Sem dæmi um 

endurtekningaræfingar er algengt að nota slíkar æfingar í stærðfræði þar sem nemendur eru 

að æfa sig í að leysa ákveðin dæmi með reikniaðferð sem þarfnast þess að hún sé æfð nokkrum 

sinnum svo að nemendur muni hvernig á að leysa dæmið og hafa útreikninga rétta (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014, bls. 88). 

Þulunám 

Þulunám er svipað og endurtekningaræfingar að því leyti að nemendur læra námsefni 

utanbókar. Í því felst að geta farið með ljóð eða texta án þess að lesa bók og muna hvert atriði 

fyrir sig. Varast þarf að leggja of mikla áherslu á þulunám því tilgangur þess að láta nemendur 

muna ákveðin atriði utanbókar getur verið takmarkaður. Þrátt fyrir það gagnast þessi aðferð í 

að þjálfa nemendur í að muna utanbókar og hún hjálpar þeim að þjálfa minnið sitt hraðar.  

Þess háttar kennsluaðferð getur þjálfað nemendur í að muna utanbókar og með slíkri þjálfun 

eykst skammtímaminni sem getur nýst nemendum í námi og starfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, 

bls. 88). 
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Verkstæðiskennsla/verkleg kennsla 

Þessar kennsluaðferðir eru stór þáttur í námi nemenda bæði vegna þess að sett er saman 

kennsla sem á sér stað á ákveðnum sérútbúnum vettvangi eins og í heimilsfræðistofu eða 

íþróttahúsnæði. En einnig getur verkleg kennsla farið fram í hefðbundinni skólastofu. Það sem 

þessar aðferðir eiga sameiginlegt er að unnið er með höndum eða líkama en einnig er blandað 

saman ýmsum öðrum kennsluaðferðum. Þannig er markmið kennslunnar að blanda saman 

mörgum kennsluaðferðum því að þessi verkstæðiskennsla og verkleg kennsla eru yfirgrips- 

miklar námsaðferðir sem tengjast mörgum öðrum kennsluaðferðum en eiga það sameiginlegt 

að unnið er með höndum og líkama (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 108.  

Þrautarlausnir 

Er kennsluaðferð sem fær nemendur til þess að þjálfast í að leysa ákveðin viðfangsefni eða finna 

lausnir á þrautum í sameiningu. Oft eru ákveðin vandamál sem liggja að baki einhverju 

viðfangsefni og nemendur vinna saman að því að finna leiðir til að finna lausn sem annaðhvort 

leysir vandamálið eða kemur með hentugustu aðferðina í þá átt. Stundum geta komið upp ólíkar 

skoðanir um hvaða leið sé heppilegust en þessi aðferð fær nemendur til að velta fyrir sér hvernig 

hægt sé að takast á við þau. Eitt af því, sem þessi kennsluaðferð þjálfar nemendur í, er að efla 

rökhugsun þar sem þeir fá að sjá ólíkar skoðanir en um leið hvernig þeir sjálfir sjá hvaða leiðir 

eru líklegastar til árangurs. Einnig þjálfast nemendur í að efla  röksemdafærslu sína til að 

sannfæra aðra nemendur um að þeirra leið sé góð og færa rök fyrir máli sínu.  

Tilraunir 

Tilraunir sem eru notaðar í kennslu eru mismunandi og fer það eftir því hvað kennarinn vill  að 

nemendur finni eða komist að niðurstöðu um. Hægt er að setja þessa aðferð fram á margan 

hátt en það fer allt eftir því hvernig kennarinn vill að nemendur læri. Einnig hversu mikið 

kennarinn beitir sér fyrir því að láta nemendur vinna eftir ákveðnum leiðbeiningum eða leyfir 

þeim sjálfum að komast að einhverju á sjálfstæðan hátt. Þessi kennsluaðferð í grunnskólum 

hefur aðallega verið tengd við náttúrugreinar eða fög sem eru skyld náttúrugreinum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014, bls. 166). 

Efnis- og heimildakönnun 

Þessi kennsluaðferð er fólgin í því að nemendur notast við að finna gögn og upplýsingar um 

ákveðin viðfangsefni sem þeir síðan nota og setja saman. Hægt er að láta mörg fög tengjast 
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saman inn í efnis- og heimildakönnun þar sem nemendur vinna eftir ákveðnu þema sem kennari 

hefur gefið fyrirmæli um (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 167). Þegar því er lokið birta 

nemendur afrakstur sinn með því hafa sett saman sínar heimildir og er þá oft haldin kynning 

fyrir aðra samnemendur. Nemendur fá góða reynslu af því að vinna eftir þessari kennsluaðferð, 

bæði vegna þess að þeir þjálfast í vinnubrögðum við að finna góðar og traustar upplýsingar en 

einnig með því að þeir auka færni sína í sjálfstæðum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, 

bls. 169). 

Leikræn tjáning 

Í þessari kennsluaðferð fá nemendur að tjá sig um námsefni með því að sýna hvernig þeim 

finnst það og hvernig þeir upplifa það með leikrænni tjáningu. Nemendur fá að segja frá  

skoðunum sínum, annaðhvort með einfaldri leiklist eða með því að setja upp stóra leiksýningu 

þar sem margir nemendur taka þátt. Þessi kennsluaðferð fær nemendur til að taka virkan þátt 

í námsefninu og hvetur og eykur sjálfstæði í tjáningu. Rannsóknir hafa sýnt að það að notast við 

þessa aðferð hefur marga kosti fyrir nemendur, þá sérstaklega hversu áhrifaríkt er að fá marga 

nemendur til þess að taka virkan þátt. Komið hefur fram að hægt sé að nýta þessa aðferð mun 

meira en gert er því að gagnsemi þess að notast við leikræna tjáningu er ótvíræð og það hefur 

sýnt sig að leikræn tjáning hefur góð áhrif á nám nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 127-

129). 

 

4.4 Fjölbreytt námsumhverfi? 
Samkvæmt þeim kennsluaðferðum sem beitt er í íslenskukennslu má draga þá ályktun að tilefni 

sé til að auka fjölbreytileika kennsluaðferða. Ekki verður annað séð en þegar skoðuð eru 

markmið og hæfniviðmið í íslenskuhluta aðalnámskrár að það að nýta fleiri kennsluaðferðir 

myndi styrkja íslenskunám nemenda.   

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla á nám að fara fram með fjölbreyttum hætti 

og notast ber við fjölbreyttar kennsluaðferðir en þar segir að: „Fjölbreytilegt námsumhverfi og 

kennsluaðferðir, sem eru hvetjandi og styðjandi fyrir nemendur eru meginforsendur þess að 

nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 91).  

Hluti af námi, sem nemendur eiga rétt á að stunda innan grunnskóla sem þeir sækja, er að 

vera í umhverfi sem býður upp á að þeir nái sem bestum skilningi á þeim námsgreinum sem 
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þeir eru að nema. Til þess að það takist þarf skólinn að skapa umhverfi sem styður skapandi 

hugarfar sem meðal annars lýtur að því að nemendur læri að verða sjálfstæðir, njóti 

skólastarfsins og geti tengt við daglegt líf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 38). 

Því þarf skólinn að gæta þess að ákveðið jafnvægi sé milli námsgreina þar sem ekki halli um 

of á sumar námsgreinar og þessar námsgreinar sitji því eftir. Það er því mikilvægt að hafa 

jafnvægi milli bóklegs náms og verklegs náms. Að efla námshæfni nemenda er því eitt af 

mikilvægustu verkefnum grunnskóla. Því að markmið skólans er bæði að kenna ýmsa 

grunnþætti og byggja upp sterkan námsgrunn sem hægt verði að nýta til að styrkja sjálfsskilning 

nemandans en ekki síður að undirbúa frekari námstækifæri sem nemandinn hyggst sækja sér í 

framtíðinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 38). 

Í námskránni kemur einnig fram að til þess að ná meginmarkmiðum um grunnþætti 

menntunar þá er náttúran og að læra um umhverfið hluti af þeirri kennslu sem miða ber að og 

nota skal til þess að auka líkur á því að nemendur nái þessum markmiðum. Það er hlutverk 

skólans að bjóða upp á námsumhverfi sem styður það (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 38). 

 

4.5 Útikennsla 
Í þeim þremur rannsóknum/vettvangsathugunum sem greint var frá hér ofar var hvergi greint 

frá því að notast sé við útikennslu í íslenskunámi. Hér verður fjallað um útikennslu sem 

kennsluaðferð þar sem fyrst er gerð grein fyrir fræðilegum forsendum sem sýna að þessi 

kennsluaðferð hefur marga góða kosti en síðan verður sagt frá tengingu útikennslu við 

íslenskukennslu og að tækifæri séu til staðar að nýta þessa kennsluaðferð í greininni.  

 Lærdómur og kennsla fer að mestu fram innan skólans. En sýnt hefur verið fram á að 

kennsla getur einnig farið fram utan veggja skólans og hafa rannsóknir sýnt að slíkt skólastarf 

hefur jákvæð áhrif á nemendur. Gagnrýnt hefur verið að of mikið sé um kennslu sem fer fram í 

skólastofunni þegar tækifæri gefast til þess að brjóta upp kennsluna og bjóða nemendum að 

læra í öðru umhverfi. Að fara út fyrir veggina og nota umhverfið hefur sýnt sig að hefur jákvæð 

áhrif á nám nemenda. Vaxandi áhugi fyrir útikennslu og að beita henni sem kennsluaðferð hefur 

marga kosti (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 13). Við skilgreiningu á 

útikennslu, sem oftast er notuð á Íslandi, segir að útikennsla sé: „[…] sú aðferð þar sem hluti 
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kennslunnar er færður út í nærumhverfið og því fylgi að kennslan fari reglulega fram utan 

skólastofunnar“ (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 18).  

Að nota útikennslu virkar vel fyrir nemendur því þeir fá að læra um námsefnið í sínu 

umhverfi. Nemendur geta því lært um ákveðna hluti með því að taka þátt í þeim, vera á staðnum 

og fá betri tengingu við viðfangsefnið. Hægt er að greina útikennslu í þrjá flokka og eru þeir 

mismunandi eftir því hvað er lagt upp með og hver markmiðin eru. Fyrsti flokkurinn fjallar um 

að útikennsla sé vettvangstengd. Þá sé staðsetningin lykilatriði í kennslunni og að unnið sé út 

frá því. Annar flokkurinn er að hafa útinám á skólalóðinni eða í nálægu umhverfi við skólann. Þá 

er umhverfið í stuðningshlutverki þar sem lagt er upp með að kennslan sé notað til að ná 

námsmarkmiðum hvort sem það er í námi eða leikjum. Þriðji flokkurinn er að fara í 

ævintýraferðir. Þær geta auðvitað verið mismunandi en markmiðið er í sjálfu sér að brjóta upp 

kennsluna og hafa góðan skólabrag. Það hefur þó sýnt sig í öllum þessum flokkum að samskipti 

eru mikil og nauðsynleg í útikennslu og æfast nemendur í því. Í fyrsta og öðrum flokk tengist 

útikennsla námskrá en þriðji flokkurinn fjallar meira um að æfa samskipti og hafa góðan 

skólabrag (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 19–20).  

Það er þó mikilvægt að taka fram að til eru margar skilgreiningar á útikennslu, bæði vegna 

þess að útikennsla er víðfeðm kennsluaðferð þar sem til eru margar leiðir til þess að nota 

útikennslu, en einnig vegna þess að stöðugt eru að koma fram nýjar áherslur og markmið þar 

sem þessi kennsluaðferð er í miklum vexti og stöðugri þróun. Mælt er því með því að skólar þrói 

áfram sína vinnu og ákveði sjálfir hvernig og hversu oft viljinn er fyrir hendi að notast við 

útikennslu. Það hefur sýnt sig að útikennsla hefur jákvæð áhrif og þessi kennsluaðferð nýtur 

vinsælda bæði hjá kennurum og nemendum. Lagt er þó til að reyna að hafa útikennslu með 

reglubundnum hætti því að þá venjast nemendur við að fara út til þess að læra, jafnt í leik sem 

ævintýraferðir. En einnig að skólastarfið og kennarar fái reynslu af útikennslu þar sem hægt er 

að sjá hvaða aðferðir virka vel og að beita gagnrýni þar sem við á og um hvað megi betur fara. 

Slík reynsla mun bæta útikennsluna og hjálpa nemendum að ná sínum námsmarkmiðum (Inga 

Lovísa Andreassen, 2014, bls. 21).  

Að njóta útiveru í hvers kyns formi hefur jákvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan. Það er 

ástæðan fyrir því að það er sérstaklega mikilvægt að leyfa börnum að njóta útiveru. Að nýta 

útiveru sem kennslustund hefur því góð áhrif á líðan barna, það hefur því marga góða kosti að 

blanda kennslustund saman við útiveru. Fjallað hefur verið um kosti þess að stunda útiveru en 
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kostirnir eru: aukið frjálsræði, betra heilsufar og almenn vellíðan. Einnig er vert að benda á að 

örvandi umhverfi hefur jákvæð áhrif á ímyndunarafl og sköpunarkraft. Þegar nemendum er 

boðið upp á slíkt umhverfi, hvort sem það er í gegnum útiveru eða með einhverjum öðrum 

hætti, þá getur skapast jákvætt námsumhverfi svo ekki sé talað um að slíkt er gott veganesti 

fyrir áframhaldandi námsframvindu. Hér lýkur því ekki upptalningu og umfjöllun um kosti og 

möguleika sem útikennsla hefur. Algengt er að notast við hópastarf eða samvinnunám þegar 

útikennsluaðferð er beitt. Að vinna með öðrum samnemendum til að leysa verkefni eða 

viðfangsefni eykur og styrkir samskipti. Sýnt hefur verið fram á að það að þjálfast í slíkum 

vinnubrögðum hefur jákvæð áhrif á  félagsþroska nemenda (Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2015, bls. 2–3).   

4.6 Íslenskukennsla og útikennsla 
Hér að framan var fjallað um kosti þess að notast við útikennslu en hér verður sagt frá því 

hvernig hægt er að nota útikennslu sem kennsluaðferð í íslensku. Að nota útikennslu sem 

kennsluaðferð í íslensku getur verið raungóð aðferð til að breyta um kennsluhætti með það að 

markmiði að láta nemendur breyta um umhverfi en einnig að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Grunnþættir náms samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru: „[…] læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

36). Grunnþættir náms, sem fjallað er um í Aðalnámskrá grunnskóla, fjalla um grunninn sem 

menntun byggist á. Miklu skiptir að skólakerfið nái að fá nemendur til þess að hafa sterkan 

námsgrunn í grunnþáttunum svo að hægt sé að byggja upp frekari þekkingu. Þegar nemandi 

hefur náð grunnþekkingu gerir það honum auðveldara að halda áfram þeirri vegferð að sækja 

sér meiri þekkingu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 70). Fjallað hefur 

verið um hvernig íslenskukennsla gegnir lykilhlutverki í að efla menntun nemenda í 

grunnþáttum, þar sem m.a. var fjallað um fjórar stoðir íslenskukennslu og meginþætti sem fara 

fram í kennslu á íslensku. Þeir eru: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og 

málfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97). Færa má rök fyrir því að útikennsla nái einnig 

að tengjast grunnþáttum náms. Með því að vera kennsluaðferð sem fær nemendur til þess að 

læra á fjölbreyttan hátt, gefur útikennsla svigrúm til að skipuleggja kennslustundir sem fara 

fram utan kennslustofunnar og nær að gefa nemendum svigrúm til að sinna mismunandi 

þörfum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 47).  
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Ef skoðuð eru markmið og hæfniviðmið sem ætlast er til að nemendur nái í námsstoðum 

íslenskunnar þá er lítið því til fyrirstöðu að beita kennsluaðferðum sem eru notaðar í útikennslu. 

Að notast við útikennslu til þess að kenna íslensku myndi því flokkast sem svo að láta nemendur 

læra námsefni á fjölbreyttan hátt. Vissulega munu algengustu kennsluaðferðir, sem notaðar eru 

í íslenskukennslu, halda áfram að vera ríkjandi en hægt er að horfa á útikennslu sem ákveðið 

verkfæri til þess að breyta og hrista upp í kennslunni. Þar má t.d. nefna hvernig skilgreining á 

læsi í útikennslu hefur mun breiðari skilgreiningu heldur fjallað er um í íslenskuhluta 

aðalnámskrár. Þar er bætt við hina venjulega skilgreiningu að læsi sé einnig að geta lesið í 

umhverfið sitt og þar er átt við bæði náttúru og fólk. Mögulegt er að notast við þessa 

skilgreiningu til þess að kafa dýpra inn í ákveðna hluti eins og að geta lesið í sjálfan sig með því 

að geta áttað sig á eigin hæfileikum. Með víðari skilgreiningu á læsi er hægt að gera áhugaverð 

þemaverkefni fyrir nemendur til þess að kljást við og, ef vel tekst til, að láta námið tengjast 

betur viðfangsefnum sem nemendur hafa meiri áhuga á (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 48–49).  

4.7 Kennsluhugmyndir 
Hér verður sagt frá hugmyndum sem geta nýst vel við að nota kennsluaðferðina útikennslu við 

íslenskukennslu. Notast verður við fjórar stoðir íslenskuhluta námskrár en þar eru lagðar fram 

hugmyndir sem geta nýst sem útikennsla. Eins og fram kom í umfjöllun um fræðilegan hluta 

útikennslu er hægt að setja þessa kennsluaðferð í þrjá flokka, þ.e. vettvangsvinnu, útikennsla í 

nærumhverfi og ævintýraferðir. Notast verður við þessa flokka til að sýna dæmi um hvernig 

útikennsla getur stuðla að því að styrkja íslenskukennslu.    

Telja má að útikennsla geti komið sem sterkur valkostur um kennsluaðferð þar sem þessi 

námshluti er kenndur markvisst og beint. Til þess að efla samskiptahæfni nemenda er hægt að 

fara með nemendur á viðburði þar sem þeir hlusta á og eiga síðan að tjá sig með gagnrýnum 

hætti og segja frá sínum skoðunum. Hægt er að nota allar gerðir af útikennslu við að kenna 

nemendum að auka samskiptahæfni, m.a. vegna þess að þegar farið er í ferðir er nauðsynlegt 

að hafa góð samskipti. Sem dæmi má nefna að kennarinn gefur skýrar leiðbeiningar um hvert 

er verið að fara og mikilvægt sé að halda hópinn. Nemendur þjálfast því í samskiptum þegar 

þeir eru í útikennslu.  
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Að lesa bækur er hægt að gera hvar sem er en fáir staðir eru jafngóðir og bókasöfn. Að fara 

með nemendur í vettvangsferð á bókasafn þar þeir velja sér bók sjálfir að lesa og nota þægilegt 

lestrarumhverfi. Einnig er hægt að taka nemendur í ævintýraferð þar lagt er upp með að skoða 

söfn. Sem dæmi væri hægt að fara á víkingasöfn áður en nemendur lesa Íslendingasögur, það 

virkjar áhugahvöt og nemendur fá sjónræna tengingu á lesefnið en einnig bókmenntasögu. 

Telja má að málfræðikennsla sé erfið í útikennslu en það liggur e.t.v. skýring á að nemendur 

eru meira vanir að vinna við æfingabækur eða hlusta á innlögn frá kennara. Málfræðikennsla er 

þó mikið flóknara viðfangsefni en að hægt sé að kenna nemendum með einföldum 

kennsluaðferðum eða stöðugum æfingum. Hægt er að fara með nemendur í leiki sem styðjast 

þarf við málfræði til að leysa, þar er hægt að nota skólalóðina sem gott námsumhverfi. Einnig 

er vert að benda á ævintýraferðir gagnast vel til þessara málfræðileikja. Málfræðikennsla snýst 

einnig um að auka orðaforða, en þá gagnast vel að fara með nemendur í umhverfi þar sem þeir 

sjá nýja hluti og læra ný orð tengt því.  

 Að nota ritun í útikennslu gagnast nemendum vel með því að fara með nemendur í 

útikennslu í nærumhverfi. Ritun snýst að miklum hluta um æfingu og ná ákveðnum 

tækniatriðum. Þegar farið er með nemendur í vettvangsvinnu er átt við það að taka þá út úr 

skólastofunni í umhverfi sem er meira styðjandi við að æfa sig í ritun. Stór þáttur af ritun snýst 

einnig um að skrifa sinn eigin texta eða hugleiðingar, að fara með nemendur á stað þar sem 

þeir skrifa sögu sem tengist því umhverfi sem þeir sjá. Kostir þess að fara með nemendur geta 

því ýtt undir sköpunarhæfni, ímyndunarafl og aukið reynslu þeirra við ritun.   
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5 Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um stöðu íslenskunnar sem tungumáls sem tekur hröðum 

breytingum. Með breytingum skapast tækifæri til þess að takast á við nýjar áskoranir og ef til 

vill nýjar nálganir um hvernig skuli kenna íslensku. Fjallað var um hvernig Aðalnámskrá 

grunnskóla segir frá grunnþáttum náms en jafnframt sagt sérstaklega frá íslenskuhluta 

námskrár. Að mínu mati má ekki draga úr vægi þess að íslenskukennsla tengist inn í öll fög sem 

nemendur takast á við. Þótt tenging geti verið missterk þá skiptir öllu máli að vel sé staðið að 

íslenskukennslu því að íslensk tunga er móðurmálið og aðalsamskipti fara fram á íslensku.  

Eins og fjallað hefur verið um í þessari ritgerð hafa allir grunnþættir aðalnámskrár skýra 

tengingu við tungumálið. Þó gerir aðalnámskrá ekki nógu mikla grein fyrir því hvernig kenna 

skuli íslensku en styðst í stað þess  meira við að segja hver séu markmið og hæfniviðmið. Þegar 

velt er fyrir sér hvernig kennsla fer fram í íslensku og hvaða kennsluaðferðir eru notaðar komu 

fram ólíkar túlkanir. Í aðalnámskrá er sagt að nám skuli fara fram með fjölbreyttum hætti og 

það er hægt að túlka þannig að notast eigi við mismunandi kennsluaðferðir. Til eru margar 

kennsluaðferðir sem hægt er að nota í íslenskukennslu en rannsóknir, sem byggjast aðallega á 

vettvangsathugunum, sýna að notast er við fáar kennsluaðferðir. Ekki verður dregin ályktun af 

því hvers vegna sé notast við svona fáar kennsluaðferðir í íslenskukennslu en þess í stað er rætt 

frekar um þau tækifæri sem leynast í íslenskukennslu og möguleikum um meiri fjölbreytni í 

kennsluaðferðum. Eitt af því sem lítið hefur verið fjallað um er að nota útikennslu í 

íslenskukennslu. Sagt hefur verið frá kostum þess að notast við útikennslu og hvað slík kennsla 

getur haft jákvæð áhrif á nemendur.  

Höfundur telur að ofangreind umfjöllun í þessari ritgerð gefi tilefni til að álykta að 

kennsluaðferðin útikennsla kunni að henta vel til að brjóta upp hefðbundnari kennsluhætti með 

skemmtilegum og námslega örvandi hætti. Fyrrgreindar heimildir bera sömuleiðis það með sér 

að sé kennsluaðferðinni útikennslu beitt í bland við aðra hefðbundnari kennsluhætti, þá geti 

hún verið vel til þess fallin að mæta betur fjölbreytilegum þörfum og áskorunum nemenda.  
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