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1 Inngangur 

Tungumálanám verður sífellt mikilvægara og samskipti Íslands við aðrar þjóðir á enskri 

tungu eru alltaf að aukast. Ensk tunga er orðin alþjóðlegt tungumál og hefur það gerst 

eftir að tölvusamskipti og margmiðlunartækni hóf innreið sína (Crystal,2004:6). 

Kunnátta í erlendum tungumálum er nauðsynleg úti í hinu daglega lífi. Hún er jafnframt 

lykill að fræðslu, námi og atvinnutækifærum. Í tungumálanámi fá nemendur innsýn í 

annan menningarheim, siði annarra þjóða og venjur. Þá eru ómetanleg þau samskipti 

sem myndast milli manna, og þau tækifæri sem gefast til að víkka sjóndeildarhringinn  

einn af mörgum kostum tungumálanáms. Íslendingar leggja ríka áherslu á kunnáttu á 

enskri tungu og í tækni – og framhaldsnámi er stór hluti námsefnis eingöngu á ensku. 

Margir íslenskir námsmenn fara utan til náms og stunda háskólanám í enskumælandi 

löndum. 

Í þessari greinargerð verður fjallað um talað mál og framsögn í enskukennslu og hvernig 

kennarar geta nýtt sér þær mörgu kennsluaðferðir og leiki til að ná árangri í kennslu 

talaðs máls og framsagnar. Um er að ræða kennsluhugmyndir um  tjáskipti í töluðu máli 

með rími, leikjum, þulum, og ýmsu fleiru. Kennsla felst ekki eingöngu í því hefðbundna 

að rita, lesa, glósa, heldur hefur bæst við öflugt kennslutæki sem er tölvan  og Internetið.  

Á  þessum vevangi er ógrynni efnisúrlausna aðferð til tilbreytingar og ánægju fyrir 

nemendur.    

Kveikjan að greinargerðinni var  námskeiðið Aðferðafræði menntarannsókna í Háskóla 

Íslands. Þar vöknuðu margar forvitnilegar spurningar og þeim þurfti að svara. Okkur lék 

forvitni á að vita hvort kennarar kenndu talað mál og framsögn í enskukennslunni. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla í erlendum tungumálum er lögð áhersla á að nemendur læri að 

nota enskuna til tjáskipta við raunverulegar aðstæður og er þjálfun í munnlegri færni þar 

sennilega helsti veikleikinn. Ástæður þess að talþátturinn situr á hakanum í 

enskukennslunni kann að vera fyrirhöfnin, að kennurum finnist þeir sjálfir ekki hafa 

nægilegt vald á tungumálinu til að tala eingöngu ensku og oft er ekki auðvelt að 

skipuleggja og kenna talað mál og framsögn (Laufey Bjarnadóttir, Samúel Lefever og 

Lovísa Kristjánsdóttir, 2006:57, 58).    
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Í greinargerð er leitast við að vekja athygli á mikilvægi talaðs máls og framsagnar í 

ensku tungumálakennslunni. Leitað hefur verið í bókum og ritum Piaget um hans 

félagshyggjukenningar, í hugsmíðahyggju Vygotsky og fjölgreindum Gardners, að því 

sem höfðar til talaðs máls og framsagnar. Það sem lýtur að kennslufræði er að mestu 

unnið úr skrifum Thomasar Armstrong og Gardners enda ógrynni kennslu og fræði 

efnum komið frá þeim, bækur og greinar um efni talað smáls og framsagnar og vaki 

athygli á gildum og mikilvægi framsagnar og talaðs máls. Armstrong, fjölgreindir hans í 

skólastofu er varla ástæða til að kynna frekar þar sem hans skrif um kennslufræði eru 

nánast öllum kennnurum þekkt rit. Nokkrar kennsluhugmyndir eru settar fram og 

aðferðir við þær eru útskýrðar.  

Með greinargerð fylgir grind að vef sem er ætlaður kennurum sem  kenna talað mál og 

framsögn í ensku. Vefurinn hefur að geyma fræðsluefni og námsefni um kennslu í 

töluðu máli og framsögn á ensku.Verkefnin eru að mestu leyti ætluð  nemendum á 

miðstigi grunnskólans en má auðveldlega nota bæði fyrir yngri og eldri stig 

grunnskólans. Með þessum vef komum við til móts við þörf fyrir greiðan aðgang að 

tilbúnu efni sem kennarar geta gripið í og einnig gefið þeim hugmyndir um skemmtilegt 

og líflegt kennsluefni sem er að mestum hluta fólgið í leikjum og sem höfða til 

barnanna. Hvert sem við förum eða eigum samskipi við börn þá er leikjum alltaf vel 

tekið. Það leikur enginn vafi á að leikir, söngur og aðrar líkar uppákomur eiga alltaf upp 

á pallborðið hjá nemendum. 

Í greinargerðinni er leitast við að svara spurningunni: Hvernig er hægt að flétta saman 

kennslu í töluðu máli og framsögn í enskukennslu?  Slóð vefjarins er 

http://www.simnet.is/saragj/ 

 

 

 

 

http://www.simnet.is/saragj/
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2 Tilgangur vefjarins 

2.1 Vefur gefur aukin tækifæri  

Það eru fjölmargir möguleikar sem bjóðast bæði nemendum og kennurum á hinum ýmsu 

vefjum.  Möguleikar Internetsins til margmiðlunar, gefa tækifæri til að nýta myndir, bæði 

kyrrar og hreyfanlegar og einnig hljóð, eitt og sér eða með texta. Auðvelt er gera námsefni 

meira aðlaðandi og fjölbreyttara enda er raunin sú að mikil áhersla er lögð á það nú á 

dögum að kennarar kynni sér og noti þann möguleika sem Internetið hefur upp á að bjóða 

og geti þannig auðgað og glætt kennslustundirnar. Það er auðvitað líka mikill kostur fyrir 

kennara að geta bent nemendum á góðar kennslusíður og aukið fjölbreytni á kennsluefni 

fyrir nemandann. Nemendum gefst þannig kostur á að nýta tíma sinn utan hinna 

hefðbundnu kennslustunda. Góðir kennsluvefir má segja að séu í hlutverki aðstoðarkennara 

og er efnið oftast uppbyggt með örvun og hvatningu í huga, í formi leikja og annarra 

æfinga, í töluðu máli og framsögn. Á vefnum okkar má finna tenglasafn með tenglum inn á 

marga kennsluvefi með efni sem nemendur geta nýtt sér í formi leikja bæði í kennslustund, 

og sem afþreyingu heima og við heimanám. Þar er að finna einnig efni fyrir kennara til að 

prenta út t.d. námsefni, leiki og æfingar sem ýta undir færni í töluðu máli og framsögn.  

 

2.2 Vefurinn og greindirnar 

Howard Gardner, bandarískur prófessor og sálfræðingur þróaði fjölgreindakenningu 

Gardners  (Gardner  2010b). Hann skiptir hæfileikum og getu manneskjunnar í níu flokka 

sem hann kallar greindir. Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners hafa  allir einstaklingar 

greindir en greindirnar eru missterkar hjá fólki. Þekking á fjölgreindarkenningunni getur 

hjálpað kennurum til að skilja nemendur sína betur og koma til móts við þá þar sem þeir eru 

staddir í þroska og getu. Talsmenn fjölgreindarkenningarinnar hafa bent á möguleika 

margmiðlunar til að höfða til fleiri greindarsviða. Á vef Þuríðar Jónu Jóhannsdóttur 

Netkennsla í kaflanum Birting, beinir hún augum sínum að öllum þeim möguleikum sem 

Internetið hefur að bjóða.  
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Hún vitnar meðal annars í Greg Kearsley:  

Rannsóknir hafa sýnt fram á, að sé höfðað til fleiri skynfæra en eins, er líklegra 

að manneskjan taki betur eftir og tileinki sér það sem um er að ræða og slíkri 

vitneskju á auðvitað að taka mark á þegar að við höfum í höndunum miðil sem 

gerir það tiltölulega auðvelt og ódýrt að nota bæði texta, myndir og hljóð 

   (Þuríður  Jóna Jóhannsdóttir, 2001).                               

Það sem helst ber að merkja eru áherslur fjölgreindarkenningar Gardners, þar sem verið er 

að höfða til margra greindarsviða í einu og sama námsumhverfinu. Með notkun vefefnis eru 

nemendur að vinna með fleiri þætti greindar sinnar en verið hefur hingað til, þar sem helstu 

námsgögn hafa verið bækur og ritað mál.  

 

2.3 Upplýsingalæsi  

Í samfélagi hins hraða upplýsingaflæðis gegnir tölvan lykilhlutverki. Því er mikilvægt  að 

kenna nemendum upplýsingalæsi þ.e. að hafa aðgang að þekkingu og vita hvar á að leita 

hennar. Menntunarviðmið áður fyrr var að nemandi gæti líkt eftir, lesið, hlustað og lært 

fyrir próf. Nú er gert ráð fyrir að skólinn þjálfi nemendur í notkun á tölvu og kunnáttu í 

upplýsingalæsi sem felst í  

 Færni í að skanna, vera fljót að öðlast yfirsýn yfir þær upplýsingar sem tiltækar eru. 

Mjög góð lestrarfærni er forsenda árangurs í þessu tilviki.  

 Færni í að tileinka sér mikið magn upplýsinga hratt og skipulega, að kunna að 

greina hismið frá kjarnanum. 

 Færni í samskiptum sem felast í að geta komið frá sér afrakstrinum af því sem 

fékkst með því að skanna og framreiða þannig gert að aðrir skilji.        

(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001).            

Að vera fær um að nýta sér möguleika tölvunnar til að afla sér upplýsinga, fróðleiks og til 

náms og sköpunar er grundvöllur í nútíma samfélagi. Mikið úrval er af gagnvirku 

kennsluefni fyrir skóla og námsmenn. Tölvunotkun er orðinn mikilvægur þáttur í námi. 
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Nemendur vinna við nám sitt, verkefnaskil og annað tengt námi sínu í tölvum. Þannig er 

tölvan að verða lykilatriði í nútíma námi og menntun. Núna byggjast námskenningar að 

miklu leyti á hugsmíðahyggju, þ.e. að nemandi þurfi ekki lengur að byggja nám sitt á 

miðlun frá kennara heldur byggist nám hans á eigin forsendum. Það má líta þannig á að 

tölvan sé hjálpartæki kennarans og í raun er nemandinn ekki alfarið háður mötun frá 

kennaranum heldur getur hann nýtt sér sem viðbót þá miðlun sem í boði er í gegnum 

upplýsingamiðlun og vinnslu sem er námi hans til framdráttar. 
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3  Aðdragandi 

3.1 Breyttar áherslur  

Í tungumálanámi hefur á undanförnum árum verið lögð aðaláhersla á lestur og ritun. Það er 

ekki fyrr en á síðustu árum að áherslubreyting hefur átt sér stað. Við ákváðum að kanna 

áherslubreytingar er tengjast kennslu í tungumálum. Nú er áhersla í byrjun tungumálanáms 

lögð á að æfa nemendur strax í  tjáskiptum, töluðu máli, æfa framburð, reyna að gera sig 

skiljanlegan og æfast þannig markvisst betri tilfinningu fyrir framburði/ áherslum og 

hrynjandi. 

Ritun, lestur og hinn málfræðilegi þáttur kemur síðar þegar lengra er liðið á námið. Í ljósi 

þessara áherslubreytinga var könnuð  kennsla talaðs máls og framsagnar hjá 

umsjónarkennurum á yngsta stigi og miðstigi í tveim skólum. Í stuttu máli var niðurstaðan 

sú að lítið var um kennslu í töluðu máli og framsögn en frekar stuðst við hlustun á CD 

diska og verkefni úr bókum, ljósrituðum verkefnum af Internetinu eða tilbúnu kennsluefni 

frá Námsgagnastofnun. 
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4 Úttektir og rannsóknir 

Árið 2005 var gerð úttekt á enskukennslu á Íslandi að beiðni mennta-og 

menningarmálaráðuneytisins. Í úttektinni kemur margt áhugavert fram um enskukennslu.  

m.a. að nemendur vilja fá fleiri tækifæri til að  þjálfa sig í að tala ensku. Að mati þessara 

nemenda er þörf á auknum kröfum á tjáskiptum sem fari eingöngu fram á ensku í 

kennslutímum, þ. e. kennari talar ensku og nemendur reyna að þeirra getu að  svara á ensku. 

Í kjölfarið var stungið upp á verkefni þar sem nemendur  gerðu t.d. stuttmynd sem þeir tali 

inná á ensku (Laufey Bjarnadóttir, Samúel Lefever og Lovísa Kristjánsdóttir, 2006:42).  

Úttektir af þessu tagi eru mjög mikilvægar. Kennarar þurfa að vita hvað nemendur vilja og  

hvaða kennsluaðferð þeim finnst best að  notaðar séu. Það kom skýrt í ljós  í  þessari úttekt 

hvaða aðferðir nemendur aðhyllast: 

Þegar  nemendur  í 9. - 10. bekk voru spurðir „Hversu mikið finnst þér þú læra 

þegar eftirfarandi  aðferðir eru notaðir í kennslustundum?“ þá var það  

talæfingaraðferðin sem fékk ( hæsta ) stærsta hlutfallið þar sem 49 % nemenda 

svöruðu, „mikið“ og 19%  svöruðu „mjög mikið“ (bls. 29). 

Í 5. bekk var spurt sömu spurningarinnar en svarmöguleikarnir voru aðrir. 

Samtalsæfingar  var það sem átti hugi flestra, mikilvægt eða  39% (bls. 32). 

Þessar niðurstöður sýna að nemendur læra margt og mest í gegnum talað mál. Mikilvægt er 

fyrir kennara að hafa þetta í huga þegar kennsla er skipulögð. Þessi úttekt er áhugaverð og 

er í henni margt nytsamlegt fyrir kennara um skoðanir nemenda á kennsluaðferðum og 

námsefni. 

4.1 Lítil kennsla í töluðu máli            

Árið 2008 var gerð rannsókn á enskukennslu í 4.-7. bekk á Íslandi (Ragna Magnúsdóttir, 

2008). Aðeins fáir kennarar tóku þátt í rannsókninni en niðurstöður gefa samt hugmynd um 

hvernig enskukennslu er háttað í grunnskólunum. Spurt var í hvaða hlutfalli hver þáttur 

fyrir sig, hlustun, lestur, ritun, talað mál og framsögn, orðaforði og málfræði væri í 

enskukennslu hjá viðkomandi kennara. Niðurstöður sýndu að í 4. bekk var talað mál og 



13 

 

framsögn að meðaltali 40%, í 5. og 6. bekk 24 % og í 7. bekk  18% (bls.22). Þessar 

niðurstöður sýna að aðeins tæplega 20% af kennslu í 7. bekk fer í að kenna talað mál. Þetta 

eru mjög lág prósenta og af þessum niðurstöðum að dæma er ástæða að ætla að þörf sé á að 

kenna nemendum gott mál með góðum framburði og réttri líkams- og raddbeitingu þegar 

svona lítill hluti kennslunnar snýr að þessum þáttum. Þetta leiðir til þeirrar ályktunar að  

mikil hætta er á því að enskukennslan verði með „bóklegu sniði“, þ.e. ritun, lestur og 

málfræði ef ekki tekst að snúa blaðinu við. 
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5 Námskrár  

5.1 Aðalnámskrá grunnskóla  

Aðalnámskrá grunnskóla byggist á lögum um grunnskóla nr. 66/1995 með síðari 

breytingum. Ný námskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2007 og kom til framkvæmda í 

skólum frá og með skólaárinu 2007- 2008. 

Markmiðin í Aðalnámskrá grunnskóla í erlendum tungumálum eru í fjórum atriðum: 

 Hlustun. 

 Lestur. 

 Talað mál.  

 Ritun. 

Í stórum dráttum er þessi ritgerð helguð töluðu máli og framsögn og þessum námsþætti 

gerð ítarleg skil. Í námskránni 2007 var gerð breyting í færniþáttunum miðað við fyrri 

námskrá, þar sem talað mál er greint í tvo undirþætti, þ.e. frásögn og samskipti og er þá 

komið til móts við viðmiðunarramma Evrópuráðsins, en hann það byggir á því að setja 

fram sameiginleg færniviðmið til að auðvelda samanburð og mat á námi milli landa  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, 2007:5).  

Talað mál og samskipti eru kennd með það í huga að nemendur fái að spreyta sig í 

samskiptum á erlenda tungumálinu. Þannig fá nemendur æfingu í einföldum orðaskiptum 

og framburði. Það er því eðlilegast að erlenda málið sé notað sem mest í kennslunni frá 

upphafi. 

Í færniþættinum talað mál og samskipti segir: 

Það er mikilvægt að þjálfa framburð frá upphafi og huga sérstaklega að 

áherslum og hljómfalli sem oft eru með öðrum hætti í erlenda málinu en í 

íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, 2007:8).  

Þetta er mikilvægur þáttur sem kennarar þurfa að athuga og kenna á réttan hátt. Talað mál 

og frásögn felst í því að nemendur venjist því að geta sagt frá, fyrir framan bekkjarfélaga 

sína og þannig æfi þeir málnotkun, hljómfall og framsögn. 
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Í kaflanum talað mál og frásögn segir:   

 Nemendur þurfa einnig að venjast því frá upphafi að segja frá. Það getur verið 

erfitt í fyrstu að þurfa að standa frammi fyrir bekkjarfélögum sínum og segja 

frá en það er nauðsynlegt að nemendur venjist því. Nemendur fást í námi sínu 

við alls konar viðfangsefni sem þeir þurfa að miðla öðrum. Nemendur þurfa að 

venjast strax í byrjun tungumálnáms léttum  einföldum frásögnum en þegar á 

líður og færni þeirra eykst má gera kröfur um inntak, málnotkun  og 

framsetningu. Einnig læra nemendur málsnið og hljómfall  (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál, 2006:8).  

 

5.2 Áfanga- og námsmarkmið 

Sú breyting varð á Aðalnámskrá grunnskóla fyrir erlend tungumál árið 2006 að 

enskukennsla hefst nú í 4. bekk.  Áfangamarkmiðum er skipt niður á þrjú stig  

1.- 4. bekk 5.-7. bekk  8.- 10. bekk. Þau eru megin viðmið í öllu skólastarfi (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál, 2006:4). 

Í Aðalnámskrá er bent á að heimilt sé að hefja enskukennslu fyrr og er þar að finna 

markmið fyrir enskukennslu í 1. - 3. bekk:  

Líta má á nám í 1.–3. bekk sem inngang að tungumálanámi. Markmiðið er að 

byggja upp áhuga og jákvætt viðhorf til tungumálsins og skapa aðstæður sem 

örva nemendur til að nota málið á einfaldan hátt. Þá er mikilvægt að þeir séu 

öruggir og viti að það er eðlilegt að gera villur (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Erlend tungumál, 2007:47). 

Í þessum viðauka koma fram markmið fyrir talað máli og á hvaða hátt sé hægt að ná þeim 

markmiðum:  

Smám saman þarf að hvetja nemendur til að spreyta sig á að segja eitthvað á 

ensku. Það er hægt að byrja á því að láta nemendur syngja og þylja saman 

barnagælur. Það er góð leið til að æfa framburð, áherslur og ítónun. Síðan 

koma alls konar tungumálaleikir, hreyfileikir og skapandi vinna til sögunnar. 
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Æskilegt er að mál og athöfn fari saman eftir því sem við verður komið  

(Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, 2007:47). 

Ljóst er að mikilvægt er að þjálfa framburð, áherslu og ítónun strax í upphafi 

tungumálanáms og er það fagnaðarefni að þetta komi fram í Aðalnámskránni. 

Í námsmarkmiðunum, (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, 2007 :19) eru talin upp 

þau atriði, sem nemendur eiga að vera færir um í lok hvers námsárs. Í námsmarkmiðum 

fyrir 4. bekk í töluðu má, samskiptum og frásögn, eiga nemendur að geta tekið þátt í 

einföldum samskiptum, t.d. heilsað og kynnt sig og tekið þátt í samskiptaleikjum og 

einföldu samtali. Einnig eiga þeir að geta tekið undir söng, farið með þulur, lýst hlutum  og 

myndum á einfaldan hátt og geta gefið einfaldar upplýsingar um sjálfa sig. Á vefnum má 

finna verkefni með  þulum og rími og kynningar sem eru unnin eftir  þessum 

námsmarkmiðum. 

. 

5.3 Námsmat 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í erlendum tungumálum er formlegt námsmat ekki 

viðhaft í 4. - 5. bekk, þar sem áhersla er lögð á talað mál og hlustun.  

Í enskukennslu fer ekki fram formlegt mat fyrr en í 6. - 7. bekk. Er þá byrjað á að meta 

lesskilning. Símat, sjálfsmat og kennaramat er viðhaft og í því sambandi er Evrópska 

tungumálamappan, ETM  mjög gagnleg. Hún er þannig byggð upp að nemandinn fær í 

hendur matsramma sem hann sjálfur sér um bæði til að setja sér markmið og til að meta 

eigin framfarir. Því getur nemandinn sjálfur metið fylgst með í samráði við kennara hvort 

settum markmiðum hefur verið náð (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006:6). 
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Um talað mál og samskipti kemur eftirfarandi fram í námskránni:  

Matið gæti byggst á atriðum eins og framburði, áherslum, ítónun, hrynjandi, 

notkun hik- og fylliorða, orðanotkun, málbeitingu, notkun máls eftir 

aðstæðum, hvernig nemandi kemur inn í samtal, frumkvæði og hvernig 

nemandi bjargar sér þegar hann siglir í strand. Atriðin, sem metin eru, þurfa að 

miðast við það stig í námi sem nemendur eru á hverju sinni (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál, 2007:14). 

Námsmat felst  í kennaraeinkunn sem er ákveðið hlutfall og með því að meta nemendur í 

munnlegu prófi sem felst í samtölum og spurningum, er þannig hægt að meta færni 

nemandans og getu til að tjá sig á málinu. Á vefnum  okkar er  að finna æfingar sem eru vel 

til fallnar að meta færni nemandans í hinum munnlega námsþætti. Til að kenna ljóðalestur, 

þ.e., upplestur eru frekar formfastar æfingar. Þá kemur um einn eða fáir nemendur fram í 

einu og kennarinn getur einbeitt sér að þeim. Á vefnum  er líka að finna æfingar, þar sem  

kennarinn getur einbeitt sér að nemanda einum og sér án hans vitundar, skoðað og metið í 

hópverkefnum og leikjum eins og í teppaleik, hangman og boltaleiknum. Það gefur kennara 

færi á að einbeita sér í þágu nemandans og fengið tækifæri til að skoða vinnu nemandans og 

getu í annarra  félagsskap og jafnvel vinahóp. 

 

5.4 CEFR 

CEFR, The Common European Framework for Reference for languages
1
,  er  eins konar 

Aðalnámskrá grunnskóla í Evrópu um tungumálakennslu fyrir tungumálakennarar. ETM, 

Evrópska tungumálamappan
2
, European language Portfolio, er vinnumappa sem jafnframt 

er aðgengileg á vef menntamálaráðuneytisins og á vef Námsgagnastofnunar. 

Tungumálamappan er hjálpartæki fyrir kennara að þá sem vilja efla sjálfstæði nemenda í 

tungumálanámi sínu. Hún er leiðarvísir fyrir kennara að markvissari kennsluháttum og 

gagnast e.t.v. á öllum skólastigum, nema á yngsta stiginu þar sem taka þarf tillit til getu og 

þroskastigs þess nemendahóps.  

                                                           
1
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

2
 http://www.nams.is/pdf/elp_lower_disa_2.pdf 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://www.nams.is/pdf/elp_lower_disa_2.pdf
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Mappan skiptist í þrjá hluta: 

 Tungumálapassa með stuttri samantekt um móðurmál eigandans,og skýru yfirliti 

um tungumálanám hans og tungumálakunnáttu.  

 Námsferilskrá þar sem nemandi getur skráð námsmarkmið sín og kunnáttu og 

reynslu af menningu annarra þjóða og lagt mat á framfarir sínar með skipulögðum 

hætti. 

 Safnmöppu þar sem eigandi varðveitir sýnishorn af verkum sínum á 

tungumáli/málum sem hann hefur lært eða stundað (Evrópsk tungumálamappa fyrir 

grunnskóla, 2006). 

 Í Evrópsku tungumálamöppunni er mikil áhersla lögð á munnleg samskipti. Til þess að 

nemendur geti átt góð samskipti  á ensku er mikilvægt að þeir geti beitt réttum framburði 

og framsögn. Einnig er rétt líkams- og raddbeiting mikilvæg til þess að hægt sé að gera sig 

skiljanlegan og samskiptin gangi sem best. Bæði rammi aðalnámskrár og 

tungumálamöppunnar gerir kennurum kleift að skipuleggja kennslu sína og gerir námsmat 

allt léttara.  
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6 Grunnurinn að góðri kennslu 

6.1 Þekking á greindunum 

Til þess að kennari geti sinnt nemendum sínum þarf hann að hafa þekkingu á 

kennsluaðferðum, líðan, hegðun og þroska barna. Allir nemendur eru einstakir og þurfa að 

fá nám sem hentar þeim. Sumir nemendur eiga auðveldara með að læra það sem þeir lesa 

eða horfa á en aðrir eru næmari á hlustun og hið talaða mál. Svo eru líka til nemendur sem 

eru jafnvígir á hvort tveggja. Það hefur hins vegar verið staðfest að u.þ.b. 25% af 

nemendum sýna mismunandi árangur eftir því hvaða kennsluaðferðir eru notaðar (Larsen-

Freeman, 2000:169). 

 Hver og einn einstaklingur hefur sínar sterku og veiku hliðar og í mörgum tilvikum er ekki 

tekið tillit til þessa þar eð hin hefðbundna bekkjarkennsla er nánast alltaf miðuð við meðal- 

getu og -hæfni og það mat er látið ráða í hefðbundinni  bekkjarkennslu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2006:7) kemur fram að hver nemandi eigi að 

fá nám við hæfi þ.e. þroska, skilning og getu.  

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Samkvæmt 

lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og 

sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum.  ... Til þess að þessu sé fylgt eftir og  nemendum sé sinnt á 

sem bestan hátt,  þurfa kennarar að nota góðar kennsluaðferðir sem byggja á 

traustum og góðum rannsóknum. 

Góðar og viðurkenndar kennsluaðferðir eru þær aðferðir sem stuðst hefur verið við í 

menntastofnunum meðal annars á Íslandi þ.e. kenningar Gardners. Þeir kennarar sem vinna 

samkvæmt þeirri kenningu eru að okkar mati að vinna samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennum hluta þar sem kveðið er á um að hverjum nemanda skuli vera gefið tækifæri til 

náms og þroska. 
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Þar stendur á blaðsíðu 15:  

Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs verður að miðast við þá skyldu 

grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. 

Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla 

með nemendum námfýsi og vinnugleði (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti, 2006:15). 

 

6.2 Fjölgreindarkenning Gardners 

Fjölgreindarkenning Gardners byggir á kenningu um fjölgreindirnar níu. Það er kenning um 

að hver og einn nemandi fái tækifæri til að læra á sinn hátt, á sínum hraða og styrkja þær 

greindir sem þurfa á styrkingu að halda. Þær greindir sem sterkast tengjast töluðu máli og 

framsögn eru málgreind, tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind  og samskiptagreind. 

Tungumálakunnátta krefst samþættingar þessara greinda. Hægt er að þroska ákveðnar 

greindir og/eða hluta af greindum, meira en aðrar, til dæmis málgreind, með 

kennsluaðferðum eins og t.d. þankahríð. Í þankahríð er allt tínt til og sagt frá öllu er kemur 

upp í huga manns, og þannig örvað bæði mál og hugsun. Sagnalistin, getur verið að segja 

sögu. Þar er fléttað saman orðum og hugtökum. Orðaleikir, tölvur og hljóðbækur, allt þetta 

er örvun fyrir málgreind nemandans. Með auknum lestri á sögum, ljóðum og kvæðum, 

eykst skilningur á því sem lesið er um. Þegar lesið er upphátt fer fram þjálfun í framburði, 

framsögn, radd-og líkamsbeitingu og framkomu (Armstrong, 2001:64).   

 

6.2.1 Málgreind 

Málgreindin er greind sem allir búa yfir að einhverju marki en sumir skara fram úr á þessu 

sviði. Nemandi með sterka málgreind hefur góða hlustunarhæfileika. Hann hefur gaman af 

að lesa og skrifa og hefur gott minni á það sem hann hefur heyrt og/eða lesið og gott vald á 

málinu. Málgreindin er mikilvægasti hluti tungumálakennslunnar og er nauðsynlegt fyrir 

kennara að vita hvernig eigi að styrkja þessa greind hjá öllum nemendum. Málgreindin 

hefur fjórar hliðar: mælska, orða minni, útskýring og málskilgreining. Málgreindina má  

örva á ýmsan hátt, til dæmis með orðaleikjum og spilum eins og actionary og scrabble, 
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sögulestri, frásögnum eða upplestri á ljóðum eða kvæðum, hlustunaræfingum eða með 

umræðum og rökræðum (Armstrong, 2005:7). 

Að örva málgreindina á réttan hátt er mikilvægt í tungumálanámi. Það gefur nemendum 

aukin tækifæri til að taka þátt í lífi og starfi hvort sem er á alþjóða grundvelli eða hérna á 

Íslandi. Tungumálakunnáttu er krafist í auknum mæli við hin ýmsu störf er bjóðast og ekki 

síður á hinum margvíslegu námssviðum. 

Málgreindina má tengja tónlistargreindinni með því að nota tónfall, takt og hrynjandi, eins 

og í ljóðum og söngvum, rappi og rími. Sambland þessara greinda gefur góða raun t.d. í 

æfingum á framburði og framsögn. Á vefnum má finna margar kennsluæfingar sem þjálfa 

þessa þætti eins og  rím, ljóð og tungubrjótar sem má flytja í þeim stíl sem nemendur kjósa 

eins og til dæmis að rappa, eða syngja.  

6.2.2 Tónlistargreind 

Tónlistargreind er samheiti yfir hæfileika sem tengjast hljóðum og kemur mjög fljótt fram 

hjá börnum. Sum börn hafa þessa greind í ríkari mæli en önnur. Tónlistargreind 

samanstendur af  laglínu, takti og hljómblæ. Þetta er hæfileikinn til þess að greina og vinna 

með hljóð, tjá sig með hljóðum og nema upplýsingar í gegnum hljóð. Til að styrkja og nýta 

tónlistargreindina og nota hana í enskukennslu er gott að syngja, lesa og hlusta á hljóð og  

gera takt- og klappæfingar til að læra takt og hrynjandi orða. Á vefnum okkar má finna 

ýmsa leiki er tengjast söng. Margir þeirra eru líka til á íslensku þannig að  bæði kennara og 

nemendur þekkja lögin og kennara sem kann á hljóðfæri getur spilað undir. Á vefnum eru 

tenglar inn á Internetið með leikjum að hlusta á og syngja með. 

6.2.3 Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind er  færni til að nota allan líkamann til  að skynja veröldina, tjá 

hugmyndir og tilfinningar og hafa tjáskipti í gegnum hreyfingu. Hún felst einnig í 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi og styrk. Íþróttir og dans falla einnig undir þessa greind 

(Armstrong, 2001:14). 

 Allir heilbrigðir einstaklingar búa yfir þessari greind að einhverju marki. Þegar við tölum 

notum við líkams-og hreyfigreindina að vissu marki , þ.e. talfærin og vöðvana sem stjórna 

raddböndunum. Þessi greind nær bæði yfir að hreyfa smæstu og stærstu vöðvana í 
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viljastýrða vöðvakerfinu. Til að styrkja málgreindina og líkams- og hreyfigreind í 

enskukennslunni er gott að nota hreyfileiki með ensku tali og söng eins og í leiknum 

„höfuð, herðar, hné og tær“,sem er að finna á vefnum okkar, sem höfðar mjög vel til 

þessara atriða. Að fara í  hlutverkaleiki og vera með leikræna tjáningu eru aðferðir sem 

kenna má til að ná fram réttri líkams- og raddbeitingu.  

6.2.4 Samskiptagreind 

Þessi greind byggir á getunni til að hafa góð samskipti við aðrar manneskjur og getunni til 

samstarfs. Til að styrkja samskiptagreindina er gott að nota hópavinnu og samvinnu. Sú 

vinna getur verið æfð á margvíslegan hátt til dæmis með því að æfa að hópleiki, hópavinnu 

og leiklist. Nemandi með sterka samskiptagreind býr yfir góðum hæfileikum til að 

umgangast aðra og eiga góð samskipti, lesa úr tjáningu annarra og gefa rétt boð til að halda 

góðum tengslum. Samskiptagreindin nýtist vel í formi leikja, spurningaleikja, spilaleikja, 

eftirlíkinga, t.d. eins og  leikum, „Símon segir“, sem er ákjósanlegur í þessu samhengi  

(Armstrong, 2001:73). 

Vygotsky hefur sett fram þá kenningu að þróun mannlegrar greindar eigi sér rætur í 

menningu sem byggir á samskiptum í mannlegu samfélagi. Þar gegnir tungumálið 

lykilhlutverki. Hann dró af því ályktanir og sagði meðal annars:  

Tal barns hefur jafn mikilvægu hlutverki að gegna og athöfn til að leysa 

verkefni. Börn leysa praktísk verkefni jafnt með hjálp málsins eins og 

með augum sínum og höndum (Vygotsky, 1978:26). 

Vygotsky benti einnig á að þegar þankahríð stendur yfir flæða frá nemendum hugsanir í 

orðum sem safna má á glærur eða skrifa á töflu og reynist hið besta efni til sköpunar 

(Armstrong, 2001:64). 

Af þessu má sjá hversu mikilvægt er að kennari þekki til greindanna, að hann kunni að nýta 

sér þá þekkingu í þágu nemandans, að nemandinn fái að sýna hæfni og getu á því sviði er 

höfðar best til hans. Best er fyrir kennarann að átta sig á greindum nemandans með því að 

fylgjast vel með  honum þegar hann tekst á við táknkerfi greindanna (Armstrong, 

2001:100).        

http://frontpage.simnet.is/gudrunpet/namsmatid/heimildir.htm
http://frontpage.simnet.is/gudrunpet/namsmatid/heimildir.htm
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6.3 Piaget og mikilvægi talaðs máls 

Annar talsmaður  um  mikilvægi talaðs máls  er Jean Piaget, svissneskur vísindamaður, sem 

er þekktur fyrir kenningu sína um vitsmunaþroska barna. Piaget skipti þroska barna í þrjú  

vitsmunastig og fyrir kennara eru þau sérstaklega mikilvæg. Þau eru: innsæi eða 

hugboðsskilningur, hlutbundin rökhugsun og formleg rökhugsun. 

Vitrænan þroska flokkaði hann í fjóra þætti og allir eru hver öðrum tengdir: 

 Þroski- líkamsþroski, þar með talið miðtaugakerfið. 

 Reynsla. 

 Félagsleg samskipti eins og leikur, tal og samskipti við aðrar manneskjur, 

sérstaklega við önnur börn. 

 Jafnvægisleitni sem felur í sér þroska, reynslu og félagsmótun. 

 

 Þegar kennari fæst við talað mál og framsögn á virkan hátt í gegnum tjáningu og leik er 

hann að styrkja félagsleg samskipti nemenda sinna og örvar málnotkun þeirra. Piaget telur 

það mjög mikilvægt að börn tali saman til að styrkja félagsmótun og málörvun: 

Börn þurfa að tala við önnur börn, ræða við þau og eiga við þau orðasennur. 

Kennarar verða að sjá svo til að í daglegri kennsluáætlun sé félagslegum 

samskiptum sem örva til málnotkunar ætlaður stór hlutur. Áætlunin þarf að rúma 

athafnir eins og kappræður innan bekkjarins, hlutverkaleiki, táknræna leiki, 

umræðuhópa  og ýmiss konar starfshópa þar sem unnið er sameiginlega að 

margvíslegum verkefnum (Charles, 1982:31).  

Mikilvægt er að nemendur fái  tækifæri til að tjá sig, til að læra og þroskast sem best, 

samkvæmt fræðimönnum eins og Gardner, Vygotsky og Piaget. Börn eru stóran hluta 

dagsins í skólastofunni og þar gegna kennarar því hlutverki að örva þroska nemenda í 

hinum ýmsu greindum. Skilningur þeirra á mikilvægi kenninganna um greindirnar gefur 

kennslu þeirra aukið vægi og er gott að hafa í huga þegar kennsla er skipulögð.  Þær 

æfingar sem er að finna hér í greinargerðinni og á vefnum eru unnar með þessar kenningar í 

huga.  
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7 Vefsvæði  ætlað kennurum   

7.1 Inngangur 

Inni á vefsvæði okkar, http://www.simnet.is/saragj/ er að finna kennsluefni fyrir 

enskukennara. Þetta er vefur sem eingöngu er byggður upp með áherslum á  talað mál og 

framsögn. Efnið sem slíkt hentar nemendum vel allt upp í 7. bekk en það má  með lítilli 

fyrirhöfn nota  á öðrum skólastigum grunnskólans, í framhaldsskóla, fullorðinskennslu og í 

kennslu annarra tungumála. Leikir eru alltaf vinsælir og  kennarar geta notað þá í hinum 

ýmsu aldurshópum. Þarna er að finna ýmsa leiki, rím, þulur, ljóð og tungubrjóta. 

Tilgangurinn er að gefa kennurum greiðan aðgang að efni til kennslu á sem einfaldastan 

hátt og að sama skapi bjóða fjölbreytta leiki, rím og þulur o.fl. Hugmyndin er að létta á 

undirbúningi kennslu, auka vægi leikja og gleði í kennslustofu og jafnframt að bjóða fram 

námsefni er stuðlar að bættri kennslu í töluðu máli og framsögn. Einnig eru á vefnum slóðir 

sem nýta má til enn frekari úrræða í enskukennslunni. Æfingarnar má annað hvort nota sem 

heildstætt námsefni eða sem hluta af kennslustund.  

Æfingar í töluðu  máli og framsögn gagnast nemendum best fái þeir kennslu í  réttri líkams- 

og raddbeitingu samhliða æfingunum. Á vefnum fylgja fyrst grunnæfingar í  hvernig á að 

nota rödd og líkama á sem bestan hátt. Myndir fylgja sumum æfingunum til frekari 

útskýringar til að prenta út og sýna eða varpa upp á vegg með hjálp skjávarpa þar sem 

netslóð er að finna samhliða myndunum. Þessar æfingar eru gerðar með Aðalnámsskrá 

grunnskóla, í huga. Eins og áður hefur komið fram lúta æfingarnar og markmiðin að töluðu 

máli og framsögn í enskukennslu. Einnig eru hafðar í huga kenningar Piagets, Vygotsky og 

Gardners um mikilvægi talaðs máls.   

 

7.2 Uppsetning  æfinganna 

Með hverri æfingu fylgja skýrar upplýsingar um  markmið, aldurshóp, námsefni, 

undirbúning, framkvæmd og leiðbeiningar til kennarans. Með því að fylgja leiðbeiningum á 

vefnum geta kennarar gert nemendum sínum kleift að læra tungumálið á árangursríkan og 

skemmtilegan hátt. 

http://www.simnet.is/saragj/


25 

 

7.2.1 Markmið 

 Markmiðin með æfingunum eru mismunandi, en haft er í huga  að hafa þær sem 

fjölbreyttastar og að þær kenni talað mál og framsögn. Markmiðin með tungubrjótunum, 

eru að liðka munn, kjálka og raddbönd, en markmiðið með ljóðalestri er að æfa  framburð 

og framsögn. Allar æfingarnar reyna þó á tal og framsögn á mismunandi hátt, bæði í 

einstaklings- og hópverkefnum. Æfingarnar styrkja samskiptagreindina hjá nemendunum, 

sem er mjög mikilvægt. Æfingar sem heppnast vel gera kennsluna skemmtilega og stuðlar 

að auknu sjálfstrausti nemenda og styrkir sjálfsþekkingargreindina. 

7.2.2 Aldurshópur 

  Æfingarnar eru ætlaðar nemendum á miðstigi grunnskólans. Í flestum æfingunum eru 

engar forkröfur um námsgetu, eins og til dæmis í kafla um rím og þulur þar sem nemendur 

læra ný orð um leið og þeir gera æfinguna. Fataleikurinn er hinsvegar ætlaður sem 

uppskeruæfing og þurfa nemendur að hafa  grunnþekkingu á fatnaði og litum. Með 

smábreytingum má nota þessar æfingar á öllum stigum grunnskólans, í fullorðinskennslu 

og við kennslu annarra tungumála. 

7.2.3 Námsefni 
Á vefnum er að finna rím, þulur, ljóð og púltæfingar sem er valið efni til notkunar. Í þeim 

æfingum sem þarfnast áhalda eru þau höfð í lágmarki, einföld og ódýr  og til staðar í 

flestum skólastofum eins og stólar, boltar, blýantar. 

7.2.4 Framkvæmd/undirbúningur 

 Einfaldar leiðbeiningar fylgja öllum leikjum. Flesta leiki má jafnvel nota úti í frímínútum, 

göngunum eða öðrum svæðum. Ef breytingar eiga sér stað á stundatöflu, seinkun verður á 

tíma eða afleysingakennari þarf að kenna, er gott að geta gripið í einfalda leiki eins og 

hangman, boltaleiki eða colors and numbers. Leikirnir þurfa mjög lítinn sem engan 

undirbúning og eru þess vegna gott úrræði fyrir upptekna  kennara. 

7.2.5 Leiðbeiningar til kennarans 

 Undir þessum þætti má finna ýmiss konar útfærslur á æfingum til kennslu er snúa að 

líkams- og raddbeitingu. Til dæmis  má finna útfærslur á rími og þulum, bæði sem 

einstaklings og hópaverkefni. Þegar um einstaklingsverkefni er að ræða les hver nemandi 
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heilt ljóð. Í hópaverkefnum fær hver og einn nemandi eitt erindi ljóðs til að flytja. 

Hópaverkefni hafa það umfram einstaklingsverkefni að nemandi fær stuðning frá hinum 

sem flytja með honum ljóðið. Þarna reynir á færni til að vinna með öðrum og læra  góð 

samskipti. Nemendur kynnast innbyrðis og læra að treysta og styðja hver annan. Þessar 

útfærslur okkar eru  þannig gerðar að auðvelt er fyrir kennara að breyta og bæta leikina eftir 

aðstæðum og  getu nemenda.     

 

7.3 Samantekt 

Fram kemur í áðurnefndri rannsókn
3
 á vegum menntamálaráðuneytisins að  nemendur vilji 

fá fleiri tækifæri til að  þjálfa sig í að tala ensku og  æskilegt sé að auka munnlegan þátt 

enskunnar í kennslunni því eru þessar æfingar mjög gott tækifæri fyrir kennara til að auka 

hlutfall talaðs máls í kennslunni. Í sömu rannsókn kemur einnig fram að nemendum finnst 

þeir læra hvað mest með því að gera talæfingar eða 39% nemenda í 5. bekk. 

Ljóst er að æfingar í töluðu máli og framsögn er mikilvægur hluti af kennslunni. Þættirnir  

sem þjálfast eru margir og bæði í formi tjáningar og líkams – og hreyfi getu. Má þá til 

dæmis nefna atriði eins og samskipti, öndun og líkamsbeitingu.  Er það von okkar að 

vefurinn og greinargerðin verði til þess að styrkja hlutfall talaðs máls og framsagnar í 

enskukennslu. 

 

 

 

                                                           
3
 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/enskukennsla.pdf    

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/enskukennsla.pdf
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8 Lokaorð 

Góð kennsla talaðs máls og framsagnar í enskukennslu er mikilvægur grunnur til þess að 

nemendur geti gert sig skiljanlega og skilið hið talaða mál. Kenningar fræðimanna eins og 

Howard Gardner, Lev Vygotsky og Jean Piaget eru til stuðnings við þau verkefni sem finna 

má á vef þeim sem við höfum búið til. Þar er að finna fjölbreytt verkefni, leiðbeiningar og 

útskýringar á kennsluaðferðum sem kennarar geta sótt og stuðst við í kennslu.  

 Einnig er sagt frá tveimur rannsóknum er gerðar hafa verið um enskukennslu og 

kennsluhætti í nokkrum af grunnskólum landsins þar sem niðurstöður sýndu að talsverður 

skortur er á kennslu í töluðu máli og framsögn. Ástæður þessa geta verið af ýmsum toga 

meðal annars skortur á kennsluefni fyrir þennan ákveðna námsþátt eða hversu tímafrekt það 

getur verið fyrir kennara að undirbúa slíkt efni.  

 

Til að koma til móts við þá hugsanlegu þörf vaknaði hugmynd okkar um að búa til góðan 

hugmyndabanka fyrir enskukennslu í töluðu máli og framsögn.Vefurinn og verkefnin sem 

þar eru að finna eru unnin með það að markmiði að koma á framfæri léttum og 

auðkenndum leikjum og að leggja okkar af mörkum til  aukinnar kennslu í töluðu máli og 

framsögn. Það hefur heldur ekki farið framhjá neinum að kennarar nota í æ ríkari mæli 

vefinn við öflun kennsluefnis og hugmynda í kennslu og er það ómetanleg viðbót til að 

auka fjölbreytni í námsefni. Það spillir heldur ekki að gnægð efnis er nú þegar til staðar og 

yfir höfuð er það á ensku. Með það í huga settum við með vel valdar slóðir sem eru að 

okkar mati vandað og vel unnið efni. Með gerð vefjarins teljum við okkur svara 

spurningunni um þörf talaðs máls og framsagnar í enskukennslu. 

Á kennsluhugmyndavefnum okkar fylgja leikir og lýsingar á framkvæmd þeirra á íslensku 

til að gera kennsluefnið létt í meðferð og framkvæmd. Ljóð, rím og þulur og fræðilegt efni 

eru einnig til staðar. Það er okkar einlæg ósk að námsefni, kennsla og kennsluhættir skipti 

miklu máli og vonin er sú að vefur okkar verði góð leið til að stuðla að ánægjulegum og 

innihaldsríkum kennslustundum, auka fjölbreytni og val fyrir kennara í dagsins önn.  
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10 Viðauki 

Æfingar á vefnum 
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Fylgiskjal 1 Inngangur á vefsíðu 

 

Í kennslu eru framsögn og talað mál mikilvægir þættir vegna þess að við notum þá í öllum 

öðrum námsþáttum. Við gerum okkur eflaust ekki grein fyrir því þar sem þeir eru yfirleitt 

ekki aðalnámsgrein, heldur eru þeir aukagrein innan hinna greinanna. Það er á valdi hvers 

kennara hvað hann leggur mikið upp úr kennslu talaðs máls og framsagnar. Hvert 

mannsbarn ætti að fá góða tilsögn í töluðu máli og framsögn og það með markvissum hætti, 

því það er óumdeilanlegt mikilvægi þess að kunna að bera fyrir sig orði með réttum hætti. 

 

Á vorönn 2009 var námskeið í aðferðafræði og menntarannsóknum og á þessu námskeiði 

gerðum við rannsókn á kennslu í töluðu máli og framsögn hjá grunnskólakennurum á 

landinu. Settur var fram spurningalisti fyrir umsjónarkennara í átta grunnskólum á 

norðurlandi.  

 

Niðurstaðan úr þessari rannsókn var sú að kennsla í töluðu máli og framsögn er afar lítil og 

leggja kennarar litla áherslu á þennan námsþátt í kennslu sinni þrátt fyrir að hann komi fyrir 

í Aðalnámskrá grunnskóla í íslenskuhluta (2007:8-13). Samkvæmt rannsókninni vildu 

kennarar meina að meginástæða þess að þeir kenndu námsefnið lítið sem ekkert væri að 

þeim fyndist lítið efni vera til sem þeir gætu notað við kennslu í töluðu máli og framsögn. 

 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir datt höfundum í hug að það gæti verið tilvalið 

að útbúa gagnagrunn eða hugmyndabanka á netinu fyrir alla grunnskólakennara á landinu 

sem myndi hafa að geyma æfingar og verkefni sem kennarar gætu nálgast og unnið með. Í 

þennan gagnagrunn geta kennarar sótt námsefni, verkefni, markmið og æfingar sem 

tengjast töluðu máli og framsögn, sér að kostnaðarlausu.  
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Fylgiskjal 2  Grunnæfing fyrir rétta líkamsstöðu 

Mikilvægt er fyrir kennara að nemendum sé kennd rétt líkamsbeiting, þar sem rétt 

líkamsstaða er forsenda réttrar öndunar. 

Einnig er mikilvægt fyrir kennarann að nota rétta líkamsstöðu og öndun til þess að 

nemendur heyri sem best það sem hann hefur að segja og til að vernda rödd og  

líkamasstöðu. Önnur mikilvæg ástæða af hverju kennarinn á að anda og standa rétt er, að 

samkvæmt kenningum Vygotsky um félagsleg samskipti eru kennari  fyrirmynd sem 

nemendur læra af.  Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi stendur:  

Vygotsky lagði áherslu á að hinn fullorðni þyrfti að styðja barnið við 

að afla sér þekkingar, með góðum fyrirmyndum og áætlunum, því að 

börnin tækju upp eftir kennurum sínum eða þeim fullorðnum sem þau 

umgangast (2005:14). 

Markmið: Að nemendur læri rétta líkamsstöðu. 

Aldurshópur: Æfingin hentar öllum aldurshópum. 

Undirbúningur: Kennarinn prentar út myndir af líffærum eða notar skjávarpa til að sýna 

myndir, sem má finna í viðauka. 

Framkvæmd: Nemendur og kennarar standa saman á gólfi í kennslustofu. Kennarar og 

nemendur fylgja þessum leiðbeiningum: 

 Standið bein og ímyndið ykkur að spotti gangi upp úr hvirflinum og annar niður úr 

rófubeininu og hvor togi  á móti hvor öðrum.  

 Ekki læsa hnjánum. Hafið jafn mikla þyngd á báðum hnjám.  

 Stöndum þannig að við séum ekki með þungann á hælunum heldur fáum 

þyngdarpunktinn aðeins framar. Helst fram á tábergið. 

  Finnum góðan þrýsting á tábergið, höfum hæfilegt bil á milli fóta. 

  Horfum fram, réttum úr okkur og fáum eðlilega sveigju í hrygginn. 
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 Rétt líkamsstaða er þegar að eyra, öxl. mitti og ökkli eru bæði í beinni línu þegar staðið 

er.  

Námsefni: Í viðauka, fylgiskjal 19, má finna myndir og netslóðir. Myndirnar má prenta út 

eða sýna á vegg með skjávarpa. 
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Fylgiskjal 3 Öndunaræfingar 

Þegar rétt líkamsstaða er notuð, verður léttara að anda rétt, þar sem loftið hefur frjálst flæði  

inn og út úr líkamanum. Rétt öndun og undirstaða er djúpöndun eða það sem einnig er 

kallað þindaröndun. Djúpöndun gerir okkur kleift að tala í lengri lotum og tala með skýrum 

framburði. Djúpöndun er undirstaða heilbrigðrar raddar. Við notum djúpöndun í svefni og 

einnig í slökun. Það er því gagnlegt fyrir hvern og einn sem vill varðveita og viðhalda rödd 

sinni að tileinka sér djúpöndun og nota hana alltaf. Grunnöndun er sú öndun sem við flest 

notum daglega, en sú öndun verður einmitt til við álag. Grunnöndun er ekki sú 

ákjósanlegasta fyrir röddina því það eru brjóst, viðbeins- og hálsvöðvar sem stjórna þessari 

grunnöndun (Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2007:28). 

Markmið:  Að nemendur læri djúpöndun. 

Aldurshópur:  Æfingin hentar öllum aldurshópum.  

Undirbúningur:  Kennarinn prentar út myndir af líffærum eða notar skjávarpa til að sýna 

myndir. Á vefnum okkar má finna myndir til útprentunar eða til að sýna á tjaldi eða vegg 

með hjálp skjávarpa. 

Framkvæmd: Nemendur og kennarar standa saman og mynda hálfhring. Kennarar og 

nemendur fylgja þessum leiðbeiningum: 

 Andið  inn í gegnum nef og munn, niður í kok og niður í barka. 

  Í barkanum eru raddböndin. Þaðan fer loftið niður í lungnapípur og lungu.  

 Lungun fyllast af lofti, brjóstkassinn þenst út, þindin  þrýstist niður og kviðvöðvarnir 

ýtast út. 

 Andið út  rólega og finnið hvernig kvið - og bakvöðvarnir þrýsta á þindina. 

 Þindin lyftir lungunum og loftið streymir upp, í gegnum barkann og út um munninn. 

Til að athuga hvort rétt öndun er til staðar: 

 Leggið aðra höndina á bringu og hina fyrir neðan bringubein, efst á kviðarhol.  

 Ef neðstu rif og kviður þenjast út, þegar andað er að sér, er öndunin eðlileg og þindin 

virk ( Kirsta, 1986). 
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Námsefni: Í fylgiskjal 19, má finna myndir og netslóðir. Myndirnar má prenta út eða sýna með 

skjávarpa. Nánari lýsingar um djúpöndun má einnig finna í bókinni Mál er að mæla 

(2007:28) og má þar líka finna teikningar með ýmsum djúpöndunaræfingum. 
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Fylgiskjal 4 Æfing fyrir framburð og framsögn – ljóðalestur  

Með þessari æfingu eru uppfyllt skilyrði Aðalnámskrár grunnskóla fyrir erlend tungumál 

um að: Skáldsögur, smásögur, leikrit og ljóð eiga vel heima í tungumálakennslu  (2006:7). 

Einnig er bent á mikilvægi ljóðalesturs í  Evrópska tungumálarammanum, CEFR í kafla 

4:3:5
4
 

Ljóðalestur er gott að vinna sem hópverkefni, þar sem  lestur í hóp styrkir 

samskiptagreindina. Þegar nemendur vinna saman í hópi læra þeir: 

 Samvinnu, hjápa hvert öðru. 

 Tillitsemi, vera kurteis. 

 Að hlusta hver á annan. 

 Að æfa framsögn fyrir framan minni hóp áður en þau  koma fram fyrir bekkinn. 

Markmið:  Að auka orðaforða nemenda, æfa framburð, framsögn, rétta líkamsstöðu og 

raddbeitingu. 

Aldurshópur:  Æfingin hentar öllum aldurshópum. Hægt er að aðlaga æfingarnar, eftir 

erfiðleika og lengd ljóðanna, og velja ljóð/erindi sem hentar getu nemenda.  

Undirbúningur:  Kennarinn þarf að hafa tiltæk ljóð í blaðaformi til að útbýta. Einnig er  

hægt að prenta út ljóðin hér að neðan.  

Framkvæmd:  Kennarinn aðstoðar nemendur við að velja sér ljóð til að lesa upp fyrir 

bekkinn. Æskilegt er að kennarinn aðstoði nemendur við að velja ljóð sem hentar getu 

þeirra. Ljóðalesturinn getur verið einstaklings- og/eða hópaverkefni. Nemendur æfa 

upplesturinn í hópum í kennslustundinni og einnig einir heima. Nemendur þurfa pláss bæði 

í kennslustofunni og til dæmis á stofuganginum til æfinga. Kennarinn fer á milli hópa til að 

aðstoða. Kennarinn ákveður líka hvort  nemendur  eigi/geti tekið ljóðin með sér heim til að 

æfa heima. 

                                                           
4
 http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Framework_EN.pdf   

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Framework_EN.pdf


38 

 

Í næstu kennslustund lesa nemendur ljóðið sitt upp fyrir bekkjarsystkini sín. Tíminn byrjar 

á að kennarinn minnir nemendur á  hversu mikilvægt sé að nota rétta líkamsbeitingu og 

öndun. Hópurinn sem er með sama ljóðið stendur fyrir framan bekkinn eða til dæmis við 

töflu. Nemendur lesa hver sitt erindið. Þegar nemandi á að lesa sitt erindi stígur hann eitt 

skref  fram áður en flutningur hefst.  

Leiðbeiningar fyrir kennara:  Ljóðalesturinn getur verið einstaklings- eða hópaverkefni. 

Ef um einstaklingsverkefni er að ræða fær nemandi ljóð til að flytja. Nemandi æfir sig í 

flutningi áður en hann flytur ljóðið fyrir bekkinn. Það reynir á styrk og ábyrgð nemandans á 

sjálfum sér að koma fram fyrir bekkjarfélaga sína og eykur sjálfstraustið. 

Í hópaverkefnum fær hver og einn nemandi, eitt erindi ljóðs til að flytja. Hópverkefni hafa 

það umfram einstaklingsverkefni, að nemandi fær stuðning frá hinum sem flytja með 

honum ljóðið. Nemendur þjálfast í að vinna með öðrum og  treysta á sína eigin 

samskiptafærni, læra að njóta góðra samskipta jafnframt því að læra að styðja og treysta 

hver öðrum. 

Námsefni:  Á http://www.poetry4kids.com/poems  er að finna mörg skemmtileg ljóð sem 

má hlusta á og prenta út. Þessi ljóð eru öll í bókum frá Ken Nesbitt.  

Hér fylgja ljóð eftir Nesbitt, þar sem skipta má erindum á milli nemenda í hópum og gera 

ljóðalesturinn að hópverkefni. 

Einnig eru nokkur jólaljóð Christmas poems frá http://www.4to40.com/poems/ sem hægt er 

að nota bæði í einstaklings- og hópverkefnum, og á vefnum er að finna fleiri ljóð. 

Ljóð má líka finna í bókum á bókasöfnum landsins, með því að leita á www.gegnir.is. 

 

 

 

 

 

http://www.poetry4kids.com/poems
http://www.4to40.com/poems/
http://www.gegnir.is/
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My robot does my homework. 

He helps me every night. 

The trouble is he doesn't get 

too many answers right. 

 

My book report is due today 

My book report is due today 

 I haven't finished yet. 

In fact, I haven't started, 

which I'm coming to regret. 

 

I haven't even read the book. 

I put it off so long. 

I thought I'd have a lot of time. 

It looks like I was wrong. 

 

I'd ask my older brother 

what this book is all about, 

but he's already left for school 

and cannot help me out. 

 

I'd hustle to the movie store 

and rent the DVD, 

but I don't even have the time 

to watch it on TV. 
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Fylgiskjal 5 Púltæfingar  

Í  Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hluta segir: 

Í grunnskólum ber að efla með nemendum sjálfstraust og heilbrigðan metnað. Nemendur 

þurfa að fá tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar í rituðu og mæltu máli í námi. Þeir þurfa 

að geta látið skoðanir sínar í ljós, vera óhræddir við breytingar og geta borið ábyrgð á 

gerðum sínum (2006:9). 

Gott er að láta nemendur tala um eitthvað sem þeim liggur á hjarta. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál, (2006:21) eiga nemendur í 5. bekk að vera færir 

í eftirfarandi atriðum:  

 Að geta hlustað eftir aðalatriðum talaðs máls. 

 Þjálfist í að vinna markvisst með orðaforða. 

 Geti sagt frá sjálfum sér og áhugamálum sínum. 

 Geti sagt frá sjálfum sér og nánasta umhverfi. 

 Geti lýst hlutum eða myndum. 

Púltæfingar styrkja málgreindina, framkomun, ræðumennsku og fl. 

Markmið: Að æfa framburð og framsögn og rétta líkams- og raddbeitingu. Nemandinn fái 

þjálfun í að standa frammi fyrir bekknum koma skoðunum og hugðarefnum sínum á 

framfæri. 

Aldurshópur: Þessar æfingar henta öllum aldurshópum en nemendur þurfa að hafa 

grunnþekkingu til að geta skrifað um viðfangsefnið. 

Undirbúningur: Nemendur skrifa með aðstoð kennarans stutta frásögn um  fyrirfram 

ákveðið viðfangsefni eins og uppáhaldsdýrið þeirra eða nýlega lesna bók. Kennarinn skrifar 

nokkrar setningar upp á töflu,  til dæmis hvað er hægt að skrifa um dýrið. Nemendur þurfa 

líka að  finna ljósmynd af dýrinu og sýna eða koma með bók sem þeir hafa nýlega lesið. 

Áætlað er að undirbúningur vegna dýranna  taki  tvær kennslustundir en bókaskýrslan eina. 

Nemendur æfa upplesturinn heima. 

Framkvæmd: Nemendur lesa verkið sitt fyrir bekkjarfélagana, um leið gefst þeim tækifæri 

að æfa sig að nota púltið. Áður en verkefnin eru lesin upp, minnir kennarinn á mikilvægi 
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þess að nota rétta líkamsbeitingu og öndun. Góð upphitunaræfing er bandspottaleikurinn en 

það er einn af þeim mörgu leikjum sem finna má á  vefnum okkar
5
. 

Námsefni:  Púlt og útprentuð verkefni/ myndir af dýrum. 

Dæmi um verkefni: 

My favourite animal 

Skrifaðu stutta frásögn um uppáhaldsdýrið þitt. Hvers konar dýr er það? Hvernig lítur það 

út? Hvernig er það á litinn og hversu marga fætur hefur það? Af hverju er það 

uppáhaldsdýrið þitt? Er þetta dýr til á Íslandi? Hvað heita afkvæmi dýrsins? Hér eru 

nokkrar setningar um dýrið sem þú mátt nota. 

 This is a / an...  

 It lives in ( the sea/ the forest/ the .... 

 It  is.... (útlit). 

 It likes to ....sleep/ swim/ hunt. 

 Its favourite food is..... 

 It has .... legs and a  / tail/ wings/ big ears/ trunk. 

A book report 

Segðu frá einhverri íslenskri bók sem þú hefur lesið nýlega.   

Um hvað fjallar bókin? Er þetta til dæmis sorgleg, fyndin eða spennandi bók? Hvernig líkar 

þér bókin og af hverju ? Hér eru nokkrar setningar sem þú getur notað. 

 This book is about...., nefndu aðalpersónu í sögunni. 

 It is sad/ funny/ exiting because.... 

 I like the book because... 

                                                           
5
 http://www.simnet.is/saragj 

 

http://www.simnet.is/saragj
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Fylgiskjal 6 Tungubrjótar til að liðka munn, kjálka og raddbönd  

 Tungubrjótur vikunnar 

 Til eru margs konar tungubrjótar  til að minnka stífleika í kjálka, liðka munn og raddbönd. 

Tungubrjótar eru  mjög skemmtilegir og létta stemninguna í kennslunni og er skemmtileg 

leið til að styrkja málgreindina. 

Markmið:  Að æfa framburð,  liðka munn, kjálka og raddbönd og æfa mismunandi hljóð 

eins og  th, ck. 

Aldurshópur:  Hentar öllum aldurshópum. Nemendur þurfa að hafa grunnþekkingu á 

framburði í hljóðum eins og th, ck. 

Undirbúningur:  Kennarinn finnur tungubrjóta á Internetinu eða í bókum. Einnig má láta 

nemendur leita á internetinu eða búa til tungubrjóta sem meðal annars hafa að geyma  

hljóðin  -ch, -th- og -ck-. 

Framkvæmd:  Gott og gaman er að hafa tungubrjót vikunnar sem heimanám. Einnig er 

æskilegt er að hafa setningar uppi á vegg í stofunni sem tengjast tungubrjótum. Nemendur 

skiptast á um að velja tungubrjóta vikunnar. Kennarinn bendir nemendum á og sýnir þeim 

hvernig  rétt líkamsstaða og raddbeiting  hefur áhrif á hvernig gengur að segja þessar 

setningar. 

Leiðbeiningar til kennara:  Til eru margskonar tungubrjótar til að teygja á kjálkavöðvum 

og liðka munn. Slíkt er mjög mikilvægt fyrir raddþjálfun auk þess að vera skemmtilegar og 

gagnlegar æfingar og létta stemningu í tungumálanámi. Tungubrjótar eru setningar sem 

innihalda stafrím og er sömuhljóð endurtekin í byrjun hvers orðs í nokkrum orðum sem eru 

í setningunni og eru tungubrjótar þannig vel til fallnir að æfa framsögn. Flestir tungubrjótar 

eru rím og stafrím og það er einmitt rímið sem auðveldar nemendum að muna þá.  

Það getur verið erfitt að fara með tungubrjóta vegna sífelldrar  endurtekningar á sömu 

erfiðu sérhljóðum og valdið erfiðleikum í framburði og að ná fram skýrleika. Setningarnar 

eru bornar fram hægt í byrjun en hraðinn aukinn eftir því sem nemendur verða öruggari. 

Leggja skal áherslu á ýktar munnhreyfingar og einnig er áhersla lögð á sérhljóða t.d. -ch -
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th- og -ck- sem áhersla er lögð á að ná sem fyrst í enskri tungumálakennslu enda eru þetta 

þau hljóð sem eru erfið í framburði. 

Dæmi:  

 The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout There those 

thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go through 

Thursday. 

 If a woodchuck could chuck wood?  

He would chuck, he would, as much as he could,  

And chuck as much wood as a woodchuck would  

If a woodchuck could chuck wood. 

 Námsefni: Marga og góða tungubrjóta má finna á 

http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm     

Hér eru nokkrir: 

 Something in a thirty-acre thermal thicket of thorns and thistles thumped and 

thundered threatening the three-D thoughts of Matthew the thug - although, 

theatrically, it was only the thirteen-thousand thistles and thorns through the 

underneath of his thigh that the thirty year old thug thought of that morning. 

 There those thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go 

through. 

 If Pickford's packers packed a packet of crisps would the packet of crisps that 

Pickford's packers packed survive for two and a half years? 

 Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks. 

 

Nokkur dæmi um auðvelda tungubrjóta: 

Bad black bread.  

Red bugs blood, bed bugs blood . 

Lovely Llittle liquorice lollipops.  

Sixty six shiny seals.  

Red lollipop, yellow lollipop.  

http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm
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"The bun is better buttered", Buffy muttered.  

Dæmi um miðlungs erfiða tungubrjóta:  

Sukey shook some soot from sister Susie's sooty shoes.  

Edgar at eight ate eights eggs a day.  

Wild white rabbit.  

A cupcake cook in a cupcake cook's cap cooks cupcakes.  

I saw Esau, he saw me, and she saw I saw Esau.  

 

Dæmi um erfiða tungubrjóta:  

If a dog chews shoes, what shoes should he choose to chew?  

A whirling roaring rhythmic waltz.  

Busy breezy bees round a busy breezy beehive.  

Five very fast vehicles.  

Do tongue twisters twist your tongue?  

I scream, you scream, we all scream for ice cream! 

Fuzzy wuzzy was a bear, Fuzzy wuzzy had no hair, Fuzzy wuzzy wasn't very fuzzy... was 

he??? 

Marga og góða tengla fyrir  tungubrjóta má finna á tenglasafni okkar á vefnum. 
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Fylgiskjal 7 Rím og þulur 

 Piaget leggur áherslu á  mikilvægi félagslegra samskipta. Hann ályktar að félagslegur 

þroski sé forsenda vitsmunalegs þroska. Piaget leggur ríka áherslu á að kennarar gefi 

þessum félagslega þætti gott rými með völdu efni eins og t.d.leikjum sem örva hlustun og 

þjálfun í töluðu máli og framburði. Rím og þululeikir eru vel til þess fallnir að örva þennan 

þátt kennslunnar (Charles, 1982:31).  

 Rím og þulur styrkja málgreindina. Taktæfingar og klappæfingar, eins og  fylgir mörgum 

rímum og þulum henta vel til að læra takt og hrynjandi. Tónlistagreind og  líkams-og 

hreyfigreind njóta einnig góðs af þessm takt  og hrynjandi æfingum og leikjum.  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla, erlend tungumálþar sem talað er um enskukennslu í  1. - 3. 

bekk, segir : 

Smám saman þarf að hvetja nemendur til að spreyta sig á að segja eitthvað á 

ensku. Það er hægt að byrja á því að láta nemendur syngja og þylja  barnagælur.  

Það er góð leið til að æfa framburð, áherslur og ítónun. Síðan koma ýmiss konar 

tungumálaleikir, hreyfileikir og skapandi vinna. Þetta gildir einnig um alla 

allmenna tungumálakennslu hjá byrjendum í grunnskóla (2006:47). 

 

Markmið: 

Að æfa framburð í gegnum leiki. Þetta  rímdæmi og þessar þulur eru ætluð til að æfa meðal 

annars líkamsheiti og tölurnar 1-20.  

Aldurshópur:  Þetta efni er ætlað yngri nemendum eða þeim sem eru að hefja nám í ensku. 

Undirbúningur:  Kennarinn prentar út rím og þulur sem fylgja hér neðan. 

Framkvæmd:  Nemendur og kennarar lesa saman í kór texta, sem hefur að geyma rím og 

þulur. Nemendur og kennarar geta setið í hring á gólfinu eða staðið í hring. Þar sem 

æfingum fylgja hreyfingar,  gera kennarar og nemendur hreyfingarnar samhliða lestrinum. 

Hægt er að hafa rím og þulur mánaðarins  uppi á vegg og sem heimanám og eru rím og 

þulur  mánaðarins lesin í upphafi og lok kennslustundar.  

Á slóðinni http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm má  finna fleiri rím og 

þulur sem flokkuð eru eftir námsefni eins og t.d.dýrum, hátíðum og fleiru. 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
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Námsefni: Meðfylgjandi er námsefni til útprentunar frá 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm.  

Í rím og þululeikjum er lögð áhersla á hlustun, endurtekningu, takt og látbragð og hentar 

því mjög vel til aukinnar færni í framburði og söfnun orðaforða. Aðrar góðar síður með 

fleiri rímdæmum og þulum má finna á tenglasafni okkar  á vefnum. 

 Þulur til að læra líkamsheiti: 

I Have Two Eyes  

(Touch each body part  with both hands and follow the action described). 

I have two eyes to see with. 

I have two feet to run.  

I have two hands to wave with.  

And nose I have but one.  

I have two ears to hear with. 

And a tongue to say "Good day".   

 

Thumbkin  

Where is Thumbkin? (Hands behind back) 

Where is Thumbkin?  

Here I am. (Show left hand with tumb up) 

Here I am. (Show right hand with tumb up) 

How are you this morning?  

Very well I thank you.  

Run and play.  Run and play.  

Where is Pointer?  

...Tall Man? 

...Ring Man?  

...Pinky?  

...the whole family?  

 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
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My Head  

This is the circle that is my head  

  (Make large circle with both hands).  

This is my mouth with which words are said  

  (Point to mouth).  

These are my eyes with which I see  

  (Point to eyes).  

This is my nose that's a part of me  

  (Point to nose). 

This is the hair that grows on my head  

  (Point to hair).  

And this is my hat all pretty and red  

  (Place hands on head, fingers pointing up and touching).  

 

Til að læra tölurnar 1 – 20 

One for my sorrow 

 On  for  sorrow. 

Two for  joy. 

Three for a girl. 

Four for a boy. 

Five for silver. 

Six for gold. 

Seven for a secret. 

Never to be told. 
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Aðrar þulur með fingrahreyfingum 

I have ten fingers     

I have ten fingers    (Hold up both hands, fingers spread ). 

And they all belong to me,  (Point to yourself ). 

I can make them do things – 

Would you like to see?  

I can shut them up tight   (Make fists ). 

I can open them wide    (Open hands).  

I can put them together   (Place palms together).  

I can make them all hide   (Put hands behind back).  

I can make them jump high   (Hands over head).  

I can make them jump low   (Touch floor).  

I can fold them up quietly   (Fold hands in lap).  

And hold them just so.  
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Fylgiskjal 8 The Blanket game 

Teppaleikurinn er einfaldur og skemmtilegur leikur sem ekki þarf mikillar fyrirhafnar við. 

Piaget telur það mjög mikilvægt að börn tali saman til að styrkja félagsmótun og málörvun 

(Charles, 1982:31).  

Leikurinn styrkir málgreind og samskiptagreind á skemmtilegan hátt.   

Markmið: Að auka orðaforða nemenda og æfa framburð og samskipti.  

Aldurshópur:  4. - 6. bekkur. 

Undirbúningur: Teppi eða aðrar stórar ábreiður. 

Framkvæmd: Kennarinn þarf að búa til skýli fyrir nemandann til að fela sig á bak við. 

Hægt er að strekkja snúru á milli tveggja stóla eða negla í vegg og hengja teppið yfir, eða 

hafa tvo nemendur til að halda uppi teppinu. Líka má hengja teppið yfir tvo stóla og 

nemandinn sest á bak við þannig að hann sjáist ekki. Nemendur geta annað hvort setið í 

sætunum sínum eða á gólfinu á meðan á leiknum stendur. 

Nú er felustaður kominn. Hér er dæmi um hvernig þessi leikur er notaður með því að nota 

orðaforða  t.d. um föt : Nemandi felur sig á bak við teppið, klæðir sig í auka föt eins og 

hatt, trefil, belti, bindi, o. s.frv. Bekkur spyr í kór: Í hverju ertu? Nemandi bak við teppið 

svarar:“Ég er með hatt“ eða „ ég er með rauðan hatt“. Hver nemandi ákveður hvort hann 

heldur að þetta sé satt eða ekki. Þeir sem halda að þetta sé satt standa upp. Þeir sem halda 

að þetta sé ósatt sitja áfram. Nú kemur nemandinn fram sem var á bak við teppið og sýnir 

sig og þá kemur í ljós hverjir höfðu rétt fyrir sér. ( Hann má nota alvöru föt eða vera með 

mynd af því sem hann vill láta geta uppá). 

Ef nemandinn hefur valið (haldið að hann væri með rauðan hatt) sér rauðan hatt t.d. þá 

höfðu þeir sem stóðu upp á réttu að standa og halda áfram í leiknum. Þeir sem settust niður 

giskuðu ekki rétt og eru því úr leik. Ef hann aftur á móti ef hann var ekki með með rauðan 

hatt, en í svartri kápu t.d. eru þeir sem standa úr leik og þurfa að setjast niður en þeir sem 

sátu halda leiknum áfram, standa upp og gera sig klára fyrir næstu umferð í leiknum.  

Námsefni: Fatnaður, teppi,  2 stólar og þvottaklemmur eða annað til að festa teppið með. 
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Fylgiskjal 9 Boltaleikur  

Með því að nota þennan leik í kennslu er kennarinn að styrkja málgreindina, 

samskiptagreindina, líkams- og hreyfigreindina. Boltaleikurinn er mjög einfaldur og 

auðveldur leikur. 

Markmið: Að æfa  framburð, auka orðaforða og æfa rétta líkams- og raddbeitingu.  

Aldurshópur:  Þessar æfingar henta öllum aldurshópum. 

Undirbúningur/ framkvæmd:  Til þess að  læra skýran framburð þarf líkamsstaðan að 

vera þannig að nægjanlegt loft geti streymt til lungnana og þannig nýtt sér óhindrað streymi 

þegar nota á röddina.  Best er þess vegna að sitja eða standa í þessum leik. 

 Í þessum leik sitja nemendur á stól eða standa. Nemendur mynda hring og láta boltann 

ganga á milli sín. Í hvert sinn sem nemandi fær boltann hugsar hann orð og segir það 

upphátt um leið og hann kastar honum til næsta manns. Kennari getur haft ákveðin þemu 

t.d. hlutirnir í skólastofunni, veðrið, tölur eða það námsefni sem hann er að kenna hverju 

sinni. Einnig er hægt að hafa leikinn þannig að  næsta orð á eftir á að byrja á síðasta staf 

orðsins á undan. Bird – dog – girafe – elephant – tiger –  rat.  

Námsefni:  Bolti  
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Fylgiskjal  10  Upphitunaræfing – Bandspottaleikur 

Þessi leikur er góð upphitunaræfing þar sem allar líkur eru á sá sem talar gleymir að vera 

feiminn vegna þess að hann er að hugsa um bandspotta.  

Nemendur þurfa einnig að venjast því frá upphafi að segja frá. Það getur verið 

erfitt í fyrstu að þurfa að standa frammi fyrir bekkjarfélögum sínum og segja frá 

en það er nauðsynlegt að nemendur venjist því. Nemendur fást í námi sínu við 

alls konar viðfangsefni sem þeir þurfa að miðla öðrum. (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál 2006:8). 

Markmið: Að æfa frásögn á léttan hátt, þjálfa nemendur í að  nota tungumálið, segja frá  

ogjafnvel  æfa þankahríð. 

Aldurshópur:  Þessar æfingar henta öllum aldurshópum.  

Undirbúningur:  Kennarinn útbýr bandspotta í mismunandi lengdum handa nemendum. 

Framkvæmd:  Nemendur og kennarar standa saman í hring í kennslustofunni. Hver 

nemandi og kennarinn fær einn bandspotta, hver og einn í mismunandi lengdum, af 

handahófi.  Svo byrjar kennarinn að tala um sig  eða annað ákveðið efni og á meðan rúllar 

hann bandspottanum upp á einn fingurinn á sér. Markmiðið er að tala þar til spottinn er 

búinn. Svo á næsti maður að taka við að tala og rúlla sínum bandspotta upp á sinn fingur. 

Önnur útgáfa er þannig að kennari er með bandspotta í hendi sér sem nemandi dregur úr 

hendi hans og talar á meðan spottinn endist. 

Námsefni:  Bandspottar. 
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Fylgiskjal 11 Fataleikur  –  tískusýning – catwalk 

Piaget flokkaði vitrænan þroska í fjóra þætti, allir eru hver öðrum tengdir: 

 Þroski- líkamsþroski, þar með talið miðtaugakerfið. 

 Reynsla. 

 Félagsleg samskipti eins og leikur, tal og samskipti við aðrar manneskjur, 

sérstaklega við önnur börn. 

 Jafnvægisleitni sem felur í sér þroska, reynslu og félagsmótun. 

Þessi leikur styrkir félagsleg samskipti og barna sem og hjálpar þeim í félagslegum 

tengslum og eykur  vitrænan þroska þeirra. Leikurinn örvar einnig tungumálafærni. 

Markmið:   Þessi æfing  er til  að æfa frásögn, nemendur segja frá  hverju þeim langi til að 

klæðast eða hvað þeir hafa lært um fatnað og fylgihluti. Æfingin bætir einnig málfar, 

framburð  og framsögn. 

Aldurshópur:  Þessar æfingar henta öllum aldurshópum. Nemendur þurfa að hafa 

þekkingu á fatnaði,  fylgihlutum, litum og mynstri, eins og röndóttu,  köflóttu og fleira. 

Undirbúningur/ framkvæmd: Kennarinn kynnir verkefnið sem felst í því að  nemendum 

er skipt í hópa og á hver hópur fyrir sig að vera með tískusýningu. Kennari gefur 

nemendum hugmyndir að fatavali eins og t.d. buxum, pilsi, höfuðfatnaði, peysum, skyrtum 

og einhverjum fylgihlutum. Hver hópur velur sinn fatnað til að klæðast fyrir tískusýninguna 

sem halda má í næstu kennslustund þannig að tími  gefist til undirbúnings. Fyrirmæli 

kennarans þurfa að vera skýr um hverju má klæðast. 

Námsefni:  Fatnaður. 
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Fylgiskjal 12 My home  –  framsagnaræfingar 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í erlend tungumálum (2006:21)  eiga nemendur í 5. 

bekk að hafa öðlast færni í eftirfarandi atriðum:  

 Að vinna markvisst með orðaforða. 

 Að geta sagt frá sjálfum sér og áhugamálum sínum. 

 Að geta sagt frá sjálfum sér og nánasta umhverfi. 

 Að geta lýst hlutum eða myndum. 

Markmið:  Æfingin þjálfar framsögn og eykur orðaforða. 

Aldurshópur:  Þessar æfingar henta öllum aldurshópum.  

Undirbúningur:  Blöð og skriffæri fyrir nemendur til að teikna.  

Framkvæmd:  Nemandi velur sér viðfangsefni úr þemu,  teiknar hana og litar á blað og 

kynnir það fyrir nemendum í næsta tíma á ensku. 

Leiðbeiningar til kennarans:  Þemað getur verið eldhúsið, stofan, baðið eða eitthvert 

annað viðfangsefni sem kennari hefur verið að fjalla um er tengist heimilinu eða öðrum  

viðfangsefnum. Oftast vakna spurningar og samræður sem ýta undir og æfa talað mál og 

framsögn og auka þar með orðaforða og málfærni. 
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Fylgiskjal 13 Söngleikir 

Til að styrkja og nýta tónlistargreindina og nota hana í enskukennslu er gott að syngja, lesa 

og hlusta á hljóð og  gera takt- og klappæfingar til að læra takt og hrynjandi orða.  

Æfingarnar hér styrkja tónlistargreind og málgreind. Nemendur læra í gegnum leik og auka 

orðaforða sinn. 

Markmið:  Að auka orðaforða og kenna framburð og framsögn.  

Aldurshópur:  Þessar æfingar henta öllum aldurshópum.  

Undirbúningur: Gott er að  hafa tónlistina, með textanum, tilbúna á geisladiski eða á 

Internetinu í gegnum skjávarpa. Kennarinn getur spilað undir á gítar eða annað hljóðfæri.   

Framkvæmd:  Nemendur og kennarar  standa saman  í hálfhring á gólfinu og syngja 

saman og gera hreyfingar með. 

Námsefni: 

Hér fylgja söngvar þar sem einnig er hægt að hlusta og horfa, svo kallað sing along. 

 

Head and shoulders ( Höfuð, herðar, hné og tær) 

http://www.speakaboos.com/story/head-shoulders-knees-and-toes-sing-along 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

(Repeat, getting faster each time) 

 

 Head and shoulders, knees and toes ( London bridge is falling down) 

http://kids.niehs.nih.gov/lyrics/headshoulders.htm 

Head and shoulders, knees and toes, 

Knees and toes,  

Knees and toes 

Head and shoulders, knees and toes, 

It's my body. 

 

http://www.speakaboos.com/story/head-shoulders-knees-and-toes-sing-along
http://kids.niehs.nih.gov/lyrics/headshoulders.htm


55 

 

Eyes  and ears and mouth and nose, 

Mouth and nose, 

Mouth and nose. 

Eyes and ears and mouth and nose, 

It's my body. 

 

Ankles, elbows, feet and seat, 

Feet and seat, 

Feet and seat. 

Ankles, elbows, feet and seat, 

It's my body. 

 

If you're happy and you know it ( Ef þú kætist...)  

http://www.speakaboos.com/story/if-youre-happy-and-you-know-it-sing-along 

 

If you're happy and you know it,  

Clap your hands (Clap hands twice). 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands (Clap hands twice). 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it. 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands. (Clap hands twice.) 

If you're happy and you know it, 

Tap your toe (Tap toes twice). 

If you're happy and you know it, 

Tap your toe (Tap toes twice). 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it. 

If you're happy and you know it, 

Tap your toe. (Tap toes twice). 

http://www.speakaboos.com/story/if-youre-happy-and-you-know-it-sing-along
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If you're happy and you know it, 

Nod your head (Nod head). 

If you're happy and you know it, 

Nod your head (Nod head). 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it. 

If you're happy and you know it, 

Nod your head. (Nod head) 
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The wheels on the bus ( Hjólin á strætó) 

http://www.speakaboos.com/story/the-wheels-on-the-bus 

The wheels on the bus go round and round, 

round and round,  

round and round.  

The wheels on the bus go round and round,  

all through the town. 

 

The wipers on the bus go swish, swish, swish, 

swish, swish, swish,  

swish, swish, swish.  

The wipers on the bus go swish, swish, swish, 

all through the town. 

 

The horn on the bus goes beep, beep, beep,  

beep, beep, beep;  

beep, beep, beep.  

The horn on the bus goes beep, beep, beep,  

all through the town. 

 

The money on the bus goes, clink, clink, clink, 

clink, clink, clink;  

clink, clink, clink.  

The money on the bus goes, clink, clink, clink,  

all through the town. 

 

The driver on the bus says "Move on back, 

move on back, move on back;"  

The driver on the bus says "Move on back",  

all through the town. 

                                                                                                                       

http://www.speakaboos.com/story/the-wheels-on-the-bus
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Fylgiskjal 14 Jean Piaget og vitsmunakenningin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaget var Svissneskur sálfræðingur fæddur 1896. Hann er viðfrægur fyrir rannsóknir sínar 

á hugarstarfsemi barna, vitsmunakenningin. Hugmyndir hans um kennslu barna og 

unglinga eru mjög lofsamverðar og kenningar sem kynntar eru í hans nafni eru líklegar til 

að auka kennurum innsýn og meiri skilning  á þörfum nemenda og koma á móts við þá þar í 

starfi, námi og leik.  

Um vitsmunalega þroska barna segir  Piaget :  

Börn hugsa ekki eins og fullorðið fólk, hugsanaform þeirra er öðruvísi. Börn 

líta á tilveru sína með allt öðrum augum en fullorðið fólk, það gerir sínar eigin 

hugmyndir um heiminn. Piaget álítur  að greina megi vitrænan þroskaferil  

barna í ákveðna röð. Hvert stig tekur við af öðru en það þýðir þó ekki að röðin 

sé sú sama hjá þeim öllum. Börn dvelja mislengi á hverju stigi fyrir sig og geta 

líka verið á einu stigi um sumt og á öðru í annað (Charles, 1981:1,2). 

Piaget skipti þroska barna í þrjú  vitsmunastig og fyrir kennara eru þau sérstaklega 

mikilvæg. Þau eru: innsæi eða hugboðsskilningur, hlutbundin rökhugsun og formleg 

rökhugsun. 
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Vitrænan þroska flokkaði Piaget í fjóra þætti og allir eru hver öðrum tengdir. Þeir þættir 

eru: 

 Þroski- líkamsþroski. þar með talið miðtaugakerfið. 

 Reynsla. Börn öðlast reynslu með því að skoða og handfjalla hluti og reyna að gera 

sér grein fyrir hvað þeir eru.  

 Félagsleg samskipti.  Félagsleg samskipti eins og leikur, tal og samskipti við aðrar 

manneskjur, er mjög mikilvægt sérstaklega við önnur börn. 

Þegar kennari fæst við talað mál og framsögn á virkan hátt í gegnum tjáningu og leik er 

hann að styrkja félagsleg samskipti nemenda sinna og örvar málnotkun þeirra. Piaget telur 

það mjög mikilvægt að börn tali saman til að styrkja félagsmótun og málörvun.  

Í Litla Piagetkverinu segir: 

Börn þurfa að tala við önnur börn, ræða við þau og eiga við þau orðasennur. 

Kennarar verða að sjá svo til að í daglegri kennsluáætlun sé félagslegum 

samskiptum sem örva til málnotkunar ætlaður stór hlutur. Áætlunin þarf að 

rúma athafnir eins og kappræður innan bekkjarins, hlutverkaleiki, táknræna 

leiki, umræðuhópa  og ýmiss konar starfshópa þar sem unnið er sameiginlega 

að margvíslegum verkefnum (Charles, 1981:31). 

 Mikilvægt er að nemendur fái  tækifæri til að tjá sig, til að læra og þroskast sem best, 

samkvæmt þessum kenningum Piaget.  Með því að nota þær æfingar sem eru að finna á 

vefnum er kennarinn að styrkja  nemendunum bæði í málþroska og félagsleg samskipti.   
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Fylgiskjal 15 Fjölgreindakenning Gardners  

Vefurinn og greindirnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Howard Gardner er bandarískur prófessor og sálfræðingur  sem þróaði fjölgreindakenningu 

Gardners. Fjölgreindakenningin er viðurkennd og mikið notaður um allan heim.  Fjöldi 

bóka hafa verið gefnar út um þetta efni og einnig hafa nokkra verið þýddar yfir á íslensku 

eins og Fjölgreindir í skólastofu og Klárari en þú heldur í þýðingu Erlu Kristjánsdóttir. 

Gardners skiptir hæfileikum og getu manneskjunnar í átta flokka sem hann kallar greindir. 

Þær eru: málgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, rök- og 

stærðfræðigreind,samskiptagreind,rímsgreind, sjálfskekkingagreind og umhverfisgreind. 

Samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners hafa  allir einstaklingar þessar átta greindir en 

greindirnar eru missterkar hjá fólki.  

Þekking á fjölgreindarkenningunni getur hjálpað kennurum til að skilja nemendur sína 

betur og komið til móts við þá þar sem þeir eru staddir í þroska og getu. Þar er að finna 

kenningu um að hver og einn nemanda fái tækifæri á að læra á sinn hátt, á sínum hraða og 

styrkja þær greindir sem þurfa á styrkingu að halda Kennarar þurfa að byggja upp markmið 

og kennslu með sterku hliðar nemandans í hug og þær veiku. Með fjölbreyttu námsefni og 
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kennsluaðferðum getur kennari náð árangri með nemandann, styrkt hann og  þætti sem 

hann þarf á að halda eða býr yfir. Það er kenning um að hver og einn nemanda fái tækifæri 

á að læra á sinn hátt, á sínum hraða og styrkja þær greindir sem þurfa á styrkingu að halda 

(Armstrong, 2001:100).        

Þær greindir sem sterkast tengjast töluðu máli og framsögn eru málgreind,tónlistargreind, 

líkams- og hreyfigreind  og samskiptagreind. Tungumálakunnátta krefst samþættingar 

þessara greinda. Hægt er að þroska ákveðnar greindir og/eða hluta af greindum, meira en 

aðrar, til dæmis málgreind. Með kennsluaðferðum eins og t.d. þankahríð, þá er sagt frá því 

sem kemur upp í huga manns. Sagnalistin, getur verið að segja sögu. Þar er flettað saman 

orðum og hugtökum. Orðaleikir, tölvur og hljóðbækur, allt þetta er örvun fyrir málgreind 

nemandans. Með auknum lestri á sögum, ljóðum og kvæðum, eykst skilningur og dýpt á 

því sem lesið er um. Þegar lesið er upphátt fer fram þjálfun í framburði, framsögn, radda og 

líkamsbeitingu og framkomu.  

Talsmenn fjölgreindarkenningarinnar hafa bent á möguleika margmiðlunar til að höfða til 

fleiri greindarsviða. Með notkun vefefnis eru nemendur að vinna með fleiri þætti greindar 

sinnar en verið hefur hingað til, þar sem helstu námsgögn hafa verið bækur og ritað mál.  Í 

ritgerð Þuríðar Jónu Jóhannsdóttur, Veiðum menntun í Netið beinir hún augum sínum að 

öllum þeim möguleikum sem Internetið hefur að bjóða. Hún vitnar meðal annars í Greg 

Kearsley:  

Rannsóknir hafa sýnt fram á, að sé höfðað til fleiri skynfæra en eins, er líklegra 

að manneskjan taki betur eftir og tileinki sér það sem um er að ræða. Slíkri 

vitneskju á auðvitað að taka mark á þegar að við höfum í höndunum miðil sem 

gerir það tiltölulega auðvelt og ódýrt að nota þ.e. bæði texta, myndir og hljóð 

(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). 

 Málgreind 

Málgreindin er greind sem allir búa yfir að einhverju marki en sumir skara fram úr á þessu 

sviði. Nemandi með sterka málgreind hefur góða hlustunarhæfileika.Hann hefur gaman af 

að lesa og skrifa og hefur gott minni á það sem hann hefur heyrt og/eða lesið og gott vald á 

málinu. Málgreindin er mikilvægasti hluti tungumálakennslunnar og er nauðsynlegt fyrir 
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kennara að vita hvernig eigi að styrkja þessa greind hjá öllum nemendum. Málgreindin 

hefur fjórar hliðar: mælska, orðað minni, útskýring og málskilgreining. Málgreindina má  

örva á ýmsan hátt, til dæmis með orðaleikjum og spilum eins og Actionary og Scrabble, 

sögulestri, frásögnum eða upplestri á ljóðum eða kvæðum, hlustunaræfingum eða með 

umræðum og rökræðum (Armstrong:2005:7). 

Að örva málgreindina á réttan hátt er mikilvægt í tungumálanámi til þess að gefa 

nemendum sem besta tækifærið til að taka þátt í lífi og starfi hvort sem er á alþjóða 

grundvelli þar sem tungumálakunnáttu er krafist og ekki síður hér í okkar eigin samfélagi 

þar sem krafist er tungumálakunnáttu við hin ýmsu störf er bjóðast í auknum mæli í 

hátækni þjóðfélagi. Á vefnum er að finna æfingar eins og til dæmis  ljóðalestur og 

púltæfingar  sem styrkir málgreindina markvisst. 

Málgreindina má tengja tónlistargreindinni með því að nota tónfall, takt og hrynjandi, eins 

og í ljóðum og í söngvum, rappi og rými. Sambland þessara greinda gefur góða raun t.d. í 

æfingum á framburði og framsögn. Á vefnum má finna margar kennsluæfingar er lúta að 

þessum þáttum eins og  rím, ljóð og tungubrjótar sem má flytja í þeim stíl sem nemendur 

kjósa eins og til dæmis að rappa eða syngja.  

Tónlistargreind 

Tónlistargreind er samheiti yfir hæfileika sem tengjast hljóðum og kemur mjög fljótt fram 

hjá börnum. Sum börn hafa þessa greind í ríkari mæli en önnur. Tónlistargreind 

samanstendur af  laglínu, takti og hljómblæ. Þetta er hæfileikinn til þess að greina og vinna 

með hljóð, tjá sig með hljóðum og nema upplýsingar í gegnum hljóð. Til að styrkja og nýta 

tónlistargreindina og nota hana í enskukennslunni er gott að syngja, lesa, hlusta á hljóð og  

gera takt- og klappæfingar til að læra takt og hrynjandi orða. Hér á vefnum er að finna 

æfingar eins og  rím og þulur með hreyfingum og hljóð til að læra  þessa hluti. 

Líkams- og hreyfigreind 

Líkams- og hreyfigreind er  færni til að nota allan líkamann til  að skynja veröldina, tjá 

hugmyndir og tilfinningar og hafa tjáskipti í gegnum hreyfingu hafa góða vitund um 

stjórnun eigin líkama Hún felst einnig í samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi og styrk. Íþróttir 

og dans  eru einnig í flokki þessarar greindar (Armstrong, 2001:14). 
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Allir heilbrigðir einstaklingar búa yfir þessari greind að einhverju marki. Þegar við tölum 

raddað þurfum við að hreyfa líkamann, að vísu mjög afmarkaðan hluta hans, þ.e. talfærin 

og vöðvana sem stjórna raddböndunum. Þessi greind nær bæði yfir að hreyfa smæstu og 

stærstu vöðvana í viljastýrða vöðvakerfinu. Til að styrkja málgreindina og líkams- og 

hreyfigreind í enskukennslunni er gott að nota hreyfileiki með ensku tali og söng eins og í 

leiknum: höfuð, herðar, hné og tær, sem höfða mjög vel til þessara atriða. Að fara í  

hlutverkaleiki og vera með leikræna tjáningu eru aðferðir sem kenna má til að ná fram réttri 

líkams- og raddbeitingu. Á  vefnum má finna hreyfiæfingar með rímum og þulum til að 

styrkja mál, líkams og hreyfigreindina. 

Samskiptagreind 

Þessi greind byggir á getunni til að hafa góð samskipti við aðrar manneskjur og getuna til 

samstarfs. Til að styrkja samskiptagreindina er gott að nota hópavinnu og samvinnu, þar 

sem samskiptin er mörg og misjafnleg með því að stunda hópleiki, hópavinnu og leiklist. 

Nemandi með sterka samskiptagreind býr yfir góðum hæfileikum til að umgangast aðra og 

eiga góð samskipti, lesa úr tjáningu annarra og gefa rétt boð til að halda góðum tengslum. 

Samskiptagreindin nýtist vel í formi leikja, spurningaleikja, spilaleikja, eftirlíking, t.d. eins 

og  leikurinn, Símon segir, ákjósanlegur í þessu samhengi (Armstrong, 2001:73). 

 

 



64 

 

Fylgiskjal 16 Lev Vygotsky og félagsleg hugsmíðahyggja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur og talsmaður kenninguna um 

félagsleg hugsmíðahyggja. Vygotsky taldi að þróun mannlegrar greindar eigi sér rætur í 

menningu sem byggir á samskiptum í mannlegu samfélagi. Þar gegnir tungumálið 

lykilhlutverki. Hann dró af því ályktanir og sagði meðal annars:  

Tal barns hefur jafn mikilvægu hlutverki að gegna og athöfn til að leysa 

verkefni. Börn leysa praktísk verkefni jafnt með hjálp málsins eins og með 

augum sínum og höndum (Vygotsky, 1978:26). 

Vygotsky lagði áhersla á mikilvægi fullorðna í námi barna. Ef fullorðnir leggja fram 

kennslu í hvaða formi sem er fyrir barnið þá er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðu 

þess í þroska og skilningi og meta lengd ZDP,  the zone of proximal development, svæði 

hins mögulega þroska  þ.e. að barnið fær hvatningu og leiðbeiningu í leik og starfi.  

Samkvæmt Vygotsky er litið á nám sem félagslega athöfn þar sem 

samvinna og samspil við aðra einstaklinga gegnir lykilhlutverki. Ein af 

lykilhugmyndunum er hugmyndin um svæði hins mögulega þroska eða 

Zone of proximal development (Meyvant Þórólfsson, 2003). 
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Getur leyst verkefni án hjálpar og svo er það geta barnsins þegar það fær aðstoð frá sér 

þroskaðri einstakling, foreldrum og kennurum. Það sem Vygotsky talar um er nám á sér 

stað vegna áhrifa frá öðrum hæfari. 

Fyrir Vygotsky hefur tungumálið sérstöku hlutverki að gegna í þroska og þróunarferli með 

því að öðlast tungumál fær barnið leið til að hugsa á nýjan hátt, fær nýja vitrænan skilning 

og tilfinningu fyrir heiminum eins og hann birtist honum. Tungumálið nota börn sem 

viðbótar áætlun til að leysa vandamál og forðast skyndiákvarðanir til að ákveða lausn áður 

en hún er reynd þannig stjórna þau sínu atferli. Tungumál er  mjög áríðandi og tengist 

atburðarás svo framalega sem það endurspeglar þá athöfn/hugsun sem í ljós er látið. 

Vygotsky fylgdist með leikskólabörnum í verkefna lausn þar sem þau töluðu við sjálfa sig á 

meðan á lausninni stóð. Vygotsky túlkaði það sem einkatal. Hann var ekki á því að einkatal 

eða sjálftal hyrfi í samskiptum barna heldur hélt því fram að það héldi áfram hjá barninu í 

samskiptum þess við t.d. foreldra eða aðra fullorðna og í gegnum slíkt samspil nái þau að 

nota leiðbeiningar foreldra sinna og athugasemdir sem leið í þeirra eigin atferli/ hegðun. 

Af þessu má sjá hversu mikilvægt hlutverk foreldra og fullorðna er fyrir barnið í uppvexti 

og þroska þess. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi stendur:  

Vygotsky lagði áherslu á að hinn fullorðni þyrfti að styðja barnið, við að 

afla sér þekkingar, með góðum fyrirmyndum og áætlunum því að börnin 

tækju upp eftir kennurum sínum eða þeim fullorðnu sem þau umgangast 

(2005:14). 

Vygotsky taldi að nærvera þeirra fullorðnu í lífi og leik væri afar mikilvægt barninu og að 

allir leikir barna ættu að vera kunnir fullorðnum þannig að foreldrar geti skilið hversu 

mikilvægur ímyndunarleikur barna er. Ímyndunarleikur barna er nauðsynlegur fyrir 

komandi þroska og þátttöku í okkar almenna samfélagi og það gerði Vygotsky okkur vel 

ljóst.  Hér á vefnum er að finna æfingar sem styrkir tungumálið og aukir þroska hjá 

nemendunum eins og ljóðalestur og söngleikir.  
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Fylgiskjal 17 Gagnlegt efni fyrir kennara 

Mikilvægi kennslu í raddvernd  

Kennarar þurfa að  kenna nemendum sínum að passa vel upp á röddina, því það er 

mikilvægur þáttur í töluðu máli og framsögn. Hvort sem nemendur munu vinna sem 

fyrirlesarar, kennarar, leikarar, söngvarar eða við afgreiðslu í verslun, verður að fræða þá 

og gera þeim ljóst mikilvægi raddverndar.   Hér fylgir fræðiefni fyrir kennara. 

Líkamsbeiting 

Mikilvægt er að nemendum sé kennd rétt líkamsbeiting, þar sem hún er forsenda réttrar 

öndunar. Ingibjörg B. Frímannsdóttir talar um hversu mikilvægt  er að skoða þessa þætti  

og segir meðal annars: 

Ef spenna er til staðar í líkamanum kemur hún einnig fram í hálsi og í 

öxlum. Spenna, sem er í hálsi, veldur síðan spennu í barkakýli, brjósti og 

kjálkum (2007:26).   

 

Nemendum er t.d. kennd rétt líkamsbeiting í söngskólum, leiklistarskólum, íþróttum og í 

reiðskólum og því ætti að vera sjálfsagður hlutur að kenna þetta í grunnskólum landsins þar 

sem nemendur eyða mörgum klukkustundum á degi hverjum. Í grein í  Talfræðingnum er 

skrifað: 

Að kenna rétta líkamsstöðu strax er mjög mikilvægt. Ýmis ráð hafa verið 

notuð svo sem hlutverkaleikir, sögufrásagnir, og fylgir þá mismunandi 

líkamsstaða hverju hlutverki. Önnur aðferð er að láta barnið hugsa sér að 

það standi upp við vegg og verið sé að merkja hæð þess, en þá réttir barnið 

vel úr sér og líkamsstaðan er rétt (Bryndís Guðmundsdóttir, 2003:5).                      

Á vefnum er að finnna grunnæfingar að réttri líkamsstöðu. http://www.simnet.is/saragj/ 
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Einnig er mikilvægt fyrir kennarann að nota rétta líkamsstöðu og öndun til þess að 

nemendur heyri sem best það sem hann hefur að segja og til að vernda sinn eigin líkama. 

Önnur mikilvæg ástæða fyrir því að kennarinn eigi að anda og standa rétt, er að samkvæmt 

kenningum Vygotsky um félagsleg samskipti, eru kennarar fyrirmyndir og nemendur læra 

af kennnurum. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi stendur:  

Vygotsky lagði áherslu á að hinn fullorðni þyrfti að styðja barnið, við að 

afla sér þekkingar, með góðum fyrirmyndum og áætlunum því að börnin 

tækju upp eftir kennurum sínum eða þeim fullorðnu sem þau umgangast 

(2005:14). 

Rétt öndun 

Þegar rétt líkamsstaða er notuð, verður léttara að anda rétt, þar sem loftið hefur frjálst flæði 

inn í og út úr líkamanum. Djúpöndun er það sem einnig er kallað þindaröndun. Djúpöndun 

gerir okkur kleift að tala í lengri lotum og tala með skýrum framburði og er undirstaða 

heilbrigðrar raddar. Við notum djúpöndun í svefni og einnig í slökun. Það er því gagnlegt 

fyrir hvern og einn sem vill varðveita og viðhalda rödd sinni að tileinka sér djúpöndun og 

nota hana alltaf. Grunnöndun er sú öndun sem við flest notum daglega, en sú öndun verður 

einmitt til við álag. Grunnöndun ekki sú ákjósanlegasta fyrir röddina því það eru brjóst, 

viðbeins og hálsvöðvar sem stjórna þessari grunnöndun (Ingibjörg B.Frímannsdóttir, 

2007:27, 29).  

  

Á vefnum okkar undir tákninu verkefni er að finna grunnæfingar í réttri öndun
6
. 

Raddvernd og áhrif sjúkdóma 

Mikilvægt er fyrir kennara að fræða nemendur um hvernig þeir á einfaldan hátt, geta 

verndað rödd sína.  Það sem skiptir máli er hvað þeir drekka, hvernig þeir tala og hvernig á 

að fara með röddina, ef um veikindi er að ræða. Hollast er að drekka vatn og fá nægan 

svefn. Gott er fyrir kennara að hvetja nemendur til að koma með vatnsflöskur í skólann.   

                                                           
6
 http://www.simnet.is/sarag 
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Á vefnum, http://www.simnet.is/saragj/ er að finna ýmsar ráðleggingar sem gott er að fræða 

nemendur um og jafnvel prenta út og setja upp á vegg í kennslustofu. 

Það er einnig mikilvægt fyrir kennara að upplýsa nemendur um að ýmsir sjúkdómar geti 

haft áhrif á rödd þeirra og þess vegna hafi þau ekki sama tækifæri til að getað notað röddina 

á réttan hátt. Hér  er tækifæri fyrir kennara  til að flétta inn umræðu um stríðni og einelti 

vegna  mismmunandi tals  og raddar hjá nemendum. Meðfæddir ágallar, taugafræðilegir 

skaðar, ofnæmi, innkirtlavandamál, barka- og vélindabakflæði eða vandamál sálræns eðlis, 

getur haft  neikvæð áhrif á röddina. Vélindabakflæði kemur fram með hæsi, stöðugum 

hósta og andremmu. Vírussýkingar og bakteríusýkingar í  hálsi, nefi og eyrum og sýkingar í 

ennis- og kinnholum, hafa líka neikvæð áhrif á getuna til að nota röddina á réttan hátt 

(Bryndís Guðmundsdóttir, 2003:5). 

Með þvi að fylgja ráðleggingum á vefnum um raddvernd, er hægt að  minnka neikvæð áhrif 

umhverfis, sjúkdóma og lífsstíls og má  nefna vatnsdrykkju sem einfalda leið til þess. Í Mál 

er að mæla gefur Ingibjörg ráðið að þeir sem hafa atvinnu af því að tala ætti að vera regla að 

drekka mikið af vatni (2007:39). National Institute on Deafness and Other Communication 

Disorders7, sem tilheyrir heilbrigðisráðuneytinu í Bandaríkjunum mælir með að  drukkið sé 

ríkulega af vatni eða sem nemur 6 - 8 glösum á dag. 

Ráðleggingar um raddvernd 

Mikilvægt er fyrir kennara að fræða nemendur um hvernig þeir á einfaldan hátt geti 

verndað rödd sína, með því að passa upp á meðal annars, hvað þeir drekka og hvernig þeir 

tala. Gott er fyrir kennara að hvetja nemendur til að koma með vatnsflöskur í skólann. Hér 

fylgja ráðleggingar. 

Ingibjörg B. Frímannsdóttir, lektor í íslensku  hefur gefið eftirfarandi ráðleggingar í bókinni 

sinni  Mál er að mæla (2007:37,45,47). 

 Ekki er talið heppilegt að borða of mikið af mentholbrjóstssykri, ef um hálsbólgu er 

um að ræða, þar sem í honum eru efni sem deyfa sársauka í hálsi. Ef fólk finnur 

ekki fyrir sársauka er mikil hætta á að haldið verði áfram að nota röddina óspart og 

                                                           
7
 http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/takingcare.htm 

http://www.simnet.is/saragj/
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/takingcare.htm
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getur það orsakað skemmdir á háls og raddböndum, sem getur tekið langan tíma að 

laga. 

 Mjög heitir drykkir geta skaðað slímhúðina í hálsinum og valdið óþægindum og 

hæsi vegna hitans. 

 Ákveðið matarræði getur skapað óeðlilega slímmyndun og jafnvel óþol í hálsi. 

Dæmi um svoleiðis vörur eru ýmsar mjólkurvörur, súkkulaði, bananar og tómatar. 

Vel kryddaður matur getur orsakað þurrk í hálsi.  

 

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders8,  hafa á heimasíðu 

sinni gefið  ráðleggingar um raddvernd.  

Þar er að finna eftirfarandi ráð: 

 Forðast að drekka of mikið af drykkjum sem innihalda koffein. Koffein gerir það að 

verkum, að nýrun losa sig fljótar við vökva sem orsakar að háls og rödd þorna fyrr 

en ella. 

 Forðast reykingar eða óbeinar reykingar. Reykingar valda bjúg í slímhúðinni sem 

umlykur raddböndin og getur þannig hindrað eðlilegan titring raddbandanna. 

 Drekkið ríkulega af vatni. Mælt er með 6 - 8 glösum á dag. 

 Þvoið ykkur oft og vel um hendurnar, til að forðast smit af flensu eða kvefi sem 

getur haft slæm áhrif á hálsinn. 

 Borðaðu mikið af kornmeti, heilhveiti, ávöxtum og grænmeti. Þessar fæðutegundir 

innihalda vítamínin A, E og D. Vítamínin A, E og D hjálpa til við að halda slímhúð 

og himnu heilbrigðri í hálsinum. 

 Nægilega mikil hvíld er mikilvæg. Skortur á svefni hefur neikvæð áhrif á röddina. 

 Forðastu að nota munnskol sem inniheldur alkohol eða önnur ertandi efni sem 

þurrkar háls og raddbönd. Ef þig langar samt að nota munnskol sem innihalda þessi 

efni, skolaðu bara munninn, ekki hálsinn. Ef nauðsynlegt er að skola hálsinn, skaltu 

nota saltvatns-lausn. 

                                                           
8
 http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/takingcare.htm 

http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/takingcare.htm
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 Forðist að halda símanum á milli háls og axlar, því að í þannig klemmu verður til 

álag bæði á axlir og hálsvöðva.  

The national center for voice and speech9 er stofnun um vernd raddar og tals. Þeir gefa 

eftirfarandi ráðleggingar á heimasíðunni sinni 

 Notkun lyfja getur valdið þurrki í hálsi, raddböndum og berkjum. Þetta gildir 

sérstaklega um lyf gegn astma og ofnæmi. Þessi lyf geta valdið því að viðkvæm 

himna í hálsi skreppur saman og minnkar framleiðslu munnvatns og 

slímframleiðslu. Til þess að forðast ofþornun, þarf að drekka mikið vatn eða annan 

vökva. 

 Stöðugar ræskjanir eða hósti geta orsakað skaða á raddböndunum. Að drekka vatn, 

kyngja eða sjúga hálsbrjóstsykur getur linað óþægindin í hálsinum. Stöðugar 

ræskingar og hósti, geta valdið vefhimnu raddbandanna skaða. Súpa á vatni, kyngja 

eða nota háls brjóstsykur, getur minnkað óþægindin í hálsi. 

 

Hér eru einnig ráð varðandi raddvernd fyrir börn, frá Bryndísi Guðmundsdóttur 

talmeinafræðing (Talfræðingurinn, 2003:6). Þessi ráð eru góð fyrir kennara til að prenta út 

og hengja upp á vegg í skólastofunni. 

 Ekki ræskja þig. Þá slást raddböndin saman og meiða hvort annað. 

 Ekki borða seint á kvöldin eða rétt áður en þú ferð að sofa. 

 Ekki hrópa hátt eða kalla hátt. Ef þú verður að gera það, reyndu að anda djúpt að þér 

áður til að fá loft ofan í lungun. Þá verður röddin sterkari og álagið minna á 

raddböndin. 

 Ekki tala of hratt. Þegar við tölum hægt þá skilur fólk betur hvað við erum að segja. 

Endurtekningar verða óþarfar og þú sparar röddina líka. 

 Ekki syngja mikið og sterkt. Raddböndin slást harkalega saman þegar við syngjum af 

miklum krafti. 

                                                           
9  http://www.ncvs.org/museum-archive/bkmrk.pdf  

 

http://www.ncvs.org/museum-archive/bkmrk.pdf
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 Reyndu að anda inn um nefið þegar þú ert úti í köldu lofti. Við höfum hár og slím í 

nefinu, sem hreinsar og hitar loftið sem er úti, áður en við öndum því að okkur, ofan 

í lungu. 

 Ekki hvísla. Það er betra að tala lágt með eðlilegri röddu. Mundu líka að tala hægt og 

rólega. 

 Ekki herma mikið eftir dýrum, bílum eða einhverjum „verum“ sem gefa frá sér 

skrítin hljóð. Ef maður er lengi í einu að búa til sama hljóðið, sem er allt öðruvísi en 

röddin okkar, getur það meitt röddina. 

 Sparaðu röddina þegar þér er illt í hálsinum eða þegar þú ert hás. Talaðu minna, ekki 

hrópa og stundum er bara gott að þegja og fá sér eitthvað heitt að drekka eða anda að 

sér gufu.   
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Fylgiskjal 18 Áhugaverðir  nettenglar 

Rím og þulur 

http://www.rhymes.org.uk/ 

http://www.famousquotes.me.uk/nursery_rhymes/nursery_rhymes_index.htm 

http://www.indianchild.com/nursery%20rhymes.htm 

http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html 

Tungubrjótar 

http://www.uebersetzung.at/twister/en.html 

http://www.eslpartyland.com/articles/tongue-twisters.html 

http://www.indianchild.com/tongue_twisters.htm 

 http://www.rlowe.org/ttp://www.fun-with-words.com/tongue_twisters.html 

Netleikir til að nota í allmennri  enskukennslu: 

http://www.englishgame.hi.is/ Enskur leikur byggður á Aðalnámsskrá grunnskóla.  

http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htmhttp://www.world-

english.org/games.htm 

http://www.free-english-games.com/ 

http://www.leikjanet.is/?gluggi=leikir_listi&flokkur=5  

http://www.leikjaland.is/gamesCategories.php?idcat=12  

http://www.primarygames.com/reading.htm 

http://www.onestopenglish.com/ 

http://wblrd.sk.ca/~bestpractice/index.htmlhttp://warmupsfollowups.blogspot.com/ 

http://warmupsfollowups.blogspot.com/ 

 

Leikjabók fyrir kennara: 

http://www.teachingenglishgames.com/ 

Aðalnámsskrár  Grunnskóla: 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar//nr/3953 

Evrópska tungumálamappan: 

http://www.rhymes.org.uk/
http://www.famousquotes.me.uk/nursery_rhymes/nursery_rhymes_index.htm
http://www.indianchild.com/nursery%20rhymes.htm
http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html
http://www.uebersetzung.at/twister/en.html
http://www.eslpartyland.com/articles/tongue-twisters.html
http://www.indianchild.com/tongue_twisters.htm
http://www.rlowe.org/ttp:/www.fun-with-words.com/tongue_twisters.html
http://www.englishgame.hi.is/
http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm
http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm
http://www.free-english-games.com/
http://www.leikjanet.is/?gluggi=leikir_listi&flokkur=5
http://www.leikjaland.is/gamesCategories.php?idcat=12
http://www.primarygames.com/reading.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://wblrd.sk.ca/~bestpractice/index.html
http://wblrd.sk.ca/~bestpractice/index.html
http://warmupsfollowups.blogspot.com/
http://www.teachingenglishgames.com/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3953
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http://www.nams.is/pdf/elp_lower_disa_2.pdf 

Evrópski  tungumálaramminn: 

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf) 

Ýmislegt tengt töluðu máli og framsögn: 

http://www.britishcouncil.org/kids.htm 

http://www.soundsofenglish.org/tips.htm 

http://www.ielanguages.com/lessonplan.html 

http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html 

http://effortlessenglishclub.com/7-rules-to-learn-excellent-english-

speaking?gclid=CNLH1P6U3p8CFUsA4wodcE-SGg 

http://bogglesworldesl.com/ 

http://edition.tefl.net/ideas/pronunciation/top-fun-pronunciation-games/ 

http://www.english-4kids.com/games.html 

http://www.angelfire.com/nj/speechlanguage/Onlineactivities.html 

http://www.kidsclick.org/topread.html 

http://www.britishcouncil.org/kids.htm 

http://www.britishcouncil.org/kids-songs-abracadabra.htm 

http://www.britishcouncil.org/kids-songs-easy.htm 

http://www.britishcouncil.org/kids-print.htm 

http://www.britishcouncil.org/kids-flashcards.htm 

http://www.britishcouncil.org/kids-songs-alphabet-popup.htm 

Íslenskar síður með leikjahugmyndum: 

http://www.leikumaflist.is/ 

http://disagests.net/enska/ 

http://www.leikjavefurinn.is/ 

Síður til að búa til námsefni: 

http://www.toolsforeducators.com/ 

http://www.nams.is/pdf/elp_lower_disa_2.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://www.britishcouncil.org/kids.htm
http://www.soundsofenglish.org/tips.htm
http://www.ielanguages.com/lessonplan.html
http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html
http://effortlessenglishclub.com/7-rules-to-learn-excellent-english-speaking?gclid=CNLH1P6U3p8CFUsA4wodcE-SGg
http://effortlessenglishclub.com/7-rules-to-learn-excellent-english-speaking?gclid=CNLH1P6U3p8CFUsA4wodcE-SGg
http://bogglesworldesl.com/
http://edition.tefl.net/ideas/pronunciation/top-fun-pronunciation-games/
http://www.english-4kids.com/games.html
http://www.angelfire.com/nj/speechlanguage/Onlineactivities.html
http://www.kidsclick.org/topread.html
http://www.britishcouncil.org/kids.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-abracadabra.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-easy.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-print.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-flashcards.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-alphabet-popup.htm
http://www.leikumaflist.is/
http://disagests.net/enska/
http://www.leikjavefurinn.is/
http://www.toolsforeducators.com/
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Fylgiskjal 19 Öndunarfæri og öndun 

Öndunarfæri og öndun 

 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Respiratory_system_is.svg 

 

 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Respiratory_system_is.svg
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http://elgg.khi.is/salvor/files/-1/1378/image_sci_body028.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elgg.khi.is/salvor/files/-1/1378/image_sci_body028.jpg
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Rétt líkamsstaða 

 

http://starfishtherapies.files.wordpress.com/2010/02/posture.jpg 

 

 

 

http://starfishtherapies.files.wordpress.com/2010/02/posture.jpg
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http://www.onecore.is/wp-content/images/posture1.gif 

 

 

 

 

 

http://www.onecore.is/wp-content/images/posture1.gif
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http://www.physioworld.co.uk/images/Spine.jpg 

 

http://www.physioworld.co.uk/images/Spine.jpg
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