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Vinnan við þessa greinargerð og heimasíðu tók langan tíma og þrotlausa vinnu höfunda. Þessi 

vinna er samt búin að vera mjög skemmtileg og gefandi og viljum við þakka mörgum fyrir að 

hafa stutt okkur gríðarlega vel þessa mánuði sem vinnan tók.  

Við fengum mikinn stuðning frá fólkinu í kringum okkur sem hrósaði okkur allan 

tímann og hvatti okkur áfram. Einnig viljum við þakka öllum þeim kennurum sem hafa 

hjálpað okkur og stutt í náminu á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Við höfum lært mjög 

mikið af þeim kennurum sem við kynntumst í náminu og þökkum þeim fyrir stuðninginn.  

Við viljum þakka leiðsagnarkennaranum okkar sérstaklega fyrir að standa vel við 

bakið á okkur, vera í góðu sambandi við okkur og hrósa og styðja allan þann tíma sem þessi 

vinna tók. 

 

 

Leiðsögukennari: Ingibjörg B. Frímannsdóttir, lektor í íslensku 
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1. Inngangur 

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 innan skóla, heldur eru þeir aukagrein innan hinna greinanna. Það er á 

valdi hvers kennara hvað hann leggur mikið upp úr kennslu þessa námsþáttar. Hvert 

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

því að það er mikilvægt að kunna að koma fyrir sig orði með réttum hætti. 

Á vorönn 2009 sóttum við námskeið í aðferðafræði og menntarannsóknum. Þar 

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

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 töldu kennarar 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 þessa verks í hug að það 

gæti verið tilvalið að útbúa gagnagrunn eða hugmyndabanka á netinu fyrir alla 

grunnskólakennara á landinu. Þar myndum við hafa æfingar og verkefni sem kennarar gætu 

nálgast og unnið með. Í þennan gagnagrunn gætu kennarar sótt efni, verkefni, markmið og 

æfingar sem tengdust  töluðu máli og framsögn, sér að kostnaðarlausu.  

Í greinargerðinni leituðumst við eftir að finna svör við hvaða kennsluaðferðum væri 

hægt að beita í töluðu máli og framsögn hjá yngri börnum í grunnskóla. Sem svar við þessari 

spurningu gerðu höfundar heimasíðu með verkefnum, markmiðum og æfingum í töluðu máli 

og framsögn. Einnig er þar að finna upplýsingar um bækur og ýmislegt annað fræðilegt efni 

sem tengist töluðu máli og framsögn sem kennarar geta nýtt sér á heimasíðunni. 

Í greinargerðinni fjöllum við fræðilega um þá þætti sem koma að töluðu máli og 

framsögn og styðjumst við kenningar og kennslufræðilegt efni um þennan námsþátt. Þar má 

einnig finna dæmi um nokkur verkefni og markmið þeirra og er efnið aðgengilegt á heimasíðu 

sem unnin var með hliðsjón af greinargerð. 
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2. Aðalnámskrá grunnskóla 

2.1 Gildi talaðs máls og framsagnar  

 Íslenska er í eðli sínu margþætt námsgrein og miklu skiptir að öll íslenskukennsla taki mið af 

því. Sköpunarmáttur tungumálsins á að vera í öndvegi. Nemendur þurfa mörg tækifæri til að 

leika sér með orð og merkingu, semja alls kyns texta og tengja íslenskunám sitt leiklist, söng, 

dansi og tónlist. Það styrkir þá sem sjálfstæða og skapandi einstaklinga og glæðir áhuga þeirra 

á námsgreininni.  

 Markviss öflun og miðlun upplýsinga er vaxandi þáttur í nútímasamfélagi. Traust 

undirstaða í íslensku gerir nemendur hæfari en ella til þess að vega og meta upplýsingar úr 

margvíslegum miðlum. Góð þekking og sjálfstraust fæst með æfingu og glímu við margvísleg 

viðfangsefni (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:8). 

 Það er mikilvægt að brýnt sé fyrir nemendum að taka virkan þátt í umræðum af ýmsu 

tagi þar sem móðurmálið okkar er mikilvægt samskiptatæki. Í því lýðræðisþjóðfélagi sem við 

búum í er nauðsynlegt að geta tjáð skoðanir sínar í námi, starfi, félagslífi og einkalífi. Það er 

mikilvægt fyrir nemendur að þeir þjálfist í að segja skipulega frá og geti gert grein fyrir 

kunnáttu sinni og skoðunum. Einnig verða nemendur að kunna að beita gagnrýnni hugsun og 

getað fært rök fyrir máli sínu 

Strax í 1. bekk grunnskóla þarf að leggja áherslu á að nemendur fái þjálfun í að tjá sig 

og að þeir fái leiðsögn í framsögn og æfi skýran framburð. Gott vald á munnlegri tjáningu í 

móðurmáli er undirstaða tungumálanáms og nýtist í öllum öðrum námsgreinum 

(Aðalnámskrá: Íslenska, 2007:8-14). 

Þessa þjálfun má greina niður í tvo þætti:  

1. Framburðar- og framsagnarþátt. 

2. Frásagnar-, samræðu- og umræðuþátt. 

Það er samt mikilvægt að reyna að samtvinna þessa þætti í kennslunni. Nauðsynlegt er að 

eðlileg stígandi sé í náminu. Annar mikilvægur þáttur, sem tengist töluðu máli, er hlustunin. 

Það er gott fyrir nemendur að fá æfingu alveg frá 1. bekk í því að kunna að hlusta og horfa 

með athygli og á gagnrýninn hátt.  Mikilvægt er að nemendur læri að hlusta á aðra og taka 

tillit til skoðana annarra í umræðum og rökræðum.   

Á heimasíðu okkar taka verkefnin og æfingarnar mið af því sem hefur verið greint frá hér 

að ofan. Verkefnin eru af margvíslegum toga og verður leitast við að nemendur fái þjálfun í 

munnlegri tjáningu og leiðsögn um framsögn og skýran framburð.  
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2.2 Markmið 

Samkvæmt áfangamarkmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, (2007:13) við lok 4. 

bekkjar eru margir þættir hafðir að leiðarljósi sem nemendur þurfa að hafa tök á í töluðu máli 

og framsögn. Nemendur verða að hafa skýran og áheyrilegan framburð, hafa lesið, leikið eða 

sungið texta af ýmsum gerðum og geta endursagt ýmiss konar texta eða frásagnir og vera 

færir um að tjá sig frammi fyrir hópi og standa fyrir máli sínu.   

Nemendur verða að geta sagt frá eftirminnilegum atburðum og hafa tileinkað sér þær 

reglur sem gilda í samræðum og geta fylgt fyrirmælum frá kennara. Mikilvægt er að 

nemendur hafi hlustað á upplestra, sögur, leikrit, ljóð, hafi horft á leikþætti og söngatriði á 

sviði eða af myndbandi. Einnig er mikilvægt að þeir þekki fróðleik eins og þulur og 

þjóðsögur.  

Gert er ráð fyrir að nemendum sé gefinn góður tími til að lesa og til að hlusta á 

upplestra og frásagnir. Lesskilning nemenda þarf að þjálfa markvisst með verkefnum úr 

fjölbreyttum textum sem þeir lesa eða hlusta á. Þeir þurfa einnig að tileinka sér nokkur 

grunnhugtök til að geta fjallað um textann. Einnig er æskilegt að nemendur kynnist 

fjölbreyttum miðlum. 

Markmið höfunda með vefsíðu er að efni um talað mál og framsögn verði aðgengileg 

og hvatning til kennara að huga að þessum námsþætti. Von okkar er að kennarar fari 

markvisst að þjálfa nemendur í talmáli og framsögn og kynni nemendum fjölbreytta flóru 

miðla. 
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3. Tenging fræða, framsagnar og talaðs máls 

Þegar nám á sér stað, skiptir miklu máli hvernig við vinnum með námsefnið þannig að það 

komist sem best til skila. Nemendur verða að skilja það sem verið er að kenna og til þess að 

kennslan skili árangri verður að vera fjölbreytni í kennsluaðferðum og einnig í námsmati.  

Gardner, Vygotsky og Dewey eru þrír af mörgum fræðimönnum sem borið hafa af í 

gegnum tíðina með nýjum og fjölbreyttum leiðum til að gera nám sem skilvirkast fyrir 

nemendur. Þrátt fyrir ólíka nálganir á kennslufræði þessara þriggja fræðimanna er hægt að 

nota aðferðir þeirra til þess að kenna talað mál og framsögn á fjölbreyttan og skemmtilegan 

hátt. 

Við gerð heimasíðunnar fannst okkur þessir þrír fræðimenn, af mörgum sem við 

skoðuðum, fjalla einna best um fjölbreyttar kennsluaðferðir og tengdum við þeirra skoðanir 

við talað mál og framsögn í grunnskólum. Fjölgreindarkenning Gardners, „learning by doing“ 

( læra með því að gera) sem John Dewey setti fram og loks vinnupallarnir og þroskasvæðin 

hjá Vygotsky. Allir þessir þættir koma inn á talað mál og framsögn vegna fjölbreytni í 

kennsluháttum. Nemendur þurfa að framkvæma hlutina til þess að læra og fá að vinna að 

verkefnum við sitt hæfi í kennslustofunum til þess að nám fari fram. Verkefnin á heimasíðu 

okkar falla undir þessa þætti sem hér hafa verið taldir upp. Þau skapa fjölbreytni í 

kennsluháttum, nemendur framkvæma sjálfir með því að vinna verkefnin og koma upp og tjá 

sig fyrir framan aðra og eru verkefnin mislöng og taka mismikinn tíma.  

 

3.1 Fjölgreindarkenning Gardners 

Fjölgreindarkenning Gardners (Armstrong, 2000:14-15) undirstrikar einstaklingsmun nem- 

enda og mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Gardner setti fram átta 

greindir; málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams - og hreyfigreind, tón- 

listargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.  

 Þar sem málgreindin fjallar um þann hæfileika nemenda að hafa áhrif með orðum, 

bæði munnlega og skriflega, hentar framsagnarhlutinn mjög vel. Þegar nemendur æfa fram- 

sögn og vinna einhver ákveðin verkefni nota þeir  munnlega þáttinn til þess að koma upp og 

segja frá einhverju ákveðnu verkefni. Að nota sagnalist er góð aðferð fyrir nemendur þar sem 

kennari segir nemendum sögu í kennslustund og vinnur með söguefnið. Ímyndunarafl 

nemenda er notað til að skapa sérstakt land, litríkar sögupersónur og spennandi söguþráð til 
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að koma boðskapnum til skila. Gott er að nemendur fái að skapa sínar eigin sögur og komi 

fram fyrir bekkinn til að segja frá (Armstrong, 2000: 64). 

Rök - og stærðfræðigreindin byggist á því að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa 

rökrétt. Í töluðu máli og framsögn þurfa nemendur að læra að hugsa rökrétt, álykta og alhæfa. 

Þegar nemendur eru að segja frá einhverju og staðhæfa eitthvað í sínu máli eru þeir með því 

að alhæfa og álykta með staðhæfingu sinni. Rýmisgreindin fellur undir og tengist töluðu máli 

og framsögn vegna þess að rýmisgreindin er sá hæfileiki að tjá á myndrænan hátt sjónrænar 

eða rúmfræðilegar hugmyndir. Þar með koma inn þeir þættir að gott er að hafa áhorfendur 

þegar nemandi æfir sig í framsögn svo að hann geti fengið athugasemdir frá samnemendum 

sínum um árangur sinn (Armstrong, 2000:14). 

Þá koma líkams - og hreyfigreind, tónlistargreind og samskiptagreind við sögu í 

töluðu máli og framsögn. Hæfni til að hafa stjórn á eigin líkama, búa til og greina takt, 

tónhæð, tónblæ og hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, skapgerð, áhuga og 

óskum annarra fellur undir námsþáttinn talað mál og framsögn. Líkaminn skiptir miklu máli í 

framsögn vegna þess að það er mikilvægt að standa rétt og passa líkamsstöðuna. Gott er að sá 

sem er að tjá sig geti greint tónblæ raddar sinnar til þess að geta heyrt hvort röddin er of sterk 

eða of veik. Einnig er gott að hafa þann hæfileika í framsögn að geta áttað sig á hvernig 

áhorfendahópurinn er og að geta brugðist snöggt við ef hópurinn er hálfsofandi eða áhugalaus 

á einhvern hátt (Armstrong,2000:54). 

Allir hafa hæfileika á einhverju greindarsviði og kennarar þurfa að taka tillit til þess, 

setja markmið og skipuleggja kennslu byggða á sterkum hliðum nemenda og styrkja síðan 

aðra þætti sem eru veikari með fjölþættum vinnubrögðum. Það er margt hægt að gera í 

kennslu með tilliti til fjölgreindakenningarinnar þar sem kennarar nýta sér bæði mismunandi 

kennsluaðferðir og hinar átta fjölgreindir til þess að styrkja nemendur sína og koma til móts 

við þá í námi (Armstrong, 2000:50-78). 

Þemavinna er oft skipulögð sem heildstætt verkefni þar sem tekið er á mörgum 

námsgreinum en einnig er hægt að skipuleggja hana þannig að hún snerti allar greindir og 

veiti möguleika til að mismunandi styrkur nemenda njóti sín og veikleikar styrkist (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:15).  

 Að nota þemavinnu getur verið góð hugmynd í töluðu máli og framsögn. Gott er að 

finna eitthvert verkefni, t.d. þjóðsögur, myndaverkefni eða önnur verkefni sem bjóða upp á 

framsagnarhluta til að láta nemendur vinna með. Vinna við verkefnið getur staðið yfir í 
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fyrirfram ákveðinn tíma og hægt er að samþætta námsgreinar inn í þemavinnu og framsögn. Í 

þjóðsöguverkefni, þar sem nemendur vinna með þjóðsögur má tengja þær við landið og 

heimabyggð nemenda. Nemendur geta unnið ritunarverkefni og önnur verkefni tengd 

þjóðsögum. Framsögn er hægt að tengja við verkefnið með þeim hætti að nemendur koma 

upp fyrir framan hina og segja frá þjóðsögu að eigin vali í meginatriðum. 

 Á heimasíðunni eru nokkur verkefni sem gaman er að nýta með þemavinnu af ýmsu 

tagi. Þar eru þjóðsöguverkefni, póstkortaverkefni og fleiri verkefni. Að flétta saman talað mál 

og framsögn við aðra vinnu nemenda í öðrum námsgreinum getur skapað fjölbreytni í námi.  

 

3.2 John Dewey 

Dewey skrifar um í bók sinni Hugsun og menntun (2000: 283-284, 254) að tengsl málsins við 

skólastarf sé tvíþætt. Það er notað í öllum námsgreinum og samskiptum en á hinn bóginn sé 

það sérstakt námsefni. Dewey segir að staðhæfingin að „málið sé tjáning hugsunar“ sé ágæt. 

Vissulega tjáir málið hugsun en ekki eingöngu, í byrjun er það ekki á meðvitaðan hátt.  

Frumhvöt okkar til máls er að við viljum hafa áhrif á atferli annarra með því t.d. að  tjá 

langanir okkar, tilfinningar og hugsanir. Önnur ástæða málnotkunar er til að kynnast betur 

fólki og komast í félagsskap við það. Að nota mál sem meðvitaðan hugsunar- og 

þekkingamiðil kemur tiltölulega seint fram. Börn bæta við þekkingu og getu sína með því að 

fylgjast með öðrum og reyna síðan sjálf. Þau fá staðfestingu á aukinni getu með því að sjá 

árangur.  Setningin „learning by doing“ eða ,, að læra með því að gera” er fræg setning sem er 

höfð eftir Dewey. Þessi setning á mjög vel við í  töluðu máli og framsögn þar sem við lærum 

ekki á því einu að fylgjast með heldur verðum við að gera eigin tilraunir til að nám eigi sér 

stað. 

 

Börn hafa mikla hæfileika til leikrænnar eftirlíkingar og látbragð þeirra kann að 

virðast (fullorðnum sem eru hugfangnir af heimspekilegri kenningu) benda til þess 

að þau hafi orðið snortin af einhverri lexíu um drengskap, hollustu eða göfuglyndi 

þegar þau eru aðeins upptekin af skammvinnri líkamlegri örvun (Dewey, 2000:261). 

 

  Mikilvægt er að nota þessa líkamlegu örvun og tengja hana öðru námi í leik og 

tjáningu. Eftir innlögn á bóklegu efni er hægt að festa það betur í minni barnanna með því að 

taka einnig verklegan þátt þar sem þau koma fram, hvort sem það er í leik eða frásögn. Á 



12 

 

vefsíðunni eru verkefni eins og póstkortaverkefnið, en þar getur kennari t.d. unnið með 

póstkortaþema sem hann útbýr og nær að samþætta ýmsar námsgreinar. Hann getur notað 

póstnúmer og sýnt nemendum landakort þannig að þeir tengi póstnúmerin bæjarfélögum. 

Þegar kennari hefur unnið að þemanu um tíma getur hann fléttað verkefni vefsins inn í námið 

og látið þá lesa póstkortin upp fyrir bekkinn. Með þessu nær kennari að fjalla á fjölbreyttan 

hátt um efnið og tengir það síðan við upplestur.  

 

3.3 Vinnupallar Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur. Hann lagði áherslu á 

mikilvægi fullorðinna í námi barna. Vygotsky talaði um svæði mögulegs þroska (e. Zone of 

proximal development). Svæði mögulegs þroska er sú færni sem er á milli þess sem barn 

getur/skilur án aðstoðar og þess sem barn getur/skilur með hjálp kennara eða barna sem eru 

komin lengra í þroska.  

 Samkvæmt Vygotsky er hlutverk fullorðinna að sjá barninu fyrir verkefnum sem 

liggja innan svæðis mögulegs þroska og fylgja þeim eftir með leiðbeiningum eða stuðningi. 

Verkefnin eiga því að vera aðeins fyrir ofan getu barnanna fremur en að reyna á það sem þau 

geta fyrir.  

 Vygotsky taldi nýja möguleika til náms opnast í ímyndunarleikjum barna. Í leik hegði 

barnið sér ávallt eins og það sé eldra en það er og geti tekist á við aðstæður sem það ræður 

ekki við án hjálpar í raunveruleikanum og sé því á svæði hins mögulegs þroska (zone of 

proximal development). Vygotsky taldi hinn fullorðna þurfa að þekkja leik barna og vita 

hvenær hægt er að grípa inn í til að stuðla að aukinni færni (Berk og Winsler, 1995:27-30). 

Hugtakið vinnupallar (e. Scaffolding) er ekki upprunalega komið frá Vygotsky en er 

byggt á hugmyndum hans um þroskasvæðið og lýsir þeim aðferðum sem notaðar eru til að 

örva einstaklinginn til áframhaldandi náms og þroska. Sálfræðingurinn Jerome Bruner og 

félagar hans settu fram hugmyndina um vinnupalla, þar sem þekkingarmyndun er líkt við 

smíði byggingar og vinnupallarnir eru hjálpartækin sem nemendur nota við smíðina eða þær 

aðferðir sem kennarar nota til að styðja barnið við eigið nám.  

Eitt af mikilvægari markmiðunum er að halda barninu innan þroskasvæðisins með 

verkefnum sem eru rétt ofan við hæfni þess og leiðbeina og styðja við barnið eftir þörfum. 

Einnig er talað um að efla skipulag barnsins með því að skipuleggja samvinnu milli barns og 

fullorðinna eins mikið og mögulegt er. Þroskasvæði er svæði sem felur í sér viðfangsefni sem 
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eru rétt fyrir utan þau mörk sem barn ræður við eitt og sér hverju sinni eftir þroska. Barnið 

þarf því hvatningu og stuðning einhvers reyndari einstaklings við úrlausn þessara verkefna. 

Um leið og barnið hefur fengið þessa hvatningu eða örlitla sýnikennslu og tengingu við eigin 

reynsluheim getur það ráðið sjálft við verkefnið eða viðfangsefnið (Berk og Winsler, 

1995:27-30). 

Kennari getur ekki gert þá kröfu til ungra nemenda að lesa upp eða fara með þunga 

texta. Kennari verður að taka tillit til nemenda og hvar þeir eru staddir á þroskasvæðinu. 

Kröfurnar aukast í takt við þann þroska og þá þekkingu sem nemendur öðlast. Gæta þarf þess 

að halda nemendum í stöðugri æfingu í töluðu máli og framsögn þannig að öryggi og 

sjálfstæði aukist því að æfingin skapar meistarann. 

Talað mál og framsögn getur verið erfitt fyrir marga nemendur. Þeir eru feimnir og 

eiga erfitt með að standa fyrir framan aðra og tjá sig. Þess vegna er mikilvægt að þjálfa 

nemendur vel í töluðu máli og framsögn og aðstoða þá eftir bestu getu. Að nota vinnupalla 

Vygotskys getur verið góð leið fyrir nemendur til að fá þjálfun í að tjá sig fyrir framan aðra. 

Gott er að skipta nemendum upp í hópa og leyfa þeim að æfa sig í tjáningu í litlum hópum, 

jafnvel bara tveimur og tveimur saman. Þeir hjálpa hvor öðrum og fá einnig aðstoð frá 

kennurum.  

Mörg verkefni á vefsíðunni eru að hluta til tengd lífsleikni, en þau byggjast upp á 

verkefnavinnu sem nemendur eru ekki enn farnir að gera óstuddir, eins og að skrifa bréf og 

lesa upphátt fyrir framan aðra. Nemendur öðlast skilning á verkefninu og tilgangi þess. Ef vel 

tekst til eykur þetta áhuga þeirra á að senda bréf til vina og ættingja og eykur það færni þeirra 

í ritun og framsögn. Sagnalist er gömul list sem tengist menningu íslendinga og gaman að 

halda við milli kynslóða. Þegar nemendur hafa fengið þjálfun í að lesa þjóðsögur upphátt eru 

þeir fljótir að læra þær og geta því æft sig í að segja frá án bókar. Með því formi þjálfa þeir 

sig í að segja frá. Góður sögumaður er gulls ígildi. 
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4. Heimasíða 

Þegar sú hugmynd kviknaði að fjalla um talað mál og framsögn í lokaverkefni okkar veltum 

við vöngum yfir því hvernig við ættum að útfæra hana. Að lokum fannst okkur að efnið sem 

við myndum vinna með yrði að vera aðgengilegt þeim kennurum sem vildu nýta sér efnið og 

varð því heimasíða fyrir valinu.  

         Heimasíða sem þessi er aðgengilegur kostur fyrir kennara til að sækja sér kennsluefni. 

Þegar kennarar leita eftir nýju efni leita þeir gjarnan eftir því að efnið sé á aðgengilegu formi 

og þannig uppsett að auðvelt sé að prenta út og nota. 

        Hægt er að fara inn á síðuna og skoða verkefnin og æfingarnar og prenta út. Á vefsíðunni 

eru markmið hvers verkefnis, verkefnalýsingar og hvað verkefnið á að kenna nemendum.  

Einnig er að finna æfingar ætlaðar kennurum til að þjálfa öndun, framsögn og rödd. Kennari 

getur kynnt sér þær aðferðir sem honum finnst nýtast bekknum sínum. Einnig getur hann haft 

þetta með í almenna kennslu til að brjóta upp daginn hjá nemendum.  

        Markmið vefsíðunnar er að kennari geti sótt sér efni til að þjálfa nemendur í töluðu máli 

og framsögn.   

Efnið, sem er að finna á heimasíðunni, eru námsverkefni og eiga að koma úr Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska (2007) eða skólanámskrá sem ætluð er hverjum árgangi. Samkvæmt 

námskrá á talað mál og framsögn að vera hluti af námi barna, þrátt fyrir að lítið tillit sé oft 

tekið til þess. Með því að hanna verkefni, sem kennarar eiga auðvelt með að nálgast, komast 

þeir vonandi skrefinu nær því að sinna þessum hluta námskrárinnar. 

Verkefnum tengdum töluðu máli og framsögn er hægt að koma inn í allar námsgreinar. 

Gott er að gera upphitunaræfingar fyrir upplestur. Með því að mynda m- og n- hljóð og láta 

þau hljóma vel, fyrst ein og síðan með sérhljóðum, undirbýr maður sig vel og hækkar tónana 

og lækkar á leiðinni upp og niður tónstigann. Gæta þarf að því að reyna ekki á röddina við 

æfingar og einnig að ræskja sig ekki mjög mikið (Ari Páll Kristinsson, 1998:38). 

Þegar flytja skal efni skýrt og áheyrilega koma margir ólíkir þættir til, eins og rödd og 

raddbeiting, líkamsstaða, öndun, framburður, eftirfylgni og margt fleira (Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir, 2007). 
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4. Lokaorð 

Eftir að við ákváðum að fjalla um talað mál og framsögn í greinagerð okkar hefur mikið vatn 

runnið til sjávar. Skilningur okkar á mikilvægi og nauðsyn þess að eiga verkefni fyrir talað 

mál og frásögn hefur aukist.  

Við heimildasöfnun kom það okkur á óvart hvað framboð af fræðsluefni um talað mál 

og framsögn er lítið og margt af því gamalt. Námsefni er af skornum skammti og virðist 

yfrleitt aukanámsþáttur sem fær að fylgja öðrum þáttum sem teljast mikilvægari.  

Þetta verkefni hefur opnað augu okkar fyrir þeim fjölbreytilegu möguleikum sem talað 

mál og framsögn býður upp á og hvað hægt er að gera þetta skemmtilegan þátt þó að kennari 

sé ekki vanur leiklist og sé sjálfur óöruggur á sviði talaðs máls og framsagnar. Kennari er 

alltaf að bæta sig í því efni sem hann er að kenna og fær jafnframt þjálfun í töluðu máli og 

framsögn samhliða nemendum sínum. 

 Teknir voru fyrir þrír fræðingar sem okkur fannst tengjast vel töluðu máli og framsögn 

og nýttum okkar reynslu ásamt því að nota markmið úr Aðalnámskrá grunnskóla (2007). 

Greinargerðin sýnir fram á að gildi talaðs máls og framsagnar í kennslu er mikilvægt til að 

brjóta upp kennsluna og veita  nemendum aðra sýn á námið. 

  

Það er algeng reynsla að eftir að maður hefur sökkt sér lengi niður í eitthvert fræðilegt efni 

hættir hugurinn að starfa greiðlega. Hann hjakkar að því er virðist í sama farinu; „Hjólin 

snúast‟ í höfðinu en þau framleiða ekkert nýtt mjöl. Manni hættir að detta nokkuð nýtt í hug. 

Hugurinn er eins og orðtakið segir hnyttilega, „fullsaddur‟. Þetta ástand er viðvörun um það að 

snúa sér meðvitað að einhverju öðru. Síðan hefst meðgöngutími eftir að hugurinn er hættur að 

vera niðursokkinn í viðfangsefnið og meðvitundin hefur slakað á spennunni. Efni raðast upp á 

nýtt; staðreyndir og reglur koma heim og saman; það sem var óskýrt verður skýrt og ljóst; hið 

ruglingslega verður skipulegt, oft að því marki að viðfangsefnið er í meginatriðum leyst. 

(Dewey, 2000;331) 

 

Dewey lýsir vel því hugarástandi sem bjó í huga okkar við gerð þessa lokaverkefnis. Í 

byrjun fylltumst við eldmóði og unnum að verkefninu fram eftir kvöldum, en síðan komu 

dagar þar sem hægðist á okkur. En nú er eins og Dewey bendir réttilega á allt að verða ljóst 

enda komið að lokum þessa verkefnis. Við teljum okkur hafa fengið mun betri sýn inn í 

námsþáttinn talað mál og framsögn og mikilvægi hans sem sérstakrar námsgreinar. Við 

viðurkennum að í raun gerðum við okkur ekki grein fyrir því hversu mikilvægur hann er og 
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hversu brýnt það er að til er námsefni ætlað þessum námsþætti alveg eins og efni sem fylgir 

öðrum námsþáttum. Við vonum innilega að hægt verði að nýta sér þann hugmyndabanka sem 

við höfum búið til í tengslum við þetta verkefni. 
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Fylgiskjal 1 

Þessi fylgiskjöl eru gögn af vef http://www.simnet.is/saragj og eru ætluð sem fróðleikur fyrir 

kennara um undirbúning fyrir talað mál og framsögn auk verkefna til að nota við kennslu 

talaðs máls og framsagnar. Það eru nokkrir þættir í töluðu máli og framsögn sem gott er að 

fara yfir með nemendum til að  undirbúa þá áður en farið er upp í púlt og talað fyrir framan 

bekkinn. Þetta eru þættir eins og: rödd og raddbeiting, öndun og aðrir líkamlegir þættir. Allir 

þessir þættir eru mikilvægir fyrir nemendur að læra og eru góður undirbúningur fyrir 

verkefnin sem eru á vefnum.  

1.1 Forsíða heimasíðu 

Velkomin(n) 

Þessi vefsíða er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 

2010.  

Höfundar eru Anna Rós Finnsdóttir, Eva Therese Thörn, Marín Gústafsdóttir og Sara 

Gísladóttir. 

Á þessari vefsíðu er að finna kennsluefni í töluðu máli og framsögn fyrir grunnskóla. 

Tilgangurinn með þessari vefsíðu er að hafa hugmyndabanka á vefnum sem grunn- 

skólakennarar geta leitað í.  

  

Veljið tengil hér fyrir neðan til að halda áfram. 

  

  

Talað mál og framsögn 

  

 

 

  

http://www.simnet.is/saragj/talad_mal.htm
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1.2 Undirbúningur fyrir talað mál og framsögn 

Margir þekkja þá ónotatilfinningu sem fylgir því að standa upp og tala yfir hópi fólks og 

sumir treysta sér hreinlega ekki til þess. Sá sem getur fangað athygli áheyrenda og haldið 

þeim við efnið hefur áorkað miklu. Það er sama hversu snjöll hugmyndin er sem þarf að 

kynna, hversu tilkomumikil hún er eða hrífandi, flytjandinn verður að geta gert hana 

áhugaverða í eyrum þeirra sem ná skal til. Þar getur áhrifamikill, skýr og rökfastur flutningur 

skipt sköpum um hvort vel heppnast og skilið á milli feigs og ófeigs (Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir, 2007:8). 

 

1.3 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferð er sú aðferð sem kennari velur til að koma námsefni til skila til nemenda sinna 

þannig að efnið verði sem aðgengilegast fyrir þá að nema. Kennarar ættu ekki að festa sig í 

einni ákveðinni kennsluaðferð heldur að skipta reglulega um og blanda þeim saman til að gera 

námið fjölbreytilegt og skemmtilegt. 

Að velja kennsluaðferðir er mikilvægt atriði vegna þess að aðferðin verður að höfða til 

sem flestra og vera miðuð við aldur og fyrri þekkingu nemenda. Kennari verður að kenna á 

mismunandi hátt til að ná til allra í bekknum. Nemendur eru ólíkir og þurfa ólíka nálgun á 

námsefnið. Dæmi um slíkt er leikræn tjáning sem er samheiti yfir fjölmargar kennsluaðferðir 

sem eiga það sameiginlegt að virkja nemendur til skapandi leikrænnar tjáningar. Það sama á 

við um útlistunarkennslu, þar sem kennari er í hlutverki fræðarans. Hann er með fyrirlestra, 

sýnikennslu, skoðunarferðir og aðra beina miðlun. Þar þarf kennari að hafa mjög gott vald á 

því sem hann er að gera, geta tjáð sig og náð vel til nemendahópsins. Við bóklega kennslu er 

hægt að vinna með ýmsar kennsluaðferðir og auðga þær lífi á fjölbreyttan hátt. Verkefnin 

okkar eru hagnýt leið til að kenna nemendum námsefnið og um leið að virkja þá til að tjá sig 

og koma sínum hugsunum á framfæri yfir hópnum (sbr. Ingvar Sigurgeirsson, 1999:67). 
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1.4 Líkamlegur þáttur 

Þegar við tökum til máls á mannamótum er mikilvægt að við reynum að vera eðlileg og 

hvorki stífna né vera á iði. Við þurfum að hreyfa okkur markvisst. Hreyfing á alltaf að vera 

eins konar áframhald innri tjáningar (Margrét Pálsdóttir, 1992:23).  

Það er ekki síður mikilvægt að vera með líkamlega þáttinn á hreinu eins og að vita 

hvað við ætlum að segja fyrir framan hóp af fólki. Við þurfum að tala með öllum líkamanum, 

ekki bara efri partinum eða neðri partinum, allur líkaminn þarf að fylgja með hrynjandinni og 

hjálpa okkur við að tjá það sem við erum að segja. Það er gott að byrja á því að slaka á í hálsi 

og öxlum. Í bókinni Talað mál (1992) eftir Margréti Pálsdóttur eru margar góðar æfingar 

bæði fyrir raddböndin og líkamann sem gott er að fara yfir til að slaka á. Þannig erum við 

betur tilbúin til þess að standa fyrir framan hóp af fólki og tala.  

Þegar kennari er að kenna nemendum að koma fram er mikilvægt að láta þá beita 

líkamanum rétt, með því verður þetta ósjálfráð hegðun hjá þeim þegar þeir koma upp til að tjá 

sig. Algengt er að fólk, sem er óvant að koma fram, viti ekkert hvernig það á að standa og 

hvar það á að geyma hendurnar og verður því allt á iði sem bitnar síðan á önduninni og 

fyrirlesari mæðist frekar og verður andstuttur. Sá sem hlustar hættir að heyra það sem sagt er 

og fer að fylgjast með vandræðagangnum í flytjandanum. Ef nemendur læra strax hvernig þeir 

eiga að haga sér verður þeim það tamt og auðvelt.  

 

1.5 Öndun 

Til þess að munnleg tjáning eigi að takast vel verður maður að kunna að beita röddinni. Með 

réttu samspili slökunar og spennu og góðri öndun beitum við röddinni rétt. Raddbeiting 

byggir á öndun og hreyfingu vöðva. Öndun og rödd tengjast öllu sem gerist á 

tilfinningasviðinu og er öndunin mjög viðkvæm fyrir því (Hilde Helgason, Margrét Pálsdóttir, 

Sverrir Páll Erlendsson, 1988:13). 

Þegar við erum börn notum við djúpöndun en það er hin eðlilega rétta öndun. Eftir því 

sem við eldumst fjarlægjumst við oft þessa öndun og gerum okkur þetta erfiðara. Djúpöndun 

er eina aðferðin sem gefur styrka, úthaldsgóða og hljómmikla rödd. Með djúpöndun er átt við 

að stjórna önduninni. Finna má á maga, þind og í baki hvort öndun er rétt. Allur maginn 

virðist fyllast af lofti við djúpöndun. Anda á rólega inn og síðan er strekkt lítið eitt á 
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kviðvöðvum um leið og andað er hægt og af öryggi frá sér þegar talað er (Andresen, Steinklev 

og Hegseth. 1986:25). 

Kennari ætti að gera öndunaræfingar með nemendum og sýna þeim fram á hvað þær 

skipta miklu máli í töluðu máli og framsögn. Hann getur lesið stuttan bút úr texta fyrir 

nemendur með mismunandi öndun til að sýna þeim fram á mikilvægi hennar og hvort þeim 

sem hlustendum finnist ekki óþægilegt að hlusta á ójafnvægið sem skapast í lestrinum. Þetta 

getur kennari tengt líkamstjáningu nemenda og mikilvægi þess að standa kyrr þegar nemendur 

koma fram.  

Öndunaræfingar: 

Að þjálfa djúpöndun: 

 Nemendur liggja á bakinu með fætur örlítið í sundur, iljar á gólfi og hendur 

með síðum. 

 Anda djúpt og finna hvernig maginn lyftist og hnígur. Einnig er ágætt að setja 

til dæmis þunga bók á kviðinn og þrýsta henni upp við innöndun. 

 Nemendur liggja á maganum og finna hvernig maginn þrýstist í gólfið þegar 

þeir anda inn. 

 Nemendur mynda 90° horn með líkamanum, láta handleggi og höfuð hanga og 

gæta þess að læsa ekki hnjánum. Nemendur eiga að finna fyrir önduninni djúpt 

niður í kviðinn.  

 Nemendur segja ho, ho, eins og jólasveinn. Þeir eiga að taka eftir því hvernig 

magavöðvarnir ýta á eftir loftinu. 

 Nemendur segja vikudaginn, mánaðardaginn, mánuðinn og ártalið í einni 

útöndun. Dæmi: Þriðjudagur, þrettándi apríl árið tvö þúsund og tíu. 

 Notið mismunandi blæbrigði. 

 Nemendur byrja lágt og auka styrkinn. 

 Nemendur byrja hátt og minnka styrkinn. 

 

 Nemendur nota spurnartón og segja setninguna eins og hún væri ein löng 

spurnarsetning. 

 Nemendur segja setninguna jafn hlýlega og góðum vini eru flutt ánægjuleg 

tíðindi.  

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2007:30-31). 
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1.6 Framsögn 

Það er mjög mikilvægt fyrir alla sem tjá sig munnlega að vanda sig, koma orðunum skýrt og 

eðlilega frá sér og huga vel að framburði sínum.  

Góður upplestur heldur athygli hlustenda. Hugsun og frásögn höfundar er miðlað á þann veg 

að hlustendur setja sig með lesaranum í spor hans. Góður lesari fer með textann hnökralaust. 

Tal hans er sjálfsagt og áreynslulaust. Hann undirbýr sig vel og vinnur nákvæmlega. Hann 

stendur bak við textann og gefur honum líf með túlkun sinni (Hilde Helgason, Margrét 

Pálsdóttir, Sverrir Páll Erlendsson, 1988:111).  

 

Framsagnaræfingar: 

 

Talhraði: 

 Látið nemendur lesa texta inn á segulband. Textinn getur verið ljóð eða annar texti úr 

einhverri kennslubók. 

 Látið nemendur lesa textann mismunandi hratt á meðan tekið er upp. 

 Hlustið og reynið að finna hæfilegan hraða eftir upplesturinn (Margrét Pálsdóttir, 

1992:39). 

Upplestur: 

 Látið nemendur hlusta á upplestur í útvarpi, sjónvarpi af snældum eða myndböndum.  

 Hlustið sérstaklega eftir því hvernig áhersla og talhraði hafa áhrif. 

 Nemendur velja sér einhvern texta. Þeir geta lesið eigin greinargerðir, ljóð (eigin ljóð 

eða annarra), sögur (eigin sögur eða annarra), uppskriftir eða eitthvað sem þeim dettur 

í hug. 

 Hlustið á hvern upplestur fyrir sig og greinið sameiginlega. 

 Endurtakið lesturinn, ef þarf,  þar til allir eru ánægðir (Margrét Pálsdóttir, 1992: 53).  
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1.7 Röddin 

Allir þekkja þá tilfinningu að það er misþægilegt að sitja og hlusta á raddir annarra. Í okkar 

daglega lífi eru margir sem vinna við það að tala fyrir framan fólk; prestar, fjölmiðlafólk og 

kennarar. Hljómur raddarinnar er mjög mikilvægt „verkfæri“ sem gerir þann sem talar hverju 

sinni að góðum fyrirlesara eða ekki. Leikarar nota röddina sína mjög mikið og breyta henni 

eftir því í hvernig hlutverki þeir eru.  

Röddin er stór þáttur í persónuleika mannsins og flestir gera þá kröfu til hennar að hún hljómi 

á einn hátt fremur en annan. Þess vegna er þýðingarmikið að fara vel með röddina, beita henni 

rétt og varðveita eins og „sjáöldur augna sinna“. Fæstir velta þó eigin rödd mikið fyrir sér.Hel- 

st er að fólk hrökkvi við þegar röddin bregst einhverra hluta vegna. Þá hefst gjarnan ferli sjálf- 

skoðunar og vinna við að finna hina „réttu“ rödd aftur (Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2007:12).  

Engum spretthlaupara dytti í hug að fara beint í startholurnar án þess að hita upp fyrst. 

Hann veit að ef hann hitar vel upp nær hann betri árangri og einnig að þá eru minni líkur á 

meiðslum. Leikarar og söngvarar hafa sama háttinn á, þeir gera upphitunaræfingar fyrir 

röddina áður en þeir ganga inn á sviðið. Allir sem þurfa að nota röddina mikið, hafa til dæmis 

atvinnu af því að tala, ættu að huga vel að þessu atriði og gæta þess að misbjóða ekki líffærum 

sem þeir nota við raddbeitinguna (Margrét Pálsdóttir, 1992: 24). 
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Fylgiskjal 2 

2.1 Inngangur að framsagnarverkefnum og æfingum 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenskuhluta, (2007) er fjallað um að nauðsynlegt sé fyrir 

nemendur að geta tjáð skoðanir sínar í námi, starfi, félagslífi og einkalífi. Þeir sem hafa gott 

vald á töluðu máli, framsögn og samræðum eru færir um að taka virkan þátt í 

samfélagsumræðunni og eiga jafnan auðvelt með að miðla af þekkingu sinni. 

 Mikilvægt er að nemendur þjálfist í að segja skipulega frá og gera grein fyrir kunnáttu 

sinni og skoðunum. Frá upphafi skólagöngu þarf að leggja áherslu á að nemendur æfist í að 

tjá sig og fái leiðsögn um framsögn og skýran framburð (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska. 

2007: 9). 

 

 

 

2.2 Verkefni, æfingar og markmið. 

 

2.2.1 Raddæfingar 

Markmið: Að nemendur fái æfingu í að nota röddina og læri að hlusta á raddir annarra og 

meta hvernig þær hljóma. Í Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007: 12) er fjallað um að 

nemendur eigi að taka virkan þátt í samræðum og virða viðeigandi reglur.  

Það getur verið mjög góð æfing fyrir nemendur að taka sjálfa sig upp á upptökutæki og hlusta 

svo á. Mörgum getur brugðið í brún við að heyra eigin rödd. Nemendur geta einnig fengið 

heimavinnu sem byggist á því að þeir horfi á sjónvarpsfréttirnar um kvöldið og hlusti vel á 

fjölmiðlafólk tala; hvernig hljómar röddin þeirra? Með þessari æfingu fá nemendur smá 

innsýn í hvernig rödd fólks hefur áhrif á okkur sem erum að hlusta. Er röddin mjúk, hrjúf, 

spennt eða þvinguð? Svona spurningum væri hægt að velta upp með nemendum áður en þeir 

fara heim með heimaverkefnið. Þá má einnig láta nemendur hugsa um það af hverju þeim 

fannst betra að hlusta á einn fremur en annan. 
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Æfingar: 

Auðvelt er að finna hvernig raddböndin titra í hálsinum með því að leggja fingur á barkakýlið 

og segja fyrst hljóðin ffff og síðan aaaa. Þegar f (sem er óraddað hljóð) er búið til er 

raddglufan opin og engan titring að finna en þegar a (sem er raddað hljóð) er búið til ætti að 

finnast léttur titringur undir fingrunum (Ingibjörg Frímannsdóttir, 2007:15).  

Með yngstu nemendunum má gera þetta að leik og flokka hljóðin í  sérhljóða og samhljóða og 

sjá hvernig við beitum munninum og tungunni við hvert hljóð. Þannig samþættum við þessa 

æfingu inn í málfræðina. 

 

1. Talið þannig að enginn heyri nema þeir sem sitja fremst í stofunni. 

2. Aukið raddstyrkinn þannig að röddin berist fram í miðja stofu. 

3. Talið þannig að allir í stofunni heyri. 

4. Talið þannig að heyrist fram á gang (gætið þess þó að spenna röddina ekki, notið 

„stuðninginn“) (Margrét Pálsdóttir, 1992:23). 

 

Til að auka blæbrigði raddarinnar er til dæmis hægt að gera litla „söngæfingu“ í sturtunni á 

morgnana. Þá rennirðu þér ljúflega upp og niður tónstigann, sækir dýpstu tónana langt niður í 

brjóstholið og rennir þér svo eins langt upp og mögulegt er í hæsta tón (Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir, 2007;25). 

Þessi æfing er góð fyrir kennaran að gera áður en hann mætir til vinnu því álag á raddbönd 

kennara er mikið og þarf kennari að gæta vel að rödd sinni. Kennarinn getur einnig gert þessa 

æfingu með bekknum þegar nemendur þurfa á hvíld að halda og smá tilbreytingu eins og 

þegar dagurinn er langur eða þegar ekkert er sem brýtur bóklega námið upp. Tilbreyting er oft 

nauðsynleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2.2.3 Þjóðsagnaverkefni 

Markmið:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007) eiga nemendur að vera færir um að tjá 

sig frammi fyrir hópi og standa fyrir máli sínu. Í þessu verkefni fræðast þeir einnig um 

þjóðsögur almennt og festa þær sér betur í minni með því að endursegja sögurnar. 

 

Verklýsing kennara:  

 Kennari, eða nemandi í bekknum, les fyrir bekkinn þjóðsögu. 

 Kennari og nemendur ræða saman um söguna og eftirfarandi spurningar er hægt að 

hafa að leiðarljósi í umræðunum; 

1. Hvenær haldið þið að hún gerist? 

2. Hver er söguþráðurinn? 

3. Hverjar eru persónurnar? 

4. Er einhver boðskapur sem hægt er að læra af sögunni?  

 Kennari biður nemendur að skrifa söguna niður á blað eins og þeir muna eftir henni.  

 Hver og einn nemandi kemur upp í púlt og segir frá sinni endursögn.  

 Nemendur eru teknir upp á myndbandsupptökuvél á meðan þeir lesa og svo er horft á 

eftir þegar allir eru búnir að koma upp og endursegja sínar sögur.  

 Þá notast kennari við jafningjamat og leiðir hópinn áfram í að meta hvern og einn á 

uppbyggilegan hátt. Hvað gerði nemandi vel og hvað getur hann bætt til að vera 

áheyrilegri. 

 

Verklýsing nemenda:  

 Nemendur skrifa söguna niður eins og þeir muna hana og endursegja fyrir bekkinn.  

 Nemendur vinna saman í hópum og rifja upp söguna og ræða hana. 

 Nemendur læra að skiptast á skoðunum og ræða möguleika þess sem býr í kringum 

söguna. Einng er gott að taka þá upp á myndband og láta þá horfa á sjálfa sig flytja 

endursögnina eða það sem verið er að vinna með. Þannig geta þeir sjálfir gagnrýnt sig. 
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Hugmyndir:  

I) Kennari getur unnið áfram með söguna í formi kyrrmynda, þar sem nemendur  upplifa sig í 

sögubroti og gera úr því kyrrmynd þar sem aðrir nemendur giska á hvað þeir eru að gera. 

 II) Nemendur leika stutt atriði sem vakti áhuga þeirra. Kennari skiptir þeim niður í hópa og 

leyfir hverjum hópi fyrir sig að leika ákveðið atriði. Nemendur endurupplifa þannig söguna 

eins og þeir ímynda sér hana. 
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2.2.4  Myndaverkefni 

Markmið: 

Samkvæmt Aðalnámskrá eiga nemendur við lok fjórða námsárs að geta endursagt ýmis konar 

texta eða frásagnir (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007:8-14). Verkefni þetta á að ýta 

undir ígrundun nemenda á skoðunum þeirra og að þau geti fært rök fyrir þeim. Með þessu 

verkefni öðlast þau færni í að segja frá á skipulegan og rökréttan hátt. 

Verklýsing:  

 Kennari lætur nemendur fá mynd af einhverju, t.d hlut eða fólki. Einnig er hægt að 

notast við myndir úr hinum ýmsu barnabókum. 

 Nemendur vinna einstaklingslega eða í hópavinnu og eiga að vinna með myndina sem 

þeir fá í hendur. 

 Nemendur segja frá hvað sé á myndinni. 

 Nemendur skrifa fyrst niður á blað sínar hugsanir um myndina og síðan þurfa þeir að 

standa frammi fyrir bekknum og segja frá því sem þeir skrifuðu á blaðið.  

 

Hugmyndir:  

I) Nemendur vinna í pörum og semja saman sögu um mynd sem þeir í sameiningu segja frá.  

II) Nemendur koma með mynd að heiman og segja hinum nemendunum frá hvað hafi verið 

um að vera þegar sú mynd var tekin. 

 III) Nemendur hafa það verkefni að finna myndir af vissum atriðum (það sem gleður, vekur 

athygli, það sem þeim þykir fallegt), það er hægt að nota tímarit, dagblöð eða Internetið til að 

finna myndirnar. Þeir koma með myndina og færa rök fyrir því af hverju þeir völdu þessar 

myndir. 
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2.2.5  Póstkortaverkefni 

Markmið: 

Markmið verkefnis er að þjálfa nemendur í að segja frá á lifandi hátt. Markmið Aðalnámskrár 

er að nemendur eigi að fá þjálfun í að lesa og leika texta af ýmsum gerðum. Einnig getur verið 

gott að nýta ritun í þetta verkefni vegna þess að nemendur þurfa að skrifa dálítið í þessu 

verkefni og gefst gott tækifæri til að samþætta talað mál og framsögn við ritun (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, (2007:8-14). 

 

Verklýsing:  

 Kennari lætur nemendur fá póstkort.  

 Nemendur skrifa til vinar/ættingja (má vera uppspuni) póstkort um eitthvert ákveðið 

efni. 

 Síðan eru póstkortin tekin og hver nemandi fær póstkort frá öðrum nemanda til þess að 

fara yfir stafsetningu og ritunina. Þannig hjálpa þeir hvor öðrum að skrifa rétt.  

 Kennari fer yfir með nemanda atriði ritunar; stafsetningu, málfar og annað slíkt til þess 

að þeir átti sig á því hversu mikilvægt það er að málfar sé gott og stafsetningin sé rétt.  

 Einnig getur kennari dregið saman nemendur sem eiga að skrifa hvor öðrum.  

 Hver og einn nemandi kemur upp í púlt og segir frá sínu póstkorti. Útskýrir hverjum 

hann er að skrifa og um hvað hann skrifar áður en lesturinn byrjar.  

 Nemendur fá að ráða því hvað þeir setja í kortið. Það má vera af ýmsum toga og geta 

nemendur sagt frá einhverju atviki í kortinu sem er fyndið og þeir geta þá bætt 

leikrænum tilþrifum í lesturinn.  

Hugmyndir:  

Hægt er að skrifa póstkort til ýmissa aðila og breytist formið á þeim í samræmi við það, 

ömmu og afa, mömmu og pabba, forsetans, bæjarstjórans. 

Samþætta þetta verkefni við aðrar námsgreinar: 

Myndmennt: Nemendur teikna fallega mynd á póstkortið sitt og myndmenntakennarinn 

aðstoðar þá. 

Tónmennt: Nemendur koma með geisladisk að heiman og segja frá uppáhalds 

laginu/diskinum sínum.  
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2.2.6  Ljóðaverkefni 

Markmið:  

Kynna nemendum flutning ljóðs og hvernig það er frábrugðið því að lesa upp annan texta. Í 

Aðalnámskrá segir að nemendur eiga við lok fjórða námsárs að hafa hlustað á ljóð 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, (2007:8-14). Orðaforði er annar í ljóðum og eflir 

ljóðalestur orðaforða nemenda og eykur þeim skilning á merkingu þeirra og  mismunandi 

dýpt ljóðanna. Nemendur eiga að öðlast betri skilning á ljóðagerð. 

 

Verklýsing I:  

 Kennari finnur ýmiss konar ljóð til að sýna nemendum hvað ljóð geta verið 

margbreytileg.  

 Kennari sýnir þeim að þau eru ekki öll eins og að formið á þeim er oft ólíkt.  

 Kennari les ljóðin markvisst með þeim og fer í umræður um innihald textans til að þeir 

skilji hann betur.  

 Einnig er hægt að láta nemendur fá heimavinnu; þeir eigi að finna sér ljóð og lesa það 

yfir heima og koma með það í skólann.  

 Þegar þeir koma með ljóðið í skólann vinna þeir með ljóðið á þann hátt að þeir fjalla 

um bragfræði ljóðsins og einnig merkingu þess.  

 Hægt er að nota þetta tækifæri og fara yfir þætti bragfræðinnar með nemendum og 

fjalla um hljóðstafi og fleira efni tengt ljóðagerð.  

 Síðan fær hver og einn nemandi að koma upp í púltið og lesa upp sitt ljóð.  

 

Verklýsing II: 

 Nemendur velja sér ljóðabók og finna eitt ljóð til að lesa upphátt fyrir bekkinn. Einnig 

mætti setja nemendum fyrir að undirbúa lesturinn heima og lesa upp í næstu 

kennslustund. 

 Nemendur lesa ljóðið vel yfir í kennslustundinni, hvert fyrir sig, í hljóði. 

 Nemendur lesa síðan sitt ljóð upp fyrir bekkinn. 

 Kennarinn brýnir nemendur að lesa skýrt og greinilega, ekki muldra ofan í bringu á 

meðan lesið er og standa rétt.  
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 Að loknum upplestri fær hver og einn nemandi að heyra frá hinum nemendunum 

hvernig þeim fannst að hlusta á hann lesa og hvort það væri eitthvað sem hefði mátt 

gera betur. Gott að nota jafningjamat. Nemendur meta hver  hjá öðrum.  

 Umræður í kennslustofunni: gæta þess að umræðurnar taki ekki of langan tíma.  

 Tillaga að jafningjamati: 

1. Hvernig fannst þér lesturinn? 

2. Var röddin veik eða sterk? 

3. Var flutningurinn skýr? 

4. Hvernig var flutningurinn? 

5. Náði flytjandinn augnsambandi við áheyrendur? 

 

 

Hugmyndir: 

 Einnig geta nemendur samið ljóð og flutt. Ef unnið er með bók eða efni geta nemendur samið 

ljóð um tiltekið efni. 

Flétta bragfræði og ljóðagerð inn  í þetta verkefni.  

Nemendur semja ljóð samkvæmt forskrift frá kennara, það getur verið; 

1. Ljóð til vina. 

2. Ferskeytla. 

3. Ljóð um jól, páska, sumar eða vetur. 
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2.2.7  Útvarpsverkefni 

Markmið:  

Að nemendur fái tækifæri til að hlusta á margs konar listrænt efni og geti nýtt sér fjölmiðla og 

tekið gagnrýna afstöðu til fjölmiðlaefnis (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, (2007:12). 

 

Verklýsing kennara:  

 Kennari kynnir fyrir nemendum útvarpsmiðla. Gott er að hafa útvarpstæki í 

kennslustofunni og hafa kveikt á því og fara á nokkrar útvarpsstöðvar til að leyfa 

nemendum að heyra hvað fram fer á hverri stöð.  

 Kennari er með umræður í bekknum um útvarpsmiðlana til þess að fá fram hjá 

nemendum hvernig þeim finnst efni þeirra og hvort þeir hlusti eitthvað á útvarp. 

Mögulegt er að nota eftirfarandi spurningar til að skapa umræður í bekknum;   

1. Á hvaða útvarpsmiðil hlusta þeir mest? 

2. Hvers vegna? 

3. Hvað hlusta þeir mest á í útvarpi, tónlist, spjallþætti, rokkþætti eða eitthvað 

annað. 

 Kennarinn velur síðan í hópa,  3-4 í hverjum hópi. 

 Hver hópur á  að útbúa sinn eigin útvarpsþátt.  

 Þeir þurfa að undirbúa hann vel og taka tillit til þátta eins og hver þáttastjórnandinn er 

eða eru  margir stjórnendur og hver kemur í viðtal í þáttinn.  

 Hver hópur fær  ákveðinn tíma til að vinna verkefnið (um 15-20 mínútur). 

 Þegar sá tími er liðinn kemur einn hópur í einu upp fyrir bekkinn og flytur sinn 

útvarpsþátt.  

Hugmyndir:  

Gott getur verið að taka nemendur upp á myndband og horfa svo á það með öllum hópnum 

þegar allir eru búnir að koma upp og tala. Nemendur fá meiri tilfinningu fyrir þessu verkefni 

með því að horfa á sig sjálfa á myndbandi. Það gefur þeim meiri yfirsýn í þá vinnu sem þeir 

hafa lagt í þetta verkefni.  

Það getur verið gaman að bjóða einhverjum öðrum bekkjum innan skólans til að koma og 

horfa á útvarpsþættina. 



33 

 

2.2.8  Ferskeytlur 

Markmið:  

Að þjálfa börn í hinum mismunandi formum ljóðagerðar, t.d. ferskeytlum, þjálfa raddstyrkinn 

og leyfa nemendum að kynnast sinni eigin rödd.  

 

Verklýsing: 

 Kennarinn byrjar á því að taka smástund í að kynna ferskeytluformið fyrir nemendum 

og hvernig ljóðaform það sé.  

 Nemendur finna sér ferskeytlur í ljóðabókum til að lesa upp fyrir hina.  

 Kennarinn fer yfir með  nemendum hvernig hægt sé að nota mismunandi raddstyrk.  

 Gott er að láta nemendur sitja á mismunandi stöðum í kennslustofunni og þeir tala til 

skiptis með mismunandi raddstyrk á víxl.  

 Ef til er upptökutæki er gott að nota það til þess að taka nemendur upp og leyfa þeim 

að heyra í sjálfum sér, með því fá þeir meiri tilfinningu fyrir því hvernig er að hlusta á 

mismunandi raddstyrk.  

 Nemendur skiptast á um að lesa upp ferskeytlur og nota við það mismunandi 

raddstyrk.  

1. Lítill raddstyrkur eins og lesið sé upp fyrir framan upptökutæki. 

2. Miðlungs raddstyrkur eins og lesið sé upp fyrir lítinn áheyrendahóp. 

3. Mikill raddstyrkur eins og lesið sé upp fyrir hundrað manns. 
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2.2.8 Útsýnið úr ræðupúltinu 

Markmið:  

Að nemendur þjálfist í því að standa í ræðupúlti og tjá sig. Fá tilfinningu fyrir púltinu og 

þjálfast í að standa fyrir framan aðra.  

 

Verklýsing: 

 Einn og einn nemandi kemur upp í ræðupúlt.  

 Hann staldrar við í stutta stund og horfir yfir hópinn án þess að segja nokkuð.  

 Stundum hentar að tveir eða þrír nemendur komi upp saman til þess að fá stuðning frá 

öðrum, sérstaklega ef nemendur eru taugaóstyrkir fyrir verkefninu.  

 Endurtaka má þetta og biðja þá t.d. nemendur að segja nafnið sitt hátt og skýrt. 

 Minna þarf á að gefa sér góðan tíma til að taka stöðu við ræðupúltið áður en tekið er til 

máls og ljúka málinu áður en gengið er frá púltinu.  

 Einnig er hægt að láta nemendur útbúa ræðupúlt, samþætting við myndmenntina. 

 Láta púltið ganga á milli borða. 

 Gott er að gera eftirfarandi til að auka færni nemenda: 

1. Nemendur standa upp og segja nafnið sitt. 

2. Nemendur standa fyrir aftan stólinn með púltið fyrir framan sig og segja nafnið 

sitt. 

3. Nemendur tala t.d. í hálfa mínútu, um eitthvert efni sem þeir velja sér sjálfir, úr 

sæti sínu. Á þennan hátt má svo þróa þetta verkefni áfram.  
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2.2.9  Vörukynning 

Markmið:  

Nemendur þjálfist í að segja frá t.d. með því að  lýsa einhverjum ákveðnum hlut. 

 

Verklýsing: 

 Hver nemandi kemur með hlut að heiman sem hann vill selja eða koma á framfæri.  

 Verkefni hans er að sannfæra áheyrendur  um ágæti hlutarins.  

 Hluturinn gæti t.d. verið mjólkurferna; ræða um hollustugildi, framleiðslu og ferlið frá 

kúnni og í búðina.  

 Nemandi kemur upp fyrir framan hópinn með sinn hlut og kynnir hann. 

 Muna þarf að kynningin þarf að vera sannfærandi og áhugaverð þannig að hina langi 

til að kaupa hlutinn eða fræðast betur um hann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2.2.10  Augnsamband 

Markmið:  

Nemendur þjálfist í að koma upp í ræðupúlt og standa fyrir framan aðra, þjálfi einnig 

einbeitingu og eftirtektarsemi. 

 

Verklýsing: 

 Einn og einn nemandi kemur í ræðupúltið en aðrir nemendur standa fyrir framan 

stólana sína.  

 Nemandinn í ræðupúltinu leitar eftir beinu augnsambandi við einhvern í 

nemendahópnum og gefur honum merki, t.d. með því að blikka augunum og taka við 

blikki til baka.  

 Þegar augnsambandi er náð má nemandinn, sem er í púltinu, setjast í sætið sitt.  

 Næsti nemandi kemur síðan í púltið og reynir að ná augnsambandi við nemanda í 

salnum. 

 Hægt er að nota ýmis tilbrigði við þennan leik, t.d. að biðja nemandann í ræðpúltinu 

að segja nafnið sitt með mismunandi áherslum s.s. eins og hann sé reiður eða glaður. 
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2.2.11  Okkar innri maður 

Markmið: 

Nemendur þjálfist í að lýsa fólki.  

 

Verklýsing og hugmyndir 

 Hvaða þáttum þarf að huga að til að lýsa fólki vel? 

 Það þarf að hugsa út í þætti eins og; föt, gleraugu, háralit, augnlit.  

 Nemendum er skipt í 2-3 manna hópa. 

 Hver og einn hópur fær mynd af persónu og þarf að lýsa henni fyrir bekknum. 

 Gott er að gefa nemendum 5-10 mínútur til þess að undirbúa kynninguna og skoða 

myndina vel. 

 Síðan koma hóparnir upp, einn í einu, og kynna sína persónu.  Fyrst hafa hóparnir 

myndina hjá sér á meðan þeir kynna persónuna. 

 Þegar kynningin er búin er myndin sett upp á vegg, með skjávarpa eða glærum, til 

þess að hinir í bekknum sjái myndina.  

 Gott er að hafa umræður eftir að hóparnir eru búnir að sjá upptökurnar um hvernig til 

tókst við kynninguna. 

 Kynningin þarf að hafa að geyma þá þætti sem kennarinn talaði um við nemendur fyrr 

í tímanum, s.s. hvernig eigi að lýsa fólki. 

 Samræður á milli kennara og nemenda um verkefnið. 
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2.2.12 Tungubrjótar. 

Til er fjöldi skemmtilegra tungubrjóta sem nota má til framsagnaræfinga og skemmtunar. 

Áður fyrr kepptust menn við að fara með tungubrjótana eins oft og þeir gátu án þess að fipast. 

Tungubrjóta má nota til keppni milli einstaklinga, raða eða hópa (Bryndís Sverrisdóttir, 

1990).  

 

Markmið: Nemendur  tileinki sér skýran og áheyrilegan framburð og viðeigandi talhraða.  

Námsgögn: Ljósrit af tungubrjótum, finnst á vefsíðunni www.ubersetzung.com.  

 

Nokkur dæmi um tungubrjóta sem gott er að æfa sig á og eru teknir af vefsíðunni 

www.uebersetzung.at  

Stebbi stóð á ströndum 

var að troða strý 

strý var ekki troðið, 

nema Stebbi træði strý. 

Tví treður Stebbi strý 

þrí treður Stebbi strý. 

þríbrotin blýkringla. 

 

Ljúktu upp lúgunni, ljúfurinn. 

Stuttur steyttur fluttur fleittr 

Fljótt er breyttur skjótt hér threyttir 

Tháttur skreyttur háttur hreyttr 

Hætti neyttur mætti reyttr 

Frank Zappa í svampfrakka. 

Syðri garðurinn er síðri en sá nyrðri. 

Grillið glamraði. 
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Áki á Á á á á Á. 

Rómverskur riddari  réðist inn í Rómaborg. Rændi þar og ruplaði, rabbarbara og rófum. Hvað 

eru mörg R í því? 

Barbara Ara bar Ara araba bara rabbarbara. (www.uebersetzung.at).  

Alla og Olla, Ella og Alli öll voru þau á þessu bölvaða skralli. 

Óli á Hóli á róli á hjóli frá Bóli. 

Hann Maximilian Mikjálsson er mikill maður og mörgum er hann velviljaður en mest um vert 

er þó um mátt og auðinn hans og mikillætiskort og mikla sál hans. 

Petrína prjóna pantaði pakka af pulsum frá Pétri og Páli. Ef Petrína prjóna pantaði pakka af 

pulsum frá Pétri og Páli, hvar er þá pulsupakkinn sem Petrína prjóna pantaði?  

Það er sjón að sjá hann Jón 

sífellt að góna að konum 

otar prjóni eins og flón 

oft er tjón að honum. 

 

Eitt sinn þeyttust út um nótt 

átta kettir hratt og létt 

tuttugu rottur títt og ótt 

tættu og reyttu á sléttri stétt.  
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2.2.13  Ræðuspuni. 

Markmið:  

Nemendur fái þjálfun í að standa frammi fyrir bekknum. Í þessu verkefni þarf að tjá sig 

óundirbúið. 

 

Verklýsing: 

 Kennari hefur leikinn með því að fara í ræðupúlt með einhverja „fígúru“ sem er að 

leggja upp í ferðalag um heiminn og á örugglega eftir að lenda í miklum ævintýrum og 

uppákomum.  

 

 Kennarinn afhendir hana síðan einhverjum nemenda sem spinnur ferðalýsinguna 

áfram, ekki einungis hvert farið er heldur einnig í hvaða ævintýrum fígúran lendir.  

 

 Hér verður nemandinn að spinna söguna áfram í eina mínútu en afhendir síðan næsta 

nemenda fígúruna (tilviljanakennt). Sá heldur ferðasögunni áfram og þannig koll af 

kolli þar til allir nemendur hafa lagt sitt af mörkum 
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