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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort kennarar fái tilsögn í kennaranámi til 

þess að þjálfa virka hlustun barna. Rannsóknin var gerð vorið 2010 og þátttakendur í 

rannsókninni voru kennarar á yngsta stigi og miðstigi (1.-6. bekk) í Grunnskóla 

Seltjarnarness. Spurningalisti byggður á Linkerts kvarða var lagður fyrir 16 kennara 

sem útskrifuðust úr kennaranámi á rúmlega fjörutíu ára tímabili, frá árinu 1962 til 

2008. Helstu niðurstöður könnunarinnar sýna að kennarar hafa fengið litla sem enga 

tilsögn í sínu kennaranámi til þess að þjálfa virka hlustun barna. Niðurstöður 

könnunarinnar og athugun á námsefni hjá kennaranemum í Háskóla Íslands og við 

Háskólann á Akureyri renna stoðum undir það að kennaranemar á Íslandi fái litla 

menntun í kennaranámi til þess að þjálfa virka hlustun hjá börnum. 
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1. Inngangur 

Hlustun er einstaklingum eðlileg frá náttúrunnar hendi. Heyrn er skynjun sem 

þroskast snemma á meðgöngu en innra eyra fósturs er fullþroskað tuttugu vikna. 

Virkni innra eyra er að skynja og heyra hljóð og senda síðan boð um það til heilans. 

Tuttugu vikna fóstur getur því greint hljóð í móðurkviði (Buckley, 2003, bls. 23). 

Börn læra að tala á unga aldri með því að hlusta á hljóð og fá örvun frá umhverfinu. 

Aðeins nokkurra daga gömul sýna ungbörn merki þess að þau greini rödd móður 

sinnar frá öðrum kvenröddum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þau hljóð sem nýburar 

greina best og gefa svörun við er mannsröddin (Buckley, 2003, bls. 23).  

Virk hlustun er manneskjum ekki eingöngu mikilvæg til þess að geta verið í 

samskiptum við aðra heldur einnig til þess að geta tekið á móti upplýsingum, metið, 

miðlað og lært.   

Í þessari ritgerð verður fjallað um hugtakið virka hlustun í nokkuð víðum 

skilningi. Skilgreiningar og útskýringar á hugtakinu eru nokkrar en þær hafa þó allar 

svipaða merkingu. Virk hlustun (e. active listening) er hlustun með skilningi sem 

getur framkallað viðbrögð og gerir einstaklinginn að virkum þátttakanda (Jalongo, 

2008, bls. 30).  Aðaláherslan í ritgerðinni er þó að athuga hlutverk kennarans og 

komast að því hvort kennarar hafa fengið tilsögn í að þjálfa virka hlustun barna í 

kennaranáminu.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi virkrar hlustunar. Í því 

skyni lagði ég fyrir spurningakönnun sem fjallað verður um í 3. kafla ritgerðarinnar. 

Spurningin sem liggur að baki könnuninni er þessi: Hafa kennarar kunnáttu til að 

þjálfa virka hlustun nemenda sinna? Hafa þeir fengið sérstaka menntun til þess í 

kennaranámi sínu? Það er tilgáta mín að þeir hafi skilning og þekkingu byggða á 

reynslu sinni sem kennarar en hins vegar sé menntun áfátt í þessum þætti.  

Kveikjan að efnisvali er reynsla mín af þjálfun. Fyrir allmörgum árum starfaði ég 

sem knattspyrnuþjálfari bæði á Íslandi og á Englandi.  Það vakti athygli mína hvað 

einnar klukkustundar æfing nýttist betur með enskum börnum en íslenskum.  Í báðum 

löndunum þjálfaði ég drengi á aldrinum fimm til tólf ára.  Á Englandi gat ég farið yfir 

fleiri atriði með drengjunum á klukkustundar æfingu en á Íslandi.  Það var eins og 

klukkustundin á Íslandi væri fimm til sjö mínútum styttri en í Englandi. Ég tel 
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ástæðuna fyrir þessu vera þá að börn á Íslandi séu ekki eins vel þjálfuð í virkri hlustun 

og ensk börn. 

Efniskipan ritgerðarinnar er sem hér segir: Í 2. kafla verður fjallað um tegund 

hlustunar út frá rannsóknum fræðimanna. Í 3. kafla verður sagt frá könnun varðandi 

virka hlustun sem lögð var fyrir kennara  í einum grunnskóla. Greint verður frá 

undirbúningi, framkvæmd og niðurstöðum og loks verður fjallað um niðurstöður 

könnunarinnar. 4. kafli er helgaður hlutverki kennarans í þjálfun virkrar hlustunar 

barna. Aðalnámskrá grunnskóla verður skoðuð og athugað hvort hlustun skipar stóran 

sess í kennsluefni í íslensku.  Samfara því verður athugað í náms- og kennsluskrám 

hvort áhersla sé lögð á kennslu í þjálfun virkrar hlustunar barna í námi kennara á 

menntavísindasviði Háskóla Ísland og Háskóla Akureyrar. Í 5. kafla verða tekin 

saman nokkur lokaorð. 
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2. Hlustun 

2.1 Skilgreining á hugtakinu hlustun  

Í sögu mannkyns hefur manneskjan gert sér grein fyrir því að orðið hlustun felur í sér 

meira en bara heyrn. Forngrikkir tengdu orðið „hyper“ fyrir framan „hear“ (akouein, 

heyra) en það má þýða sem virka hlustun eða „intense hearing“ (Jalongo, 2008, bls. 

11). Á kínversku þýðir orðið hlustun, hlustun með skynjun og heyrn (Jalongo, 2008, 

bls. 11). Hugtökin hlustun og hugmynd tengjast líka hjá sumum þjóðum. Hjá Sino - 

Japönum, samanstendur orðið hugmynd t.d. af tveimur orðhlutum, hljóð og hjarta 

(Jalongo, 2008, bls. 11-12). Hin ýmsu tungumál og menningarheimar skilgreina orðið 

hlustun á ólíka vegu en hjá flestum þjóðum er merking orðsins hlustun tengd virkni. 

Þó er hægt að leggja ólíkan skilning í nafnorðið hlustun og sögnina að hlusta.  Sögnin 

lýsir virkni en nafnorðið síður (Jalongo, 2008, bls. 11-12). 

Heyrn og hlustun er hluti skynjunarinnar og við tökum henni sem sjálfsögðum 

hlut og veltum lítið fyrir okkur áhrifum skynjunar í daglegu lífi. Raunin er hins vegar 

sú að við notum mikinn tíma vöku okkar í það að hlusta og talað er um að 80% af því 

sem við meðtökum sé í gegnum hlustun (Jalongo, 1995, bls. 14).   

Ef kannað væri hvernig fólk skilgreinir orðið hlustun fengjust án efa mismunandi 

svör.  Alþjóðleg samtök hlustunar (The International Listening Association) hafa 

skilgreint hugtakið hlustun opinberlega og skilgreiningin hljómar á þessa vegu: 

„Hlustun er ferli á móttöku og meðtöku skilaboða sem við vinnum úr og svörum með 

orðum eða án orða“
1
 (Jalongo, 2008, bls. 13–14).  

Eyrun eru ekki eina skynfærið sem við notum við hlustun. Þegar við hlustum nýtum 

við til þess öll skynfærin, þ.e. sjón og snertingu og að auki lyktar- og bragðskyn. Virk 

hlustun hjálpar okkur að upplifa allt það sem umhverfið og lífið sjálft hefur upp á að 

bjóða. Hlustun gerir okkur kleift að vera í tengslum við okkur sjálf og umheiminn.  

Forvitni, löngun og efasemdir tengjast listinni að hlusta. Hlustun er tilfinning og 

framkallar tilfinningu. Hlustun er ekki auðveld. Hugurinn þarf að vera opinn en á sama 

tíma þarf hann að geta greint upplýsingar, vegið þær og metið og aðgreint aðalatriði frá 

aukaatriðum (Rinaldi, 2006, bls. 65).  Kennsluaðferðir ítalska uppeldisfræðingsins og 

kennarans Loris Malaguzzi byggjast á virkni nemandans. Malaguzzi er 

                                                 
1
 Listening is the process of receiving, constructing meaning from, and responding to spoken and/or 
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hugmyndafræðingurinn á bak við uppeldisstefnu sem kennd er við ítalska bæinn Reggio 

Emilia. Mikil áhersla er lögð á að kennarar jafnt sem nemendur séu virkir í samskiptum, 

hlusti á umhverfi sitt og upplifi á sem fjölbreyttastan máta það sem fyrir augu og eyru ber. 

Virk hlustun er hlustun með skilningi. Hún getur framkallað viðbrögð og gerir 

einstaklinginn að virkum þátttakanda (Jalongo, 2008, bls. 30). 

En er hægt að hlusta án þess að heyra? Eflaust hafa margir staðið sig að því að 

vera að hlusta en muna lítið sem ekkert eftir því sem sagt var. Víst er að einhverjir 

muna eftir að hafa upplifað slíkar aðstæður á skólagöngu sinni, að vera í kennslustund 

og tapa þræðinum meðan hlustað var á kennarann halda fyrirlestur. Það er nefnilega 

hægt að hlusta og heyra án þess að meðtaka og virkja hugann. Afar mikilvægt er að 

kennarinn sé meðvitaður um þetta atriði og reyni eftir fremsta megni að virkja 

nemendur til þess að taka þátt í kennslustundum með umræðum og spurningum í stað 

þess að vera á eintali. 

Tvær ungar konur, sem ég var að ræða við um ritgerðarefni mitt, sögðu mér að 

þær hefðu verið svokallaðir „fyrirmyndarnemendur“. Þær trufluðu ekki kennslustund 

og hlustuðu á kennarann en tóku sjaldnast þátt í umræðum í kennslustundum og 

sluppu við að tala fyrir framan aðra nemendur.  Báðar óska þess í dag að hafa fengið 

betri þjálfun í því að tjá sig og sýna meiri virkni í samskiptum því að það er að þeirra 

sögn eitthvað sem þær hefðu viljað taka með sér út í lífið að lokinni skólagöngu.   

2.2 Hlustun og samskipti 

Allir geta verið sammála um að hlustun er afar mikilvægur þáttur í daglegu lífi fólks.  

Hver kannast ekki við það að vera í miðjum klíðum, t.d. með frásögn í samtali, og 

uppötva að enginn er að hlusta? Fátt er eins óþægilegt fyrir þann sem hefur orðið að 

verða þess áskynja að hann hafi ekki þá athygli sem hann þarfnast. Það veldur óöryggi 

hjá einstaklingnum um leið og upplýsingarnar, sagan, brandarinn komast ekki til skila.  

Öllum er mikilvægt að sjá merki þess að verið sé að hlusta þegar talað er. Sumir 

eru snillingar í að tala við heilan hóp af fólki en aðrir eiga erfitt með að ná til fjöldans 

en eru aftur á móti góðir í samræðum maður á mann. Það er gjörólíkt að tala yfir hópi 

fólks eða eiga í samskiptum við einn eða nokkra einstaklinga í einu. Þegar fáir ræða 

saman hafa hlustandi og viðtakandi hlutverk, báðir eða allir aðilar eru þátttakendur í 

samtalslotunni, þar sem sendandi og viðtakandi eru oftast jafn virkir þátttakendur í 

samtalinu. Sá sem hefur orðið hverju sinni hlustar á sjálfan sig, bætir við upplýsingum 

og leiðréttir sig ef honum hefur vafist tunga um tönn. Viðtakandinn gefur til kynna 
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með viðbrögðum sínum að hlustun eigi sér stað, bætir við það sem sagt var og endar 

jafnvel setningar viðmælanda síns (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 121). 

Samskiptamynstur er ólíkt eftir því hver fjöldi þátttakenda í samtali er. Samtal 

milli tveggja býður upp á skýra hlutverkaskipan, annar talar í einu og hinn hlustar og 

bregst við og þannig skiptast þeir á í hlutverki sendanda og viðtakanda. Þegar 

þátttakendur í samtali eru þrír eða fleiri getur komið fyrir að einhver verði óvirkur eða 

utanveltu í samræðunum og dragi sig í hlé. Hlutverkin eru ekki eins skýrt afmörkuð í 

þriggja manna samtölum og í tveggja manna samtölum og enn síður ef fleiri eru að 

ræða saman (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 121). Virknin í hlustuninni getur fokið út um 

gluggann og hlustunin orðið sem vindur inn um annað eyra og út um hitt. Við slíkar 

kringumstæður getur endurgjöfin í samræðunum ekki orðið einlæg heldur frekar lærð 

athöfn. Endurgjöfin er ríkur þáttur í samtölum manna í milli og gefur vísbendingu um 

virka hlustun. Með endurgjöf sýnum við viðmælenda okkar að við eru að hlusta og 

hann megi halda orðinu með því til dæmis að skjóta inn smáorðum eins og  já eða mm 

inn í samtalslotuna en gerum ekki tilkall til þess að fá orðið. Við getum líka sýnt 

viðmælandanum að við séum að fylgjast með því sem sagt er með því að kinka kolli, 

hrista höfuðið, brosa eða sýna önnur líkamlega viðbrögð (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 

127–129). Fyrir kennara er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir uppbyggingu samtala 

og breytileika þeirra út frá fjölda viðmælenda, umhverfi og aðstæðum.    

Að tala og hlusta er hversdagslegt atferli sem við fáumst við frá morgni til kvölds 

en við hugsum í raun lítið um hvernig þetta fer fram. Þegar rýnt er í þetta ferli kemur 

ýmislegt í ljós sem áður var hulið. Könnunin sem lýst verður í kafla 3 er tilraun til að 

komast að því hvaða augum kennarar líta á mikilvægi hlustunar í samskiptum. 

2.3 Rannsóknir og skýrslur 

Áhugavert er að kennarar virðast byrjaðir að líta á hlutverk hlustunar í víðara 

samhengi en áður. Hlutverk hlustunar er ekki einungis tengt persónulegum 

samskiptum heldur tengist hlustun mörgum viðfangsefnum og hefur verið sýnt fram á 

mikilvægi  hennar meðal annars í starfsþjálfunarnámi einstaklinga, samanber 

rannsókn Huerta-Wong og Schoech, (2010) sem birt var í Journal of Social Work 

Education. Rannsóknin beindi ljósi sínu að samspili kennsluaðferða og 

námsumhverfis. Tvær námsleiðir voru rannsakaðar, annars vegar sýndarkennsla (í 

gegnum tölvu) og hinsvegar kennsla maður á mann (kennari og nemendur saman í 

kennslurými) og tvær kennsluaðferðir voru notaðar, (reynslunám, fyrirlestrar með 

umræðum) og í framhaldi skoðaður námsárangur og aukin hlustunarfærni. 
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Niðurstöður styðja að bæði sýndarkennsla og maður á mann (e. virtual and face-

to-face) eru kennsluaðferðir sem geta þroskað hlustunarhæfni en niðurstöður komu 

rannsakendum á óvart þar sem sýnt þótti að sýndarkennsla gaf lakari árangur en 

kennsla maður á mann þegar umræður fylgdu í kjölfar fyrirlestrar.  

Kennarar eru líka byrjaðir að rýna meira í hlutverk hlustunar tengt námsárangri og 

til að mynda hafa raungreinakennarar gert sér grein fyrir mikilvægi virkrar hlustunar í 

vísinda- og stærðfræðinámi (Swanson, 1996, bls. 16-17). 

Ört stækkandi hópur kennara er á þeirri skoðun að það sé ekki fyrr en nemendur læra 

hvernig á að hlusta að þeir geti lært að meðtaka námsefni (Swanson, 1996, bls. 17) 

Ekki var um auðugan garð að gresja í leit minni að íslenskum rannsóknum sem 

tengjast viðfangsefninu virk hlustun. Sennilega hafa engar slíkar rannsóknir farið fram 

hérlendis, a.m.k. hafa fáar þeirra birst á prenti. Hins vegar eru til erlendar rannsóknir 

sem sýna fram á að hægt er að þjálfa virka hlustun og eins að þjálfun hlustunar stuðlar 

að betri árangri í námi. Rannsóknarritgerð þeirra Jennifer Gaves og Karyn Loaiza 

(1999) sýnir fram á að hægt er að þjálfa virka hlustun nemenda og stuðla þannig að 

betri námsárangri.  Rannsóknin var gerð í miðborg Illinois Bandaríkjunum.  

Nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru í 1. og 3. bekk grunnskóla og voru 

börn lágtekjufólks eða fólks úr miðstétt. Kannanir  og spurningalistar sýndu fram á að 

nemendurnir voru ekki góðir í virkri hlustun og mátti rekja það til þess að kennslu og 

þjálfun nemendanna var ábótavant. Þegar rýnt var í aðalnámskrá grunnskóla (e. 

curriculum) kom í ljós að lítil áhersla var á umfjöllun um hlustun og aðferðir til þess 

að þjálfa hlustun hjá börnum.  Rannsóknin sýndi fram á að þeir nemendur sem fengu 

verkefni og æfingar til þess að þjálfa virka hlustun skiluðu betri námsárangri.   

Viðfangsefnið virk hlustun er að vissu leyti snúið rannsóknarverkefni því 

skilgreiningin er nokkuð víðtæk og það sama má segja um hugtakið hlustun.  Í 

rannsókn Lauru Ann Janusik (2004) kemur fram að mesti vandinn við að rannsaka 

hlustun er mismunandi skilningur á hugtakinu og auk þess mismunandi aðferðir og 

rannsóknarmódel sem notuð hafa verið í gegnum tíðina. Um 1970 voru nokkuð 

margar rannsóknir gerðar á hlustun og var þá aðallega verið að skoða skammtíma- og 

langtímaminni tengt hlustun. Eftir 1980 breyttust rannsóknaráherslur og 

hugmyndafræðin á bak við rannsóknir var svokölluð Working Memory theory 

skammstafað WM sem sett var fram af þeim Alan Baddeley og Graham Hitch og 

byggðist á því að rannsaka hlustun, athygli og minni útfrá samskiptum. 

Samskiptalíffræðingar halda því fram að samskiptahegðun sé hlutia af líffræðilegu 

kerfi. CLS (Conversational Listening Span) gæti kallast samtalsathygli á íslensku og 

er líffræðilegt mælitæki notað til að segja til um mælanlega samskiptahæfni. 
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Fjórar eftirfarandi tilgátur voru lagðar fram í rannsókn Janusik (2004) og studdar: 

Tilgáta 1: „Samtalsathygli mun hafa bein áhrif á lestrar-, hlustunar- og talgetu“.
2
 

Tilgáta 2: „Samtalsathygli mun hafa bein áhrif á mælanlega persónulega getu 

sem og hæfni til samskipta“.
3
  

Tilgáta 3: „Hlustunarhæfni og samtalshæfni mun segja til um getu einstaklings til 

samskipta“.
4
 

Tilgáta 4: „Þeir sem hafa meiri áhuga á tilteknu samtalsefni munu fá skora hærra  

í samtalsathygli en þeir sem hafa minni áhuga á samtalsefninu“.
5
  

Árið 2008 var gefin út rannsóknarskýrsla (e. white paper) sem styrkt var af The 

Research Committee of the International Listening Association og ber heitið 

Priorities of Listening Research: Four Interrelated Initiatives. Skýrslan leggur til 

fjórar samtengdar aðferðir og setur fram rannsóknarspurningar sem ætlað er að stuðla 

að framförum rannsókna og kenninga um hlustun. Eftirfarandi eru þær fjórar aðferðir 

(e. initiatives) sem lagðar voru fram eru í skýrslunni:  

Aðferð eitt: „Er það sem við vitum um hlustun munnmæli eða staðreyndir?“
6
 

Aðferð tvö: „Hvað er hlustun?“ 
7
 

Aðferð þrjú: „Rannsókn hlustunar í samhengi“
8
  

Aðferð fjögur: „Hlustun mæld“
9
 

Vonast er til að innihald skýrslunnar fái samhljóm hjá fræðimönnum og öðrum og 

muni stuðla að því að rannsóknavinna taki mið að þessum aðferðum svo að leggjast 

megi á eitt við að auka framfarir á þekkingu á hlustun.  Skýrslunni var einnig ætlað að 

vera hvatning til frekari rannsókna tengdum hlustun.  

                                                 
2
 Conversational Listening Span will have a direct relationship with the reading span, the listening 

span, and the speaking span. 
3
 Conversational Listening Span will have a direct relationship with perceived interpersonal 

competence as well as communicative competence. 
4
 Listening Span and Conversational Listening Span will predict one’s 

communicative competence 
5
 Those with greater interest (high) in their conversational topic area will score higher on the CLS than 

those with lower interest in their topic area. 
6
 Is What we Know about Listening Folklore or Fact? 

7
 What is Listening? 

8
 Investigating Listening in Context.  

9
 Measuring Listening. 
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3. Könnun 

3.1 Markmið, undirbúningur og framkvæmd  

Markmið könnunarinnar var að athuga hvaða þekkingu kennarar hefðu til að þjálfa 

virka hlustun barna og einnig hvort þeir hefðu fengið sérstaka menntun í kennaranámi 

sínu til þess.   

Þátttakendur í rannsókninni voru sextán kennarar í Grunnskóla Seltjarnarness. 

Allir þátttakendur voru konur. Ástæðan fyrir því var sú að það störfuðu nær eingöngu 

konur á yngsta stigi og miðstigi (í 1. til 6. bekk). Kennararnir útskrifuðust frá  

Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands á árunum 1962  til 2008. Þrjár konur voru 

aldrinum 21–30 ára, fimm konur 31–40 ára, þrjár konur á aldrinum  41–50 ára, þrjár 

konur 51–60 ára og tvær konur rúmlega 60 ára. Starfsaldurinn var allt frá einu upp í 

þrjátíu ár. Fjórar konur höfðu starfað skemur en sex ár og fjórar konur í sex til tíu ár.  

Helmingur kvennanna hafði starfað í ellefu til þrjátíu ár við kennslu. 

Úrtakið var valið af hentugleika (e. convenience sampling) þar sem rannsakandi 

starfar á Seltjarnarnesi og niðurstöður könnunar geta nýst í starfi. Þátttakendur fengu 

enga greiðslu fyrir þátttöku í könnuninni og allir tóku þátt af fúsum og frjálsum vilja. 

Bréf var sent til skólastjórnenda með ósk um að fá að leggja könnun fyrir kennara sem 

kenna 1. til 6. bekk (Fylgiskjal 1). Aðstoðarskólastjóri yngsta stigs og miðstigs sá um 

að kynna könnunina fyrir kennurum og eins að koma spurningarlistanum til þeirra. 

Það tók um það bil tíu mínútur að svara könnuninni. Kennarar skiluðu síðan 

spurningablöðunum inn til aðstoðarskólastjóra þegar þeir voru búnir að svara.  

Engin forprófun átti sér stað á spurningalistanum en þrír aðilar lásu spurningarnar 

yfir og gerðu athugasemdir áður en könnunin var lögð fyrir. Spurningalistinn átti sér 

ekki fyrirmynd en var saminn af rannsakanda fyrir þessa könnun. 

Spurningalistinn sem var lagður fyrir byggir á Linkertskvarða. Spurningarnar 

voru lokaðar fjölvalsspurningar og tvíkostaspurningar. Svarmöguleikar voru tveir til 

sex talsins. Ein spurning var opin þar sem svarendur skrifuðu sína skilgreiningu við 

spurninguna Hver er þín skilgreining á virkri hlustun?
10

   

                                                 
10

 Skilgreiningin á virkri hustun var gefin á spurningarblaðinu en með þessari spurningu var 

þátttakendum gefinn kostur á því að setja fram sinn skilning á hugtakinu virk hlustun. 
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Bakgrunnsspurningar voru fimm og vörðuðu kyn, aldur, starfsaldur og hvaða 

bekkjardeildum þeir kenndu. 

Almennar spurningar um samskiptin í kennslustofunni voru sjö og fimm 

spurningar voru metnar á fimm punkta mælistiku Linkertskvarða (alltaf, oftast, 

stundum, sjaldan, aldrei). Tvær spurningar voru á fimm punkta mælistiku með 

tímalengd (0–2 mín., 3–5 mín., 6–8, mín., 9–11 mín., lengur en 11 mínútur) og (0–5 

sek., 5–10 sek., 10–15 sek., 15–20 sek., meira en 20 sekúndur).   

Tíu spurningar könnuðu þá tilsögn sem kennarar fá í kennaranámi og mikilvægi 

virkrar hlustunar í námi barna að mati kennaranna. Flestar spurningarnar voru metnar 

á fimm punkta mælistiku. Ein af þessum tíu spurningum, Hefur þú hlotið tilsögn í að 

virkja hlustun barna?, hafði svarmöguleikana Já, Nei og Ég veit ekki.   

Rannsóknarsnið var megindlegt (e. quantitative). Könnunin var smá í sniðum með 

fáa þátttakendur og gerð í einum grunnskóla þannig að tölfræðilegar niðurstöður er 

ekki hægt að heimfæra á aðra skóla. Excel forrit var notað við úrvinnslu gagna. 

3.2  Niðurstöður 

Á eftir bakgrunnspurningum komu nokkrar almennar samskiptaspurningar í 

kennslustofunni þar var spurt um hvort kennarar heilsi eða bjóða góðan daginn þegar 

þeir kæmu inn í kennslustofu. Fimmtán af sextán kennurum sögðust alltaf heilsa eða 

bjóða góðan daginn þegar þeir koma inn í kennslustund. Einn svaraði því til að hann 

gerði það oftast. Meirihluti kennaranna ætlaðist til að nemendur tækju undir kveðjuna. 

Tæplega helmingur kennara beið alltaf eftir þögn inni í kennslustund áður en kennsla 

hófst en rúmlega helmingur sagðist oftast bíða eftir þögn. Tíu kennarar svöruðu því 

svo að það tæki þá allt upp í tvær mínútur að fá nemendahópinn til að þagna. Fimm 

kennarar svöruðu að það tæki þrjár til fimm mínútur og einn kennari sagði að það tæki 

um sex til átta mínútur að fá þögn í upphafi kennslustundar svo kennsla gæti hafist. 

Næst var spurt um samskipti meðan á kennslustund stendur yfir. Spurt var hvort 

nemendur gæfu sérstök merki, svo sem að rétta upp hönd, ef þeir vildu fá að tala í 

kennslustund og sögðust tólf kennarar oftast hafa þann háttinn á en fjórir sögðust 

stundum hafa það fyrirkomulag. Kennararnir sögðust oftast eða alltaf hvetja nemendur 

til þess að hlusta á aðra nemendur sem spyrðu spurninga í kennslustundum. 

Þegar spurt var hve lengi kennarar biðu eftir svari nemanda sem þeir hefðu beint 

spurningu að sögðust tíu kennarar bíða í allt að tíu sekúndur en þrír sögðust bíða í allt 
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að þrettán sekúndur. Einn kennari sagðist bíða í fimm sekúndur og einn kennari 

sagðist bíða allt upp í tuttugu sekúndur. 

Þegar komið var að spurningum sem snérust um tilsögn í að virkja hlustun barna 

sagðist helmingur kennaranna ekki vera viss um að hafa hlotið slíka tilsögn. Fjórðungur 

sagðist hafa fengið tilsögn en annar fjórðungur sagðist ekki hafa fengið tilsögn. 

Kennararnir sögðust hafa fengið litla tilsögn í sínu kennaranámi til að þjálfa virka 

hlustun barna. Fimm kennarar sögðust hafa fengið nokkra tilsögn í náminu, fjórir  

sögðust hafa fengið litla tilsögn, þrír sögðust hafa fengið mjög litla tilsögn og tveir 

kennarar sögðust enga tilsögn hafa fengið. Enginn sagðist hafa fengið mikla eða mjög 

mikla tilsögn í sínu kennaranámi til að þjálfa virka hlustun hjá börnum.  

Mynd 1 sýnir þessar niðurstöður: 

Mynd 1. Svör kennara við spurningunni Fékkstu tilsögn í þínu kennaranámi til þess 

að þjálfa virka hlustun barna?   
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Dæmið snerist við þegar kennararnir voru spurðir hvort þeir teldu sérstaka þörf á 

að kenna aðferðir til þess að þjálfa virka hlustun barna í kennaranámi.  Niðurstaðan 

var að sex kennarar sögðu að það væri mjög mikil þörf á kennslu í þjálfun virkrar 

hlustunar barna í kennaranámi, sjö svöruðu að það væri mikil þörf og þrír sögðu 

þörfina nokkra.  Engin kennari sagði þörfina litla, mjög litla eða enga. 

 

Á mynd 2 má sjá þessar niðurstöður: 

Mynd 2.  Svör kennara við spurningunni Telur þú sérstaka þörf á því í kennaranámi 

að kenna aðferðir til þess að þjálfa virka hlustun barna?  

Þegar kennararnir voru spurðir í hverju þjálfunin í því að kenna virka hlustun í 

kennaranámi fælist voru svörin misjöfn.  Helmingur svaraði því til að þjálfunin fælist 

í lestri námsefnis, fjórðungur sögðu að hún byggðist á verklegu námi og annar 

fjórðungur sagði að það bæri að gera með öðrum hætti.  Enginn kennari merkti við 

svarmöguleikann Verklegar æfingar í kennslustundum KHÍ/HÍ.  Fjórir kennarar sem 

höfðu fengið mjög litla eða enga tilsögn í kennaranámi á þjálfun í virkri hlustun 

svöruðu ekki þessari spurningu. 
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Fimmtán af sextán kennurum telja miklar eða mjög miklar líkur á því að virk hlustun 

hjá barni stuðli að betri námsárangri. Einn svaraði að hann teldi nokkrar líkur á því. 

Á mynd 3 má sjá hversu samhljóða svör kennara voru við spurningunni: 

Mynd 3. Svör kennara við spurningunni Telur þú að líkur séu á að virk hlustun hjá 

barni stuðli að betri námárangri?  

Þrátt fyrir litla menntun eða þjálfun í kennaranámi telja kennarar sig hafa nokkra 

eða mikla þekkingu til þess að þjálfa virka hlustun barna.  Fjórir kennarar svöruðu því 

til að þeir hefðu mikla þekkingu. Átta kennarar sögðust hafa nokkra og þrír kennarar 

sögðust hafa litla þekkingu.   

Mynd 4 sýnir þessar niðurstöður: 

Mynd 4. Svör kennara við spurningunni Telur þú þig hafa næga þekkingu til þess að 

virkja hlustun barna? 
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Þegar spurt var hvort kynið væri virkara í hlustun svöruðu átta kennarar svo að 

stúlkur væru virkari.  Sjö kennarar sögðu að bæði kynin væru jafnvirk.  Einn kennari vissi 

ekki hvort kynið væri virkara og enginn kennari sagði drengi vera virkari í hlustun. 

Spurningunni Fræðir þú börnin um mikilvægi hlustunar? Tveir kennarar sögðu 

alltaf fræða börnin. Níu sögðust oft gera það. Fjórir sögðust stundum og einn sagðist  

aldrei fræða börnin um mikilvægi hlustunar.  

Mynd 5 sýnir þessar niðurstöður: 

Mynd 5. Svör kennara við spurningunni Fræðir þú börnin um mikilvægi hlustunar?  

Þegar spurt var Heldur þú að fræðsla til nemenda um hlustun hjálpi þeim að þjálfa 

sig í virkri hlustun? Svöruðu þrír kennara Alltaf, sjö sögðu Oft, fjórir sögðu Stundum 

og tveir svöruðu Veit ekki.  

Mynd 6 sýnir þessar niðurstöður: 

Mynd 6. Svör kennara við spurningunni Heldur þú að fræðsla til nemenda um 

hlustun hjálpi þeim að þjálfa sig í virkri hlustun?  
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Síðasta spurning könnunarinnar var opin, Hver er þín skilgreining á virkri 

hlustun? Níu kennarar af sextán svöruðu spurningunni. Kennarar virtust leggja 

svipaðan skilning á hugtakið Virk hlustun. Skilningurinn var almennt sá að virk 

hlustun væri hlustun með skilningi og úrvinnslu. Þess má geta að skilgreining á virki 

hlustum var gefin í byrjun spurningarlistans. (Sjá fylgiskjal 2) 

Dæmi um svör: „Þegar fólk hlustar hvert á annað, veltir fyrir sér og leggur til 

umræðunnar“. „Þegar einstaklingur skilur það sem sagt er og nær að vinna úr/útfrá 

þeim skilaboðum sem hann fær“. „Hlustun með endurgjöf“. „Hlusta þannig að maður 

taki eftir“. „Að virða það þegar einhver hefur orðið og hlusta á það sem sagt er“. 

„Þegar nemendur taka þátt í kennslunni þ.e. fá að segja frá sinni reynslu, vitneskju eða 

fá að álykta“. 

3.3 Umræða 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að kennarar í Grunnskóla Seltjarnarness hafa fengið 

litla sem enga tilsögn í sínu kennaranámi til þess að þjálfa virka hlustun barna.  

Kennarar sögðu að það væru engar verklegar æfingar í virkri hlustun fyrir 

kennaranema í kennaranáminu og voru sambærileg svör um þetta atriði frá öllum 

kennurum þótt kennararnir væru útskrifaðir úr námi á misjöfnum tíma eða á fjörutíu 

ára tímabili.  Sú þekking sem kennarar hafa í að þjálfa virka hlustun barna er fengin 

með reynslu úr starfi. Flestir kennararnir í Grunnskóla Seltjarnarness voru sammála 

um að virk hlustun hjá barni stuðli að betri námsárangri.   Athyglisvert var að enginn 

kennari svarði því til að drengir væru virkari en stúlkur að hlusta og töldu helmingur 

kennara að stúlkur væru virkari í að hlusta.  Þetta er áhugavert að skoða útfrá þróun 

kynjahlutfalls nemenda í framhalds- og Háskólanámi á íslandi.  „Frá árinu 1984 hafa 

konur verið fjölmennari en karlar í hópi nemenda á sérskóla- og háskólastigi... Konur 

eru meirihluta nemenda í fimm skólum en hæst er hlutfall þeirra í Kennaraháskóla 

Íslands, 84%.“ (Rósa Erlingsdóttir, 2002).  

Könnunin sem gerð var á Seltjarnarnesi gefur til kynna að kennaranemar fái litla 

tilsögn eða menntun í kennaranámi á Íslandi til þess að þjálfa virka hlustun hjá 

börnum.  Er það athyglisvert þar sem að kennarar telja þörfina vera mikla á að læra 

aðferðir til þess kenna börnum að þjálfa virka hlustun þar sem móttaka upplýsinga og 

úrvinnsla þeirra byggist fyrst og fremst á virkri hlustun.   

Þessar niðurstöður eru þó sambærilegar við erlendar kannanir og rannsóknir 

samanber rannsókn þeirra Jennifer Gaves og Karyn Loaiza, (1999). Í Aðalnámskrá 
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grunnskóla (1999) er lítil áhersla lögð á þjálfa hlustun og eru áherslur á þjálfun 

hlustunar í skólastarfi í samræmi við það. Í ljósi þess að nú er búið að lengja 

kennaranám úr þremur árum upp í fimm ár ætti meira svigrúm að skapast til þess að 

undirbúa betur tilvonandi kennara til þess að takast á við kennslu barna. Margir 

kennarar tala um að nemendur séu agalausir og erfitt sé að fá börn til þess að hlusta og 

einbeita sér í kennslustundum. 

Ekki verður þó séð að kennsla í þjálfun hlustunar hafi verið aukin í 

kennaranáminu þrátt fyrir lengingu náms. Er þetta nokkuð athyglisvert og vert að 

skoða í samræmi við reynslu útskrifaðra kennara.   
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4.Kennnsla 

4.1 Hlutverk Kennarans 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla beinist kennsla að því að hjálpa nemandanum að 

tileinka sér þekkingu og til að öðlast skilning og færni.  Einstaklingurinn á að geta 

mótað sér skoðanir og viðhorf. Kennsla þarf að taka mið af þessum grunnatriðum 

samkvæmt aðalnámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999, bls. 31). 

Kennsluaðferðir og vinnubrögð í skóla verða að þjóna þessum markmiðum og er því 

hlutverk kennarans margslungið og viðamikið.  

Kennarinn þarf að kunna sitt fag. ,,Til þess að geta kennt útheimtist tvennt: að 

kunna það sem kenna á og að kunna að kenna öðrum það. Enginn getur kennt öðrum 

það sem hann kann ekki sjálfur“ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls.190). Hér er 

vitnað í orð frumkvöðulsins og fræðimannsins Guðmundar Finnbogasonar. Það eru 

rúmlega hundrað ár síðan hann skrifaði þessa lýsingu á því hvað kennari þarf að hafa 

til brunns að bera til þess að geta sinnt hlutverki sínu. Á þeim hundrað árum sem liðin 

eru frá því að þessi orð voru skrifuð, hafa menntun og kennsluaðferðir þróast og 

breyst en hlutverk kennarans er það sama og áður. Kennarinn þarf að huga að mörgu í 

starfi sínu. Hann þarf að hafa góða þekkingu á námsefninu sem kenna á og eins að 

undirbúa og skipuleggja kennsluna á skýran og áhugaverðan máta. Ekki nægir að 

kennsluefnið sé sett fram á skýran og skipulegan hátt heldur skiptir framkoma og 

verklag kennara höfuðmáli.  Hlustun og það að virkja börn til að hlusta er eitt af þeim 

grundvallaratriðum sem kennari þarf að hafa á valdi sínu:  

Eitt af því sem allir kennarar verða að tileinka sér er það sem kallað hefur verið 

virk hlustun (active listening). Virka hlustun má gefa til kynna með 

margvíslegum hætti.  Í fyrsta lagi að sýna með látæði að verið sé að veita því 

athygli sem aðrir segja, t.d. með svipbrigðum, með því að horfa með athygli á 

þann sem talar eða með því að kinka kolli... Virk hlustun er mikilvæg bæði til 

þess að sýna nemendum að framlag þeirra sé mikils virði, sem væntanlega hvetur 

þá til dáða, og vegna þess að í þessu efni er kennarinn nemendum mikilvæg 

fyrirmynd (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 18). 

Eru kennarar sjálfir góðir í að hlusta, eru þeir virkir hlustendur í kennslustund?  

Samkvæmt rannsókn þar sem að hlustun fullorðinna og barna var borin saman kom í 
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ljós að fullorðnir eru ekki betri hlustendur en börn. Í ljós kom að aðeins 25–50 af 

hundraði fullorðinna hlusta með athygli (Jalongo, 2008, bls. 16). 

Mikilvægt er því að kennarar geri sér grein fyrir því að þeir eru fyrirmyndir.  Það 

liggur í hlutarins eðli að því hæfari sem þeir sjálfir eru í að hlusta, þeim mun betur 

gengur kennurum að virkja hlustun barna.  Það ætti því að leggja meiri áherslu á 

hlustun sem námsefni í kennaranámi.    

Skólaumhverfið gæti líka lagt meiri áherslu á fjölbreytileika hlustunar. Þá reynir ekki 

bara á hæfileika kennara heldur líka nemanda sem stuðlar að gagnvirku námsumhverfi og 

þá um leið áherslubreytingar í skólastafi. Börnin læra að hlusta á sig sjálf og um leið á 

aðra, bæði nemendur og kennara. Kennari miðlar til nemenda, nemendur miðla til 

kennara og hópurinn vinnur saman sem heild (Rinaldi, 2006, bls. 65–67). 

Hafa verður í huga að börn á fyrstu árum skólagöngu sinnar hafa ekki mikla 

reynslu í því að vinna saman í stórum hópum. Þau njóta sín síður í stórum hópum þar 

sem að þau þurfa að bíða lengi til þess að komast að. Skólaumhverfið þarf að gefa 

þeim tækifæri til þess að þjálfa hlustun og vinna í smærri hópum þannig að allir geti 

lagt eitthvað til málanna en það stuðlar að því að virk hlustun geti átt sér stað. Til að 

skapa þessar aðstæður í kennslu ættu kennarar að gefa börnum jafnmörg tækifæri til 

að hlusta hvert á annað eins og að hlusta á kennarann. Það er gott að gera sér grein 

fyrir því að nám getur átt sér stað þó svo að kennarinn hafi ekki alltaf orðið (Jalongo, 

1995, bls.13–15).  

Hlutverk kennarans er líka að stýra börnum sem tala í belg og biðu til markvissrar 

tjáningar, það eru ekki alltaf þau börn sem tala mest sem eru best stödd í samskiptum 

og hlustun (Ingibjörg B. Frímannsdóttir, 2004, bls. 67). 

Undanfarna tvo áratugi hefur samtalshæfni verið metin í Bretlandi með 

samræmdum prófum. Í samtalsprófi er meðal annars skoðað hversu samvinnuþýðir 

nemendur eru í samtali, hversu virkir þeir eru sem hlustendur og hversu vel þeim 

gengur að koma umræðuefni til skila. Allir þessir þættir eru mikilvægir í samtölum og 

ekki síður í námi (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 141).   

Gott er þó að muna eitt eins og Sylvía Ashton Warner komst að orði fyrir nær 50 

árum:  Börn eru ekki hljóðlausar mannverur og þeir sem að ekki þola hávaða barna 

ættu að huga að öðru framtíðarstarfi en kennarastarfi (Jalongo, 2008, bls. 28).  
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4.2  Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 skipar íslenska stóran sess enda er íslenska skilgreind 

sem kjarnagrein og er talin undirstaða undir nám í öðrum greinum.  Íslenskunámið 

skiptist í nokkra þætti, þ.e. lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, 

bókmenntir og málfræði.  Í aðalnámskránni er tiltekið að leggja eigi áherslu á þjálfun í 

töluðu máli, lestri og lesskilningi og ritun. (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 1999, 

bls. 5).  Lítið er fjallað um hlustun sem námsþátt í íslensku.  

Veigamikill þáttur í almennri menntun er að kunna að hlusta og horfa með 

athygli og á gagnrýninn hátt. Nauðsynlegt er að geta numið þær upplýsingar sem 

miðlað er með ýmiss konar hljóð-, mynd- og margmiðlum og túlkað og metið 

þær með gagnrýni í huga. Lestur á ýmiss konar myndrænu efni er einnig þáttur í 

lestrarkunnáttu. Hlustun er einnig stór þáttur í mannlegum samskiptum og hvers 

konar félagsstarfi. Þess vegna er brýnt að kunna að hlusta (Aðalnámskrá 

grunnskóla, Íslenska, 1999, bls.11). 

En hvernig ætti að meta hlustun? 

Námsmat hjá nemanda á að vera í samræmi við innihald kennslunnar. Námsmatið 

þarf að vera leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur.  Talað er um að skrásetja reglulega 

og meta hvort nemendur geti farið eftir munnlegum fyrirmælum og eins hvort að nemandi 

geti endursagt sögur eða annað efni. Einnig þarf að skrá reglulega hvort að nemandi taki 

virkan þátt í umræðum. Þetta er rauði þráðurinn í námsmati nemanda í 1.–-10. bekk 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 1999. Tilgreint er að nánari útfærsla áfangamarkmiða 

fyrir nemendur sé í höndum hvers grunnskóla. Samkvæmt aðalnámskrá er gert ráð fyrir 

að það sé í verkarhring íslenskukennara að sinna þessum kennsluþætti. ”Hlustun og áhorf 

tengist ýmsum öðrum þáttum móðurmálskennnslu, svo sem lestri, töluðu máli, ritun og 

kynningu bókmenntalegs efnis og er snar þáttur í flestum námgreinum grunnskóla” 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 12). 

Í listgreinaþáttum aðalnámskrár, nánar tiltekið undir námsþætti í tónmennt, er 

talað um virka hlustun. „Í námskránni er gengið út frá fyrstu fjórum færniþáttunum en 

ferlin hlustun og sköpun verða samofin þeim. Hlustun er rauður þráður í öllu 

tónlistarnámi og enginn tónlistarvinna fer fram án virkrar hlustunar“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, listgreinar, 1999, bls. 55). Samkvæmt aðalnámskránni er virk hlustun 

lykillinn að tónlistarnámi eins og tilvitnunni hér að ofan gefur til kynna. Ekki er mikið 
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meira fjallað um hugtakið hlustun, hvorki í þrepamarkmiðum né áfangamarkmiðum 

nemandans í tónmennt.  

Þrátt fyrir frekar litla umfjöllun um hlustun í aðalnámskrá grunnskóla þá vitum 

við að mikill tími nemenda í kennslustofu er tileinkaður því að hlusta og á það við um 

flestar námsgreinar og er það athyglisverð staðreynd hversu léttilega aðalnámskráin 

skautar yfir þennan þátt. 

4.3 Skólanámskrá  

Skólanámskrá hvers skóla er ætlað að útfæra nánar fyrirmæli Aðalnámskrár 

grunnskóla. Aðalnámskrá setur skólunum almenn viðmið en hver og einn skóli dregur 

fram sérstöðu sína í skólanámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999, 

bls. 25). Í skólanámskrá Grunnskóla Seltjarnarness er fjallað um hlustun sem einn af 

kennsluþáttum í íslensku og tónmennt. Útfærsla á skólanámskrá helst í hendur við þær 

línur sem settar eru fram í aðalnámskrá grunnskóla. Hugtakið virk hlustun er ekki 

notað þegar fjallað er um hlustun í skólanámskrá grunnskóla Seltjarnarness og er 

orðalagið þar í samræmi við umfjöllun um hlustun í Aðalnámskrá grunnskóla 1999. Í 

Kennsluáætlun í íslensku fyrir 1.–3. bekk á vorönn 2010 er fjallað um hlustun  undir 

yfirkaflanum Markviss málörvun. Skólanámskrá Grunnskóla Seltjarnarness fyrir 4.–6. 

bekk fjallar nokkuð ítarlega um hlustun undir yfirheitinu Talað mál og hlustun. Er það 

í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla og það er vitnað er í hana. Í skólanámskránni 

er fjallað um hvernig mat á námsefni á sér stað og er námskráin í heild sinni skýr og 

aðgengileg (Skólanámskrá, 2010-2011).  

4.4 Kennsluskrá Háskóla Íslands og Háskóla Akureyrar 

Þegar kennsluskrár á Menntavísindasvið Háskóla Íslands í grunnskólakennarafræðum 

og fyrir kennaranámið við Háskólann á Akureyri eru skoðaðar er ekki hægt að sjá að 

það séu sérstök námskeið sem miðast að því að þjálfa virka hlutun.   

Skoðaðar voru kennsluskrár áranna 2003 til 2011. Í íslensku – og 

tónmenntaráföngum er talað um hlustun en það er engin ítarleg umfjöllun um þennan 

mikilvæga þátt í kennsluskrá.  Ekki er heldur hægt að finna valáfanga þar sem 

markmiðið virðist vera að þjálfa virka hlustun barna eða kennara. (Kennsluskrá, 

Háskóla Íslands, 2010-2011 Kennsluskrá Háskólans á Akureyri, 2010-2011)  

 



22 

4.5 Kennsluefni og þjálfun kennarans 

Námsgögn kennara gegna þýðingarmiklu hlutverki og eru meðal annars þau 

hjálpartæki sem kennarar nota til þess að ná settum markmiðum aðalnámskrár og 

skólanámskrár viðkomandi skóla. Kennslugögn eru af ýmsum toga og má þar t.d. 

nefna prentað efni, myndefni og hljóðefni eins og hljómdiska, tölvuforrit, efni af 

netinu og margmiðlunarefni (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti bls. 33). 

Kennsluefni endurnýjast og verður stöðugt fjölbreyttara í námsgreinum sem kenndar 

eru í grunnskólum. Bæði er um að ræða námsefni sem Námsgagnastofnun gefur út og 

eins efni sem kennarar búa til sjálfir. 

Námsgagnastofnun gefur út fjölbreytt efni til íslenskukennslu og þá sérstaklega 

gögn til þess að þjálfa réttritun, málfræði og til að auka lestrarkunnáttu.  

Námsgagnastofnun hefur hins vegar ekki gefið út mikið af efni til að þjálfa nemendur 

í hlustun.  Hlustunarefni á geisladiskum er t.d. sáralítið notað í skólum hér á landi 

nema þá helst í tónlistarkennslu, tungumálakennslu eða í sérkennslu þó svo að notkun 

slíks efnis feli í sér fjölmarga möguleika og hægt sé að nota það í flestum 

námsgreinum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 69). Það sama virðist vera uppi á 

teningnum erlendis, til að mynda í Bandaríkjunum. Þó svo að aukning hafi orðið á 

útgáfu efnis til þess að þjálfa hlustun nemenda, svo sem bóka, hljóðsnælda, æfinga og 

margmiðlunarefnis eru slík gögn enn gefin út í mun minna mæli en útgefin 

kennslugögn í lestri, ritun og málfræði (Swanson, 1996, bls. 7). 

Ingvar Sigurgeirsson hefur gefið út námsefni um kennsluaðferðir og má þar nefna  

bækur eins og Litróf kennsluaðferðanna og Að mörgu er að hyggja. Þetta eru 

aðgengilegar bækur fyrir hvern þann sem ætlar sér að leggja fyrir sig kennslu. Þar er 

fjallað um virka hlustun og mikilvægi þess að þjálfa þann þátt. Það er líka til íslenskt 

efni sem snýr að samskiptum og samtölum í kennslustofu og þar er komið inn á 

mikilvægi hlustunar í samskiptum og í skólastarfi. Má þar nefna bók Þórunnar 

Blöndal sem heitir Lifandi mál; Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu og bók 

Lilju M. Jónsdóttur sem heitir Skapandi skólastarf. Eitthvað er til af íslensku hljóðefni 

til að nota í kennslustundum og til að þjálfa hlustun hjá börnum.  Það er svo undir 

kennaranum komið að efla virkni nemenda í hlustun með því að útfæra endurgjöfina á 

lifandi og skemmtilegan máta, til dæmis með frásögnum, umræðum og myndrænni 

umfjöllun. Grunnurinn er að gera sér grein fyrir mikilvægi hlustunar, hvaða 

kennsluaðferðir og gögn henta til þjálfunar í kennaranámi og síðan hvaða kennsluefni 
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hentar nemendum.  Kennsluaðferðir eru margar og ólíkar og erfitt er að segja að 

einhver ein sé betri en önnur enda er það misjafnt hvað hentar hverjum og einum.  

Hver og einn kennari þarf að finna sitt verklag og það getur verið óháð kennsluaðferð 

því fas og framkoma kennarans skiptir miklu máli til að ná árangri í kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls 9–11). 

 Ástæða þess að kennarar gefa sér ekki tíma til að hlusta á nemendur í 

kennslustundum stafar af þeirra eigin vankunnáttu og þjálfunarleysi í því að hlusta. 

Kennarar leggja aðaláherslu á að tala sjálfir og aga nemendur í kennslustundum.  

Hversu oft höfum við ekki heyrt þetta almenna viðhorf: „Kennarar hlusta ekki“.  

Kennarar þurfa sjálfir að fá þjálfun í að hlusta auk þess að læra aðferðir til að kenna 

hlustun (Swanson, 1996, bls. 10–11).   

Hlustun er fyrsti hæfileikinn sem við öðlumst í því ferli að þróa með okkur talmál 

og sú kunnátta sem við notum mest.  Það er áhyggjuefni margra kennara hvað 

nemendur eiga oft og tíðum erfitt með að hlusta. Lítil athygli hefur verið vakin á 

mikilvægi þess að þjálfa hlustun í menntakerfinu bæði meðal foreldra og í 

kennaraumhverfinu (Jalongo, 2008, bls. 4). 

Það er kannski ekki réttmætt að segja að lítil hæfni í hlustun sé eingöngu  vandamál 

barna. Við fullorðna fólkið ættum að líta í eigin barm og athuga hvort framsetning 

okkar sé skýr. Ætlumst við til of mikils af börnunum?  Eiga þau að skilja allt með því 

einu að vera stillt og hlusta á þá fullorðnu? Draga kennarar þá ályktun að allir nemendur 

séu færir um að hlusta og kunni að hlusta? Erum við sjálf góðir hlustendur, munum við 

það sem börnin eru að segja okkur? Í raunveruleikanum eru ekki svo margir sem vita 

hvernig á að hlusta. Lykilinn er að kenna börnum að hlusta í stað þess að líta á það sem 

sjálfsagðan hlut að börn kunni það. Byrjunin er eflaust sú að þjálfa þessa færni hjá 

okkur sjálfum í öllum samskiptum (Jalongo, 2008, bls. 16-17). 
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5. Lokaorð 

Virk hlustun er undurstöðuatriði í því að nema og því ætti virkri hlustun að vera gert hærra 

undir höfði í aðalnámskrá grunnskóla en raun ber vitni.  Við getum orðið betri kennarar og 

kennt börnum að hlusta með því að skoða okkur sjálf sem hlustendur. Við þurfum að fara 

að horfast í augu við þá staðreynd að milli virkrar hlustunar og þess að nema eru órjúfanleg 

bönd. Hjá nemendum nýtist virk hlustun í öllum námsgreinum, í gegnum allan skóladaginn.  

Það væri því skynsamlegt að fjalla um virka hlustun þvert á allar námsgreinar í aðalnámskrá 

grunnskóla í stað þess að binda hana eingöngu við íslenskukennslu. Samkvæmt samantekt 

sem Swanson (1996) gerðu á rannsóknum, Who‘s listening in the classrom, viðurkenna 

kennarar fúslega að þeir séu illa þjálfaðir í hlustun. Engin kennsla er í þjálfun hlustunar í 

kennaranámi. Könnun, sem lögð var fyrir kennara og beindist að samskiptum í 

kennslustofunni, staðfestir að bóklegt kennsluefni í hlustun er lítið. Aðeins fáar blaðsíður 

fjalla um hlustun og enn þá færri blaðsíður innihalda leiðbeiningar til kennara um það 

hvernig þjálfa eigi hlustun. Vöntun á efni til þess að þjálfa kennara staðfestir hve lítil áhersla 

er lögð á þjálfun hlustunar. Kennarar eru hikandi við að kenna það sem þeir þekkja ekki 

nægjanlega vel sjálfir (Swanson, 1996, bls. 6).  Þessar niðurstöður koma heim og saman við 

niðurstöður mínar úr könnuninni sem ég lagði fyrir kennara í Grunnskóla Seltjarnarness. 

Þróun kennsluaðferða er eins og annað í lífinu, allt hefur sinn tíma. Nú er ef til 

vill komið að áherslubreytingum í kennslu á Íslandi. Það þarf að efla og þjálfa bæði 

kennara og nemendur til virkrar hlustunar og þá sérstaklega í ljósi þess að búið er að 

lengja kennaranámið úr þremur árum í fimm. Það er spennandi fyrir íslenska 

fræðimenn að rannsaka mikilvægi virkrar hlustunar í skólastarfi og búa til gögn til að 

styðja kennara og nemendur til virkrar hlustunar. Má segja að ritgerð mín hafi verið 

tilraun til þess að benda á þann mikilvæga hluta skólastarfs sem virk hlustun er og 

vonandi kveikja áhuga einhverra á því að skoða þennan kennsluþátt nánar. 
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Fylgiskjal 1. 

 

 

 

Skólastjórnendur og  kennarar                                                      17.03.2010                                                                                                                     

Grunnskóla Seltjarnarness.                                                            Reykjavík 

  

    

 

 

  

 

Ég, undirrituð er nemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands sem óskar eftir að fá 

að leggja könnun fyrir kennara í Grunnskóla Seltjarnarness. Könnunin er einn þáttur í 

lokaverkefni mínu (lokaritgerð). Það sem mig langar að kanna með ykkar þátttöku er 

hvaða menntun og eða þjálfun kennarar hafa til að efla virka hlustum barna.  Ég ætla 

að leggja þessa könnun fyrir kennara sem kenna 1.–6. bekk. Flestar spurningarnar í 

könnuninni eru krossaspurningar og ætti því ekki að taka langan tíma að svara henni.   

  

Með vinsemd og virðingu, 

Margrét Sigurðardóttir  

Gsm: 696-1530 

Tölvupóstfang: mas70@hi.is 
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Fylgiskjal 2. 

Lokaverkefni á 

menntavísindasviði HÍ 

Vorönn 2010 

 

 

Virk hlustun 

Könnun lögð fyrir kennara í  

Grunnskóla Seltjarnarness 

 

 

 

 

 

Höfundur: Margrét Sigurðardóttir 
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Könnun 

   Markmið þessarar könnunar er að athuga hvaða menntun og/eða þjálfun kennarar 

hafa til að efla virka hlustun barna.  Lesið spurningarnar vel yfir og gefið ykkur 

góðan tíma til að svara þeim.  Vinsamlegast svarið öllum spurningunum.  Krossið 

aðeins við eitt atriði í hverri spurningu nema annað sé tiltekið.  Hvert svar skiptir 

máli. 

 ATH! Stutt skilgreining á virkri hlustun(active listening): Hlustun með  skilningi 

sem  getur framkallað viðbrögð. 

Með fyrirfram þakklæti fyrir þátttökuna. 

 

Kyn 

□ Karl             

□ Kona   

 

Aldur? 

□ 21-30 ára     

□ 31-40 ára   

□ 41-50 ára    

□ 51-60 ára  

□ 61-70 ára  

                                                                                       

Starfsaldur hjá grunnskóla?  

□ 0-1 ár    

□ 1-5 ár    

□ 6-10 ár      

□ 11-20 ár      

□ 21-30 ár    
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Í þessari spurningu má krossa við fleiri en eitt atriði 

Hvaða bekk eða bekkjum kennir þú? 

□  1. bekk    

□  2. bekk    

□ 3. bekk   

□ 4. bekk 

□ 5. bekk   

□ 6. bekk 

Menntun? 

□ Grunnskólakennari   

Útskrifuð/útskrifaður úr hvaða skóla?__________________________________ 

Hvaða ár?_____________ 

  

□ Önnur menntun ef ekki grunnskólakennari?_____________________________ 

Útskrifuð/útskrifaður úr hvaða 

skóla?_____________________________________ 

Hvaða ár?______________ 

 

Vinsamlega krossið aðeins við eitt atriði í hverri spurningu. 

 

1. Heilsar þú eða býður góðan dag þegar þú kemur inn í kennslustund? 

□ Alltaf    

□ Oftast 

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei  

 

2. Ætlastu til að nemendur taki undir kveðjuna? 

□ Alltaf   

□ Oftast 

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei 
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3.   Bíður þú eftir hljóði inni í kennslustund áður en þú byrjar að tala?  

□ Alltaf   

□ Oftast  

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei  

Hvaða aðferðum beitir þú til að fá hljóð í 

bekk/hóp?________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Vinsamlega krossið aðeins við eitt atriði í hverri spurningu. 

 

4.   Hversu langan tíma tekur að fá hljóð í nemendahópnum í upphafi 

kennslustundar svo kennsla geti hafist?  

□ 0 - 2 mín.  

□ 3 - 5 mín.  

□ 6 - 8 min. 

□ 9 - 11 mín.  

□ Lengri tíma en 11 mínútur  

 

5. Gefa nemendur sérstök merki, svo sem að rétta upp hönd, ef þeir vilja fá 

að tala í kennslustund? 

□ Alltaf  

□ Oftast  

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei  

 

6.  Hvetur þú börnin til að hlusta á aðra nemendur þegar þeir spyrja 

spurninga um viðfangsefni í kennslustundum? 

□ Alltaf  

□ Oftast  

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei 
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7.  Hversu lengi bíður þú eftir svari nemanda sem þú hefur beint spurningu til? 

□ 0 – 5 sek. 

□ 5 – 10 sek.  

□ 10 -15 sek.  

□ 15 – 20 sek.  

□ Meira en 20 sek. 

 

 

Vinsamlega krossið aðeins við eitt atriði í hverri spurningu 

 

8.  Hefur þú hlotið tilsögn í að virkja hlustun barna? 

□ Já  

□ Nei  

□ Veit ekki 

 

9. Fékkstu tilsögn í þínu kennaranámi til þess að þjálfa virka hlustun barna ? 

□ Mjög mikla  

□ Mikla  

□ Nokkra  

□ Litla   

□ Mjög litla 

□ Enga 

 

 

Í þessari spurningu (10. spurningu) má krossa við fleiri en eitt atriði 

 

10. Í hverju fólst þjálfun í því að kenna virka hlustun í kennaranámi? 

□ Með lestri námsefnis  

□ Þjálfun í verklegu námi  

□ Verklegar æfingar í kennslustundum KHÍ/HÍ  

□ Annað, hvað?_______________________________ 

________________________________________ 
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11.  Telur þú sérstaka þörf á því í kennaranámi að kenna aðferðir til þess að 

þjálfa virka hlustun barna ? 

□ Mjög mikla  

□ Mikla  

□ Nokkra  

□ Litla   

□ Mjög litla 

□ Enga 

Vinsamlega krossið aðeins við eitt atriði í hverri spurningu 

 

12.  Telur þú að líkur séu á að virk hlustun hjá barni stuðli að betri 

námsárangri? 

□ Mjög miklar  

□ Miklar  

□ Nokkrar  

□ Litlar   

□ Mjög litlar 

□ Engar 

 

13. Hversu oft hefur þú tíma í skólanum til að þjálfa virka hlustun barna? 

□  Einu sinni í viku    

□  Tvisvar sinnum  í viku 

□ Þrisvar sinnum í viku   

□ Oftar en þrisvar sinnum í viku 

□ Aldrei 

Hvernig fer þjálfunin fram, hvaða aðferðum er beitt? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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14.  Telur þú Íslendinga almennt vera þjálfaða í virkri hlustun? 

□ Mjög vel 

□ Vel  

□ Nokkuð vel  

□ Lítið   

□ Mjög lítið 

 

Vinsamlega krossið aðeins við eitt atriði í hverri spurningu 

 

15.  Telur þú þig hafa næga þekkingu til þess að virkja hlustun barna? 

□ Mjög mikla  

□ Mikla  

□ Nokkra  

□ Litla   

□ Mjög litla 

 

16.  Gengur þér vel að virkja börnin í að hlusta í kennslustund? 

□ Alltaf  

□ Oftast  

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei 

 

17. Getur þú fylgst með að allir nemendur séu virkir í samræðum og hlustun 

í hópvinnu inni í kennslustund? 

□ Alltaf  

□ Oft  

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei 
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18. Telur þú vera mun á virkri hlustun á milli kynja? 

□ Mjög mikinn  

□ Mikinn  

□ Nokkurn  

□ Lítinn   

□ Mjög lítinn 

□ Enginn 

  

Vinsamlega krossið aðeins við eitt atriði í hverri spurningu 

 

19. Hvort kynið telur þú að sé virkara í hlustun? 

□ Drengir  

□ Stúlkur 

□ Bæði kyn jafn virk 

□ Veit ekki 

20.  Fræðir þú börnin um mikilvægi hlustunar?  

□ Alltaf  

□  Oft  

□  Stundum  

□  Sjaldan  

□ Aldrei 

 

21.  Heldur þú að fræðsla til nemenda um hlustun hjálpi þeim að þjálfa sig í 

virkri hlustun?  

□ Alltaf  

□ Oft  

□ Stundum  

□ Sjaldan  

□ Aldrei 

□ Veit ekki 

22.  Hver er þín skilgreining á virkri hlustun ? 

_________________________________________________________________ 

 

23.  Annað sem að þú vilt koma á framfæri? 

________________________________________________________________ 

 

Bestu þakkir fyrir samstarfið - vegni þér sem best! 


