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Ágrip 

 
Tilgangur þessarar ritgerðar var að fjalla um færniþættina fjóra, sem eru hlustun, lestur, talað mál 

og ritun. Einnig var farið í kennsluaðferðir í tengslum við Fjölgreindarkenningu Gardners. 

Umfjöllunin var miðuð að dönskukennslu grunnskóla. Markmiðið með rannsókninni var að 

skoða þessa þætti og lagt upp með rannsóknarspurninguna „Hvernig nýta kennarar færniþættina 

og fjölgreindir í kennslu?“ 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir kennarar frá jafnmörgum skólum. Þrír af kennurunum 

voru kvenkyns en einn karlkyns, sem eru á aldrinum 40 til 60 ára. Starfsreynsla þeirra er 

mismikil og er frá 5 til 30 ár. Skólarnir eru svipaðir í nemendafjölda, þrír eru í Hafnarfirði og 

einn á Seltjarnarnesi. Rannsóknarsniðið var megindlegt og rannsóknin framkvæmd með 

stöðluðum spurningarlistum og svörum skilgreindum í fimm stiga kvarða. 

Helstu niðurstöður varðandi færniþættina fjóra og hlutverk þeirra í tungumálakennslunni er að 

rannsóknin staðfesti grun okkar að þáttur ritunar og lesturs spila stórt hlutverk, en vægi hlustunar 

er minna og talaðs máls minnst. Merkjanleg er breyting þar sem nýlega útskrifuðu kennararnir 

eru að auka vægi hlustunar og talaðs máls.  

Einnig staðfestu niðurstöður rannsóknarinnar að kennsluaðferðir og tengsl við fjölgreindir 

beinast mest að málgreind með áherslu á ritun og lestur. Merkjanleg er þó breyting á 

kennsluaðferðum sem skilar sér í aukinni virkjun hlustunar og talaðs máls.  

Helstu ályktanir eru að kennslan er að breytast nokkuð í samræmi við þróun fræðanna í 

tungumálakennslu. Einnig að kennarar eru meðvitaðri um að nemendur læra ekki allir á sama 

hátt og eru í einhverjum mæli byrjaðir að koma fram með fjölbreyttari kennsluaðferðir. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni okkar til fullnaðar B.Ed. gráðu við Kennaradeild á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Allir einstaklingar búa yfir greind og hafa komið fram 

margar kenningar á síðustu öld um hana. Hjá okkur varð fjölgreindarkenningin fyrir valinu, þar 

sem við þekkjum hana vel og þykir hún áhugaverð. Í tungumálakennslu er notast við fjóra 

færniþætti, hlustun, lestur, talað mál og ritun. Vægi þeirra er mismunandi hjá skólum og 

bekkjadeildum. Þróun hefur orðið í áherslum í kennslu og hefur vægi færniþáttanna breyst. 

Rannsóknarefnið var valið því við teljum að of lítil áhersla sé lögð á greindir. Okkur langaði að 

fjalla um þær og sýna dæmi um hvernig þær gætu verið nýttar. Síðan var farið yfir 

kennsluaðferðir og hina fjóru færniþætti, þar sem þetta hangir saman að okkar mati. Við teljum 

að færniþættirnir fjórir séu mikilvægur þáttur í tungumálakennslu og höfum því áhuga á að 

rannsaka vægi þeirra tengt fjölgreindarkenningunni. 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Michael Dal, lektor í dönsku og einnig kennurunum sem 

tóku þátt í rannsókninni, sem voru viljugir til þess að aðstoða okkur við upplýsingaöflun fyrir 

ritgerðina. Við viljum einnig þakka okkar nánustu fjölskyldu fyrir mikinn stuðning, hvatningu og 

þolinmæði, þá sérstaklega eiginmanni og föður, Júlíusi Jóhannessyni. 
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1 Inngangur 

Kennsluaðferðir þróast með aukinni þekkingu á greind og námshæfni mannsins. 

Rannsóknir á síðustu öld breyttu kenningum um greind, frá að vera ein sérstök greind í 

að vera fjölgreind. Nýjar kenningar um fjölgreind gætu gefið tilefni til breytinga á 

kennsluaðferðum enda námshæfni tengd greind. Óháð breyttri þekkingu á greind hafa 

kennsluaðferðir tungumála þróast, sem samþættar eru í hlustun, lestri, töluðu máli og 

ritun oft skilgreint sem fjórir færniþættir kennslu.  

Ritgerð þessi beinist að tungumálakennslu grunnskóla og fjallað um færniþættina fjóra 

auk Fjölgreindarkenningu Gardners. Einnig er gerð rannsókn á notkun færniþáttanna og 

tengingu við fjölgreind. Í ritgerðinni verður eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: 

„Hvernig nýta kennarar færniþættina og fjölgreindir í kennslu?“ Með rannsókninni er 

skoðað vægi hvers færniþáttar, kennsluaðferðir við að nýta þá og hvort kenning um 

fjölgreind sé nýtt í tungumálakennslu.  

Ritgerðin skiptist í tvo hluta sem innihalda fræðilega- og rannsóknarhlutann. Í fyrri hluta 

ritgerðarinnar er þróun fjölgreindar skoðuð og sérstaklega valin ein kenning til 

rannsóknar í ritgerðinni. Einnig er í þeim hluta er farið yfir færniþættina fjóra og helstu 

kennsluaðferðir skoðaðar. Í seinni hlutanum verða færniþættirnir og kennsluaðferðir 

rannsakaðar með viðtölum við kennara, þar koma inn tengingar við fjölgreindir.  

Hluti af inngangi ritgerðarinnar er ágrip af sögu og þróun dönskukennslu á Íslandi. Farið 

er yfir hvaðan þörf fyrir dönskukunnáttu er sprottin, hvernig dönskukunnátta getur nýst í 

núverandi samfélagi og hverjar núverandi kennslukröfur eru í grunnskólum á Íslandi. 

1.1 Saga og þróun dönskukennslu   

Dönskukennsla á Íslandi á sér langa sögu, allt frá því að Ísland var nýlenda og mikil 

viðskiptaleg, pólitísk og menningaleg tengsl voru á milli landanna. Hér á eftir eru helstu 

atburðir í sögunni settir fram til að skýra frá uppruna og gagnsemi dönskukennslu á 

Íslandi. 
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1.1.1 Menningarleg og söguleg tengsl 

Uppruni menningar og tengsla Íslendinga við danska þjóð varð þegar Ísland varð hluti af 

danska konungsveldinu árið 1380 og allt til ársins 1944 þegar Ísland fékk fullt sjálfstæði. 

Náin tengsl hafa síðan fylgt þjóðunum. Dönsk menning og hugmyndafræði var hluti af 

daglegu lífi Íslendinga á þessum tíma og spilaði tungumálið þar stórt hlutverk. 

Íslendingar öðluðust á þessum tíma þekkingu á danska tungumálinu með samskiptum við 

Dani sem störfuðu á Íslandi og einnig með veru sinni í Danmörku. Frá þessum tíma hefur 

danska verið skyldufag í tungumálakennslu grunnskóla (Auður Hauksdóttir. 2001: 15). 

Sjálfstæði Íslendinga hófst sem ferli þegar Kristján áttundi, árið1840 skipaði svo fyrir að 

Íslendingum yrði gefinn kostur á að endurreisa Alþingi. Þessi ákvörðun var mikilvæg 

ákvörðun fyrir þróun sjálfstæðis Íslendinga, og var í framhaldi af lýðræðisþróun í ríki 

Danakonungs.  Næsti áfangi til ríkismyndunar á Íslandi var stiginn? með stöðulögunum 

1871 og stjórnarskránni 1874. Stöðulögin tóku á stöðu Íslands í danska ríkinu, voru sett 

eins og hver önnur dönsk lög, af ríkisþingi Dana. Með lögum um stjórnarskrána var 

Íslendingum gefin yfirráð yfir málum sem töldust íslensk sérmál. Konungur á þessum 

tíma var Kristján níundi, sem afhenti Íslendingum stjórnarskránna árið 1874 og hefur 

honum einum Danakonunga verið reist stytta á Íslandi (Gunnar Karlsson, 2001). 

Fullveldi Íslendinga náðist í þremur næstu áföngum. Íslendingar fengu heimastjórn og 

viðurkenning á íslenskri þingræðisreglu í næsta áfanga, sem gekk í gildi árið 1904. Þetta 

var bein afleiðing af valdaskiptum í Danmörku árið 1901. Næsti áfangi var þegar 

fullveldi Íslands árið 1918 var viðurkennt af Kristjáni tíunda. Lokaáfangi 

sjálfstæðisbaráttunnar var þegar Íslendingar sögðu sig úr sambandi við Danakonung og 

gerð endanleg með lýðveldisstofnun árið 1944  (Gunnar Karlsson, 2001). 

Eins og fram kemur að ofan eiga löndin sér langa samskiptasögu sem skýrir sögulega 

þróun í dönskukennslu á Íslandi. 

1.1.2 Gagnsemi dönskukunnáttu 

Söguleg tengsl Íslands og Danmerkur binda þjóðirnar sérstöku sambandi sem kemur 

fram í mörgum þáttum. Gagnsemi tungumálakunnáttu er því mikilvæg til að viðhalda 

þessu sérstaka sambandi.  
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Íslendingar hafa sótt framhaldsmenntun til Danmerkur. Einnig hefur sambærileg 

menning og þjóðfélagsuppbygging auðveldað Íslendingum að aðlagast nýju landi. 

Íslendingar hafa stundað vinnu í Danmörku og öfugt sem stuðlað hefur að aukinni 

þekkingu og verkkunnáttu í báðum löndum. 

Nordjobb vinnur að því að auka samskipti á milli Norðurlandanna og  bæta þekkingu á 

norrænum tungumálum og menningu. Frá árinu 1985 hefur Nordjobb gefið ungu fólki á 

aldrinum 18-28 ára tækifæri til að upplifa Norðurlöndin með því að vinna, búa og taka 

þátt í menningaratburðum norræns lands yfir sumarmánuðina. Nordjobb veitir 

þátttakendum og atvinnuveitendum tækifæri til að viðhalda og styrkja sameiginlegan 

norrænan atvinnumarkað (Nordjobb, 2011).  

Viðskiptasamband Íslands og Danmerkur hefur ávalt verið mikið og náið enda 

menningarleg og söguleg tengsl mikil. Árið 2009 var Danmörk í fimmta sæti 

innflutningslanda til Íslands með tæplega 8% alls innflutnings á eftir, Noregi,  Hollandi, 

Þýskalandi og Svíþjóð. Útflutningur okkar til Danmerkur var um helmingur af 

innflutningi (Utanríkisverslun með vörur, 2010). 

Gagnsemi dönskukunnáttu nær yfir mun fleiri þætti en nefndir hafa verið, m.a. nýst við 

ferðalög á Norðurlöndum, við ræktun danskra vinasambanda og við lestur bókmennta, 

áhorf kvikmynda og skoðun fjölmiðla. 

1.1.3 Þróun dönskukennslu 

Heimildir eru til vitnis um að Íslendingar hafi lært erlend tungumál upp á eigin spýtur til 

að geta lesið sér til gagns og gamans. Sjálfsnám af þessu tagi má skýra með því að skólar 

komu frekar seint til sögunnar á Íslandi. Það var ekki fyrr en á síðari hluta nítjándu aldar 

að barnaskólum tók að fjölga. Bændaskólar, kvennaskólar og gagnfræðaskólar sem og 

nokkrir starfsmenntaskólar, stuðluðu að aukinni menntun meðal alþýðu manna og 

tungumálanám var hluti af almennri menntun. Árið 1908 var Kennaraskóli Íslands 

stofnaður og var danska ein af kennslugreinunum frá upphafi. Með lögum um 

barnafræðslu frá 1936 var skólaskylda lengd og gefin heimild til að kenna erlend 

tungumál. Síðari löggjöf um skólakerfi og fræðsluskyldu frá 1946 styrkti 

tungumálkennslu í sessi. Flest bendir til að í reynd hafi erlenda tungumálið oftast verið 

danska (Auður Hauksdóttir. 2007: 156-158).  
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Á síðustu áratugum síðustu aldar breyttist vægi dönskukennslu í grunnskólum. Með 

gildistöku grunnskólalaganna árið 1974 skildi dönskukennsla hefjast í 4. bekk við 10 ára 

aldur og enska í 6. bekk við 12 ára aldur. Frá árinu 1984 var heimilað að hefja 

dönskukennslu einum bekk síðar eða í 5. bekk (nú 6. bekkur). Samkvæmt 

grunnskólalögum frá 1991 var skólaskyldan lengd um eitt ár og skyldi hún hefjast við 6 

ára aldur. Árið 1999 var sett ný námskrá á grundvelli nýrra grunnskólalaga frá 1995. Með 

nýrri námskrá varð enska fyrsta tungumál í stað dönsku. Enskukennslan var færð niður í 

5. bekk við 10 ára aldur og dönskukennslan skyldi hefjast í 7. bekk. Endurskoðun 

almenns hluta aðalnámskrár árið 2006 fól í sér þá breytingu að enskukennsla var færð 

niður um eitt ár og skal nú hefjast í 4. bekk við 9 ára aldur. Samkvæmt nýrri námskrá frá 

árinu 2007 sem öðlast að fullu gildi árið 2010 er skólum heimilt að hefja kennslu í 

erlendu tungumáli enn fyrr  (Auður Hauksdóttir. 2007: 158-159).  
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2 Greind og námshæfni 

Kennsluaðferðir þróast m.a. með þekkingu manna á greind og námshæfni einstaklinga. 

Margar kenningar um greind og mælanleika þeirra hafa komið fram, en engin ein svarað 

öllum spurningum um hvað sé greind. Einnig hvort námshæfni sé tengd greind, enda 

námshæfni mismunandi eftir viðfangsefni. Að nema stærðfræði og smíðar er ekki það 

sama og að nema tungumál eða tónlist. Í köflunum hér á eftir er fjallað um sögu 

greindarkenninga og fjölgreindarhugmynd Gardners sem nota má við þróun 

kennsluaðferða í hinum fjórum færniþáttum. Viðhorf sumra kennara gagnvart nemendum 

og þeirra námshæfni hefur breyst með kenningum um fleiri greindir í stað fárra greinda, 

sem einstaklingar búa yfir. Kenningin um fjölgreind hefur gefið kennurum betri sýn á 

mismunandi getu nemenda til náms. 

2.1 Saga greindarkenninga 

Einn umtalaðasti þáttur sálfræðinnar er greind. Ekki er til nein ein stöðluð skilgreining á 

hugtakinu greind. Sumir fræðimenn hafa skilgreint greind sem eina alhliða vitsmunalega 

getu á meðan aðrir hafa skilgreint greind sem fjölþátta geta og hæfileikar. Í eftirfarandi er 

farið yfir helstu greindarkenningar og höfunda síðustu 100 ára og hvernig þróun hefur 

orðið í kenningum (Cherry K, 2011). 

Charles Spearman, breskur sálfræðingur (1863-1945) skilgreindi greind sem „Almenn 

Greind“ (e. General Intelligence), eða sem „g“ faktor. Eftir að hafa notað skilgreinda 

greiningaraðferð til að rannsaka fjölda vitsmunalegra hæfileika, ályktaði Spearman að 

niðurstöður þessara rannsókna væru ótrúlega líkar. Fólk sem stóð sig  vel í einu 

vitsmunalegu prófi er líklegt til að standa sig  vel á öðru, á meðan þeir sem ekki næðu 

árangri á einu prófi næðu ekki árangri á öðru. Niðurstaðan var sú að greind er almenn 

vitsmunaleg geta sem er mælanleg og tölfræðilega hægt að skilgreina (Spearman, C. 

1904). 

Louis L. Thurstone sálfræðingur (1887-1955),  fræðimaður á sviði sálfræði og menntunar 

lagði fram kenninguna um grunn huglæga getu (e. Primary Mental Abilities). Hann lagði 

fram annarskonar kenningu en Spearman. Í stað einnar almennrar getu er kenning 

Thurstone að um sé að ræða vitsmunaleg getu sjö mismunandi sviða: Munnlegur 

skilningur (e.Verbal comprehension), Röksemdarfærsla (e.Reasoning), Skilningshraði 
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(e.Perceptual speed), Tölulegur skilningur (e.Numerical ability), Orðskilningur (e.Word 

fluency), Minnisgeta (e.Associative memory), Rýmdarskilningur (e.Spatial visualization) 

(Thurstone, L.L. 1938).  

Með kenningu Thurstone var komin grunnur að einskonar fjölgreindarkenningu sem 

síðar kom fram í breyttri útgáfu með Fjölgreindarkenningu Gardners.  

Howard Gardner, bandarískur sálfræðingur (1943 -    ), skilgreinir greind sem Fjölgreind 

(e.Multiple Intelligences). Í stað þess að einblína á prófniðurstöður leggur Gardner fram 

hugmynd um að töluleg framsetning á mannlegri greind er ekki nægjanlegur og 

nákvæmur mælikvarði á getu.  Kenning hans inniheldur átta mismunandi greindir sem 

eru grunnur hæfileika og getu einstaklinga. Átta greindir Gardners eru: Málgreind (e 

Verbal-linguistic Intelligence), Rök- og stærðfræðigreind (e.Logical-mathematical 

Intelligence), Rýmisgreind (e.Visual-spatial Intelligence), Líkams- og hreyfigreind 

(e.Bodily-kinesthetic Intelligence), Tónlistargreind, (e.Musical Intelligence), 

Samskiptagreind (e.Interpersonal Intelligence), Sjálfsþekkingargreind (e.Intra personal 

Intelligence), Umhverfisgreind (e.Naturalistic Intelligence) (Gardner, H. 1983). 

Síðar komu fleiri fræðimenn með kenningar um fjölgreind ekki ólíkar kenningum 

Gardners,  má þar nefna Sternberg sem stuttlega verður fjallað um hér til að fá breiðari 

sýn á fræðin.  

Robert Sternberg, bandarískur sálfræðingur (1949 -     ) skilgreinir greind sem þríþátta 

greind (e. Triarchic Theory of Intelligence). Sternberg er sammála Gardner um að 

hugtakið greind sé mun víðtækara en ein almenn greind, en þó telur Sternberg að sumar 

greindir Gardners séu frekar hæfileikar einstaklinga heldur en greind. Sternberg 

skilgreinir þrjár árangursríkar greindir (e.successful intelligence) sem eru:  

o Röklega greind (e. Analytical intelligence): Hæfileiki til að leysa vandamál. 

o Skapandi greind (e.Creative intelligence): Hæfileiki til að takast á við nýjar aðstæður 

og nota uppsafnaða þekkingu og hæfni. 

o Hagnýt greind (e.Practical intelligence):  Hæfileiki til að takast á við breytilegt 

umhverfi (Sternberg, R.J. 1985). 
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Þrátt fyrir töluverðar umræður um nákvæma skilgreiningu á greind hefur engin heilstæð 

kenning komið fram. Sálfræðingar aðhyllast mismunandi fræðilega nálgun þegar rætt er 

um greind og viðurkenna að umræðunni er ekki lokið (Cherry K, 2011). 

2.2 Tengsl greindar og námshæfni 

Tengsl á milli greindar og námsárangurs er ekki einhlít. Greind er víðtækara hugtak en 

námshæfni. Einstaklingur getur verið greindur á mörgum sviðum án þess að hafa sérstaka 

námshæfni í skóla. Ef skoðuð er kenning Sternberg um þríþætting greindar sést að hin 

röklega greind tengist sterkast hefðbundnu námi. Á meðan hin skapandi greind og 

hagnýta eru byggjast á fjölbreyttari þáttum. Einstaklingar með skapandi eða hagnýta 

greind geta því mögulega átt erfitt með hefðbundið skólanám (Sternberg, R.J. 1985). 

Sama á við um kenningu Gardners um átta fjölgreindir. Hluti greindana tengist mikið 

bóklegu námi í skóla. Þetta á sérstaklega við um málgreind og rök- og stærðfræðigreind. 

Aðrar greindir  eins og líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind og sjálfþekkingar- 

greind koma þó einnig mikið við sögu í almennu skólastarfi. Einstaklingur með háa 

greind í ákveðnum flokkum samkvæmt kenningu Gardners getur átt erfitt með almennt 

skólanám (Gardner, H. 1983). 

Greindarpróf sýna talsverða fylgni við almennan námsárangur manna eða gengi í 

almennum skólum. Þau nýtast því til dæmis vel við greiningu og meðferð námserfiðleika. 

Frægust eru próf sem kennd eru  við Alfred Binet sálfræðing (1857-1911) og bandarísk 

stöðlun þess, svonefnt Stanford-Binet próf, og einnig  greindarpróf sem kennt er við 

bandaríska próffræðinginn David "Wex" Wechsler (1896-1981). Gerð þeirra er ekki 

alveg eins, en hvorttveggja byggist á staðlaðri röðun sem sýnt er að hafi fylgni við 

námsárangur. Á sama grunni byggjast hæfnispróf, skapgerðarpróf og kunnáttupróf af 

ýmsum toga (Sigurður J. Grétarsson, 2000). 

Prófin eru til margra hluta nytsamleg. Þar fást á skömmum tíma upplýsingar sem að 

öðrum kosti gæti tekið vikur eða mánuði að afla. Greindarpróf hafa heldur ekki farið 

varhluta af gagnrýni. Það hefur verið gagnrýnt að greindarhugtak prófanna sé of 

afmarkað, það taki aðeins til hluta þess sem kalla má greind. Þetta má til sanns vegar 

færa, prófin spá fyrir um gengi fólks í hefðbundnu námi, en það er þó ekki einhlýtt. Þau 

spá litlu sem engu um getu fólks í tónlist, í mannlegum samskiptum eða í íþróttum.  Allir 

viðurkenna nú að greindarhugtak prófanna er afmarkað. Greind er miklu víðfeðmari 
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eiginleiki en svo að hann verði mældur á einhlítan hátt. Enda kemur í ljós að menn 

skilgreina greind með ólíkum hætti eftir því hvað þeir fást við. Stærðfræðiprófessorar 

hafa aðrar hugmyndir um greind en prófessorar í verkfræði. Kennarar í bókmenntum 

kunna að meta aðra eiginleika en kennarar í félagsvísindum og þannig má áfram telja. 

Ekkert próf tekur til allra þessara eiginleika (Sigurður J. Grétarsson, 2000). 

2.3 Kenning um Fjölgreind  

Eins og fram kom að framan er fjölgreindarkenning Gardners ein af leiðandi 

greindarkenningum síðustu aldar. Þessar kenningar henta m.a. til þess að vinna með 

einstaklingsmiðað nám, þar sem þekking á greind og námshæfni eru ein af undirstöðum 

námsþróunar og kennsluaðferða.  Hér á eftir er fjallað nánar um kenninguna og tengingu 

við fjóra færniþættina. 

2.3.1 Yfirlit um stöðu þekkingar  

Nær áttatíu árum eftir fyrstu greindarprófin voru þróuð af Alfred Binet árið 1904 

véfengdi Gardner þá almennt viðurkenndu hugmynd. Gardner hélt því fram að vestræn 

menning hefði skilgreint greind of þröngt. Hugmynd hans um átta greindir víkkaði 

hugmyndina um greind og dró stórlega í efa að ákvarða mætti greind með einstökum 

óþekktum verkefnum. Tilgáta Gardners er að greind sé hæfileiki til að leysa þrautir eða 

vandamál annarsvegar og hinsvegar hanna afurðir í samspil og samhengi við umhverfið 

(Armstrong, T. 2001: 13). 

Til að undirbyggja kenninguna að hér væri um að ræða greindir en ekki sérgáfur setti 

Gardner fram „grunnpróf“ sem greind þurfti að standast. Eitt af prófunum er að kanna 

hvort hver greind hafi tiltölulega sjálfstæð heilahveli. Með rannsóknum á hermönnun 

með heilaskaða hjá stofnuninni Boston Veterans Administration hefur verið sýnt að 

skemmd á einu heilahveli rýrir eina greind en aðrar haldast nánast óskertar. Dæmi er eru 

um einstaklinga með ofvirkni einnar greindar og aðrar greindir lágar. Rannsóknir sýna 

einnig að þroskaskeið greinda er mismunandi, sem dæmi hnignar rök- og 

stærðfræðigreind einstaklings með árunum eftir fertugt á meðan rýmisgreind helst til 

eldri ára. Sama á við um málgreind og geta rithöfundar hafið feril um fimmtugt 

(Armstrong, T. 2001: 15-16). 
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Allir einstaklingar búa yfir öllum greindum og starfa margar greindir saman við daglega 

iðju. Við matreiðslu þarf að lesa uppskriftir (málgreind), mæla hráefni (rýmisgreind), 

reikna hlutföll (rýmis- og stærðfræðigreind), og bera fram matinn (samskiptagreind). Ef 

einstaklingur hefur einstaka minna þróaðar greindir telur Gardner að hægt sé að þróa allar 

greindir upp á viðunandi stig (Armstrong, T. 2001: 20-21). 

Fjölgreind getur tengst kennslu erlendra tungumála, þannig eru textar bókmennta 

mislifandi og góðir til kennslu. Bækur, ljóð og leikrit danska skáldsins H.C. Andersen 

eru sérstaklega hentugt til þannig nota. Það getur því gefið góða raun að nota efni H.C. 

Andersen í tengslum við kennsluna og tengja við Fjölgreindarkenningu Gardners. 

Hugsunin með því er að kennarinn noti efnið og þannig skapi umhverfi kennslunnar og 

noti kennsluaðferðir sem henta einstökum greindum (Dal, Michael, 2005). 

Í næstu köflum verður fjallað um einstakar greindir Gardners og tengsl þeirra við 

kennsluaðferðir erlendra tungumála.  

2.3.2 Málgreind 

Bóklegt nám grunnskóla m.a. tungumálakennsla gerir miklar kröfur til málgreindar, sem 

inniheldur hæfileika til merkingar á hljóðum og orðum tungumáls. Þekking á málgreind  

er því mikilvæg til greiningar á nemendum og þróunar á námsefni. 

Málgreind inniheldur hæfileika sem koma fram með orðum, munnlega eins og t.d. 

stjórnmálamenn, eða  skriflega eins og t.d. rithöfundar. Greindin felur í sér hæfni til að 

nýta: setningafræði, formgerð, hljóðfræði, merkingafræði, þýðingu- og sveigjanleika 

tungumáls í hagnýtum tilgangi. Hæfni þessi nýtist í mælskulist, nota málið til 

sannfæringar, sem minnishjálp og til útskýringar, auk þessa að tala og hugsa um 

tungumál. Dæmi um kennsluaðferðir og viðfangsefni fyrir málgreind eru fyrirlestrar, 

umræður, frásagnir og kennsluefni m.a. bækur og hljóðbækur (Armstrong, T. 2001: 14, 

53).  

Kennsla erlendra tungumála getur tengst málgreind Gardners. Nemendur með sérstaka 

greind á þessu sviði hafa hæfni til að nota orð og tengja við fjölbreyttar hugsanir. Það 

sem einkennir oft þessa nemendur er áhugi á lestri og ritun ásamt hæfileika til að muna 

nöfn og byggja upp orðaforða. Kennsla getur því tekið mið af hæfni þessara nemenda og 

þannig virkjað áhuga þeirra m.a. í leikjum og við hlustun (Dal, Michael, 2005). 
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2.3.3 Rök og stærðfræðigreind 

Stærðfræðikennsla og tungumálakennsla virðist í fljótu bragði ekki eiga margt 

sameiginlegt. Rök- og stærðfræðigreindin nær til tölulegra aðgerða og  byggist á rökum 

og reglum sem sannaðar hafa verið með stærðfræðilegum aðferðum. Á móti eru 

tungumál uppbyggð af skilgreindum kerfum m.a. í málfræði, setningafræði og 

hljóðfræði. 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki við notkun talna, eins og stærðfræðingar hafa, eða  

hæfileiki fyrir rökhugsun eins og vísindamenn eða tölfræðingar hafa. Greindin inniheldur 

næmni fyrir röklegum myndum og tengslum, einnig staðhæfingum byggða á orsök og 

afleiðingum. Greindin notar aðferðir eins og flokkun, alhæfingu, útreikning og 

tilgátuprófun. Dæmi um kennsluaðferðir eru töluleikir, hugarreikningur og gagnrýn 

hugsun. Námsefni m.a. stærðfræðiverkefni og stærðfræðileikir (Armstrong, T. 2001: 14, 

53).  

Kennsla erlendra tungumála getur tengst rök- og stærðfræðigreind Gardners. Nemendur 

með sérstaka greind á þessu sviði hafa m.a. getu til að flokka og greina vísindaleg 

samhengi hluta og bera kennsl á sértækar hugmyndir. Nemendurnir hafa einnig oft hæfni 

til að finna orsakasamhengi og rökrétt samhengi. Kennsla getur því tekið mið af hæfni 

þessara nemenda og þannig virkjað áhuga þeirra m.a. með lausnaverkefnum, 

tölvuleikjum og með orðapúslum (Dal, Michael, 2005). 

2.3.4 Rýmisgreind 

Rýmisgreind sem nær til sjónrænna og rúmfræðilegra þátta í tengslum við 

tungumálakennslu er umhugsunarefni. Hæfni við sjónræna skynjun, greiningu þrívíddar 

forma, skynjun lita og rýmdar eru einkenni greindarinnar.  

Rýmisgreind er hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna og rúmfræðilega 

umhverfi, eins og t.d. flugmenn  hafa eða hæfileiki til að skapa umhverfið eins og 

arkitektar og listamenn. Greindin felur í sér næmni fyrir litum, formi, vídd og tengslum 

þar á milli. Einnig felur hún í sér hæfni til að sjá hluti myndrænt, skynja rúmfræðilegar 

hugmyndir og kerfi.  Dæmi um kennsluaðferðir eru sjónrænar kynningar, listræn 

viðfangsefni, hugarkort, líkingar og sjónmyndir. Námsefni til rýmisgreindar er m.a. 

myndlistarefni, myndavélar og myndasöfn (Armstrong, T. 2001: 14,53). 
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Kennsla erlendra tungumála getur tengst rýmisgreind Gardners þannig að nemendur með 

sérstaka greind á þessu sviði fái kennslu við hæfi. Þannig nýta þeir hæfni í teiknun, 

málun, gerð höggmynda og annarra myndrænna framsetninga til að skapa sér umhverfi til 

náms. Nemendurnir eru yfirleitt áhugasamir um að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum, 

t.d. í tölvuvinnslu við gerð myndbanda eða glærusýninga (Dal, Michael, 2005).  

2.3.5 Líkams- og hreyfigreind 

Líkamstjáning er form tjáskipta og nær til flestra mannlegra athafna og hefur þróast frá 

upphafi mannkyns. Líkams- og hreyfigreind hefur því þróast með mannkyninu. 

Fornmaðurinn hafði sérhæfða hreyfigreind sem gaf hæfileika til að veiða sér til matar og 

nútímamaðurinn hefur þróað sérhæfð tjáskipti t.d. í táknmáli heyrnarlausra eða mállausa. 

Líkams- og hreyfigreind er því þróuð aðferð til tjáskipta og sem kennsluaðferð. 

Líkams- og hreyfigreind er hæfileiki til að nota líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar, eins og leikarar, íþróttamenn eða dansarar hafa,. leikni til að búa til hluti og 

beita þeim eins og handverksmenn eða skurðlæknar. Nær einnig m.a. yfir líkamlega færni 

eins og líkamlega samhæfingu, fingrafimi, hraða, snerti- og stöðuskyn. Dæmi um 

kennsluaðferðir eru leiklist, dans og íþróttir. Námsgögn eru m.a. til að þjálfa snertiskyn 

(Armstrong, T. 2001: 14, 53). 

Kennsla erlendra tungumála getur tengst líkams- og hreyfigreind Gardners. Nemendur 

með sérstaka greind á þessu sviði læra oft best með að vinna með hlutina. Nemendurnir 

læra m.a. með líkamlegri tjáningu, má þar nefna dans ásamt öðrum hreyfi- og 

samhæfingaræfingum. Kennsla getur því miðast við hæfni þessara nemenda með því að 

skipulegga hlutverkaleiki, leikrit byggð á líkamlegum hreyfingum (Dal, Michael, 2005). 

2.3.6 Tónlistargreind 

Hljóðformið tónlist hefur einnig fylgt mannkyninu frá upphafi, enda tjáskipti margra 

dýrategunda af þeirri tegund sem flokka má sem tónlist. Þannig er ljóst að tjáskipti geta 

farið fram með tónlist og boðskapur fluttur í textum og tónum.  

Tónlistagreind er hæfileiki til að skynja tónlist eins og tónlistaunnendur. Tónskáld og 

aðrir flytjendur skapa tónlist fyrir sig og aðra unnendum til gagns og gamans. Þessi 

greind felur í sér næmi fyrir takti, tónhæð, laglínu og tónblæ.  Einstaklingar geta búið yfir 

heildar- eða  innsæisskilningi á tónlist. Dæmi um kennsluaðferðir, taktur, rapp og 
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söngvar sem kenna. Námsefni eru segulbandstæki, safn af snældum og hljóðfæri 

(Armstrong, T. 2001: 14, 53). 

Kennsla erlendra tungumála getur tengst tónlistargreind Gardners. Nemendur með 

sérstaka greind á þessu sviði eru næmir fyrir hljóðmyndstri, raddbeitingu og hljóðfalli. 

Þeir læra oft vel nýja hluti með tónlist í bakgrunni og hafa gaman af kennslu sem 

innheldur söng ásamt spilun hljóðfæra. Kennsla getur því miðast við hæfni þessara 

nemenda með því að skipuleggja söngleiki og leikrit með tónlist (Dal, Michael, 2005). 

2.3.7 Samskiptagreind 

Samskipti manna er oft yfirfærsla þekkingar og má flokka sem óformleg kennsla á 

einhverju óskilgreindu efni. Oft er talað um að einstakir aðilar séu góðir í samskiptum og 

þá getur það átt við aðila sem koma efni vel til skila.  

Samskiptagreind er hæfileiki til að skilja manneskjur, greina skap og tilfinningar. Næmi 

fyrir svipbrigðum, rödd, látbragði, meta vísbendingar í samskiptum og bregðast rétt við. 

Dæmi um kennsluaðferðir eru samvinnunám, jafningjakennsla, samkomur og 

hermileikir. Námsefni má nefna spil og leikmunir fyrir hlutverkaleiki (Armstrong, T. 

2001: 14, 53). 

Kennsla erlendra tungumála getur tengst samskiptagreind Gardners. Nemendur með 

sérstaka greind á þessu sviði eru áhugasamir um hóp- og paravinnu þar sem samskipti 

þarf til að vinna að úrlausnum verkefna. Þeir eru gjarnan leiðandi persónur í vinnuferlinu 

þar sem hæfileikinn nýtist. Kennsla getur því miðast við hæfni þessara nemenda með því 

að vinna verkefni í hópum, m.a. taka viðtöl og gera hugarkort (Dal, Michael, 2005). 

2.3.8 Sjálfsþekkingargreind 

Hver er ég, hver eru minn styrkur, minn veikleiki, mín gildi og mín sýn eru spurningar 

sem einstaklingur með góða sjálfsþekkingu hefur lagt hugann að, meðvitað eða 

ómeðvitað.  Með þekkingunni getur einstaklingur vegið upp veikleika með styrkleikum. 

Sjálfsþekkingargreind er hæfni til að lifa og starfa á grundvelli þekkingarinnar. Greindin 

nær til þekkingar á sjálfsmynd, veikleikum, styrkleikum, vitund um eigið hugarástand, 

innri hvata, skapgerðar og langana. Hún nær einnig til sjálfskilnings, sjálfsvirðingar og 

sjálfsögunnar. Dæmi um kennsluaðferðir eru einstaklingsbundið og sjálfstætt nám. 
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Námsefni eru efni til sjálfsskoðunar og heimildir fyrir efniskönnun (Armstrong, T. 2001: 

14, 53). 

Kennsla erlendra tungumála getur tengst sjálfsþekkingargreind Gardners. Nemendur með 

sérstaka greind á þessu sviði eru næmir fyrir eigin hugsunum, tilfinningum og sjálfsgetu. 

Þeir setja sér gjarnan persónuleg markmið, kjósa að vinna sjálfstætt og hafa skýra sýn á 

hvert skal stefna í lífinu. Einnig er þekking á möguleikum og takmörkunum hjá þessum 

nemendum oft góð. Kennsla getur því miðast við hæfni þessara nemenda m.a. með því að 

vinna einstaklingsmiðuð verkefni, gerð ritgerða og dagbóka (Dal, Michael, 2005). 

2.3.9 Umhverfisgreind 

Þættir í umhverfi móta einstaklinga og hefur gert frá upphafi. Samfélög hafa breyst frá 

dreifðum byggðum til sveita til borgabyggðar. Dagleg umgengni við náttúruna hefur 

minnkað, sem bætt hefur verið upp með fræðslu og kennslu um náttúruna og dýraríkið.  

Umhverfisgreind er þekking og leikni til að greina í sundur tegundir í jurta- og dýraríkinu 

í eigin umhverfi. Greindin felur einnig í sér næmi fyrir öðrum fyrirbærum náttúrunnar 

eins og fjöllum og skýjafari. Dæmi um kennsluaðferðir er náttúruskoðun, vistfræði og 

umhirða dýra. Námsefni geta verið sjónauki, tæki til náttúruskoðunar og annað 

fræðsluefni (Armstrong, T. 2001: 14, 53). 

Kennsla erlendra tungumála getur tengst umhverfisgreind Gardners. Þekking nemenda og 

áhugi á náttúru og vistkerfi er hluti greindarinnar og getur verið grunnur fyrir fræðslu og 

almenna kennslu. Kennsluefni tengt þessari greind er því flest það efni sem tengist 

náttúrunni. 

2.3.10 Að þróa fjölgreindir 

Nokkur lykilatriði eru í Fjölgreindarkenningunni sem tengjast kennsluaðferðum og 

kennsluefni. Í eftirfarandi þremur atriðum er fjallað um hvernig allir hafa allar greindir,   

þróun greinda og samspil þeirra samkvæmt kenningu Gardners (Armstrong, T. 2001: 20-

21). 

Fjölgreindarkenningin er ekki kenning um að ákvarða eina greind sem passar 

einstaklingi, heldur kenning um færni í öllum greindum. Greindirnar geta aftur á móti 

verið misþróaðar og þar með færnin mismunandi í hverri greind.  Samkvæmt Gardner er 
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hægt að þróa allar greindir á nokkuð hátt getustig þótt ýmsir telji sig búin vanhæfni í 

ákveðinni greind. Ekki er um að ræða meðfætt og óumbreytanlegt stig greindar heldur 

með réttri aðferð t.d. við tónlistarkennslu er hægt að þróa tónlistargreind hjá flestum upp 

á nokkuð hátt stig. Uppeldi, umhverfi og kennsla hafa því áhrif til þróunar greinda 

(Armstrong, T. 2001: 21). 

Oftast vinna fleiri greindir saman frekar en ein afmörkuð, starfi aðeins ein. Í íþróttum er 

samvinna margra greinda og þarf því að hafa margar þróaðar greindir til að verða 

afburðarmaður. Kennsla felur því oft í sér að þjálfa margar greindir til að ná árangri í 

ákveðnu fagi eða íþrótt (Armstrong, T. 2001: 21).  

2.3.11 Samantekt 

Fjölgreindarkenning Gardners skilgreinir átta greindir sem vinna sjálfstætt og einnig 

saman. Hver greind hefur skilgreinda stöð í heila mannsins sem hefur þróast með 

mannkyninu. Hver einstaklingur hefur allar virkar greindir en misþróaðar við fæðingu. 

Allar greindir er hægt að þróa og örva upp á nokkuð hátt stig. Til að ná til allra greinda 

og þannig til nemenda með mismunandi þróaðar greindir er hægt að vinna námsefni sem 

fellur að mismunandi greindum. 

Í næsta kafla er fjallað um færniþættina fjóra: hlustun, lestur, talað mál og ritun. Farið er 

inn á ýmsar aðferðir færniþáttanna og síðar skoðuð tenging er á við 

fjölgreindarkenninguna.  
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3 Kennsluaðferðir í tungumálakennslu  

Kennsluaðferðir erlendra tungumála í grunnskólakerfinu byggjast á fastmótaðri nálgun 

við kennslu nemenda í hlustun, lestri, tali og ritun, oft skilgreindir sem færniþættirnir 

fjórir. Mismunandi kennsluaðferðir hafa komið fram í tungumálakennslu og jafnvel hefur 

þekking í fjölgreind haft áhrif til breytinga. Markmið með umfjöllun um kennsluaðferðir 

er að leggja þekkingargrunn að rannsókninni í ritgerðinni og þannig skoða hvernig hinir 

fjórir færniþættir og fjölgreindir tengjast kennsluaðferðum.  

3.1.1 Málfræði og þýðingaraðferð  

Málfræði og þýðingaraðferðin (e. Grammar–Translation Method) á rætur í kennslu á 

hefðbundnum tungumálum, sérstaklega latínu, og hefur verið skilgreind sem hin 

hefðbundna aðferð. Aðferðin yfirgnæfði aðrar aðferðir í tungumálakennslu í Evrópu frá 

miðri nítjándu öld til miðju tuttugustu aldar og er enn notuð í aðlöguðu formi. Á Íslandi 

og í Danmörku hefur aðferðin verið sérstaklega lífseig og spilað stórt hlutverk allt fram á 

okkar daga (Auður Hauksdóttir. 2001: 49). 

Hin gullna regla kennara sem kenna málfræði og þýðingaraðferðina er að grundvallar 

markmið við að læra erlent tungumál er að vera fær um að lesa bókmenntir á 

markmálinu. Til að ná því þarf að læra málfræðireglur og búa yfir orðaforða 

tungumálsins. Að auki var haldið fram að læra tungumál væri góð þjálfun fyrir 

heilastafsemina (Larsen-Freeman, D. 2000: 17). 

Málfræði og þýðingaraðferðin miðar við að kennslan fari fram á móðurmálinu og aðeins í 

undantekningum er markmálið notað við kennsluna í töluðu máli, nema þegar lesið er 

upphátt úr texta. Móðurmálið er notað við umræður um reglur og uppbyggingu 

tungumálsins, eða þegar kennari spyr nemendur og þeir svara. Þýðingar frá markmálinu 

yfir á móðurmálið og öfugt er eitt aðalatriði aðferðafræðinnar til að auka lesskilning og 

til þjálfunar í málfræði. Kennarinn er í aðalhlutverki og nemendur hafa ekki frumkvæði í 

kennslunni (Auður Hauksdóttir. 2001: 50, 51). 

3.1.2 Beina aðferðin (e. Direct Methode) 

Beina aðferðin kom fram á nítjándu öld sem mótvægi á móti málfræði og 

þýðingaraðferðinni. Aðferðin var þróuð að sérfræðingum þess tíma til að betrumbæta 
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tungumálakennslu. Aðferðin var einnig kölluð rökrétta aðferðin (e. Rational Method), 

and-málfræði aðferðin (e. Anti-Grammer Method). Aðferðin byggði á vísindalegum 

niðurstöðum um hljóðfræði, málhæfni og sálfræði, og var útbreidd í tungumálakennslu á 

fyrri helming tuttugustu aldarinnar í Evrópu  (Auður Hauksdóttir. 2001: 53). 

Kennarar sem nota beinu aðferðina trúa að nemendur geti tengt merkingu beint við 

markmálið. Kennari kynnir nýtt orð eða frasa og tengir með mynd eða annarri skýringu 

merkinguna en þýðir ekki beint á móðurmálið. Nemendur tala á markmálinu og hafa 

samskipti eins og um dagleg samskipti sé að ræða. Málfræði er kennd óbeint, lögð er 

fram dæmi og nemendur ráða framúr reglunum (Larsen-Freeman, D. 2000: 29). 

Beina aðferðin beinist einkum að æfingum í töluðu máli og hlustun. Aðferðin tekur mið 

að þeirri aðferð sem börn beita þegar þau læra móðurmálið.  Kennarinn skal með notkun 

á markmálinu örva nemendur með beinum og ósjálfráðum æfingum með málið. Kennsla í 

hljóðfræði hefur mikið vægi, sérstaklega í byrjun náms og mikil áhersla á réttan  

framburð.  Kennarinn er í aðalhlutverki og kennslan fer fram á markmálinu, oft í byrjun 

jafnvel kennt án kennslugagna. Þegar lengra er komið eru kennslugögn með áhugaverðu 

efni og nauðsynlegu innihaldi til að nemendur geti náð þekkingu á daglegu máli (Auður 

Hauksdóttir. 2001: 54, 55).  

3.1.3 Tal- og hlustunaraðferðin (e. Audiolingvale Method)  

Tal- og hlustunaraðferðin þróaðist eftir seinni heimstyrjöldina þegar ameríski herinn 

hafði mikla þörf fyrir tungumálakennslu. Þróuð var aðferð sem hafði að aðalmarkmiði 

kennslu í samtalshæfni og mikil bein tengsl við hið talaða markmál. Tungumálakennslan 

miðast við skipulagða vinnu í tjáningu og reglulegum munnlegum æfingum í grundvallar 

setningum. Aðferðin tengdist hinni amerísku sýn á tungumál um skipulagslega 

uppbyggingu. Litið var á tungumál sem kerfi og áherslan færðist frá ritun til talaðs máls 

(Auður Hauksdóttir. 2001: 56, 57). 

Einkenni kennslu og lærdóms ferlisins tal- og hlustunaraðferðin er að nýr orðaforði og 

kerfisleg uppbygging markmálsins byggist á endurtekningum. Samtöl eru æfð með 

eftirhermun og endurteknum æfingum. Málfræði er kynnt með dæmum, málfræðireglur 

eru ekki kenndar. Kennarinn er eins og hljómsveitarstjóri, stjórnar og leiðbeinir 

tungumálahegðun nemendanna, auk þess að leggja fram góð gögn til eftirhermunar 

(Larsen-Freeman, D. 2000: 45).  



Fjórir færniþættir tengdir fjölgreind við dönskukennslu í grunnskólum 

23 
 

Hljóðmálhæfniaðferðin hefur verið gagnrýnd á mörgum sviðum. Einkum er það áherslan 

á síendurteknar vélrænar endurtekningar sem hefur valdið nemendum erfiðleikum að 

halda áhuga og einbeitingu við kennsluna. Einnig hefur verið gangrýnd útilokun á beinni 

málfræðilegri kennslu í málfræði, sérstaklega til eldri nemenda sem gagnsemi þekkingar 

á málfræðireglum er talið auka málhæfni (Auður Hauksdóttir. 2001: 62). 

3.1.4 Tjáskiptiaðferð (e. Communicative teaching) 

Tjáskiptamiðuð tungumálakennsla er ekki aðferð heldur nálgun í kennslu. Það er ekki 

verið að ræða um eina kennsluaðferð, heldur viðhorf til kennslu. Hugtakið tjáskiptaaðferð 

nær yfir þá hugmynd að til þess að ná tökum á markmálinu verða tjáskipti að vera hluti af 

tungumálakennslu (Auður Hauksdóttir. 2007: 169-170).  

Málhæfni felst í að búa yfir beinni og óbeinni þekkingu á reglum, sem lúta að eins og 

reglum um framburð, setningaskipan, beygingum, réttritun og þekkingar á orðaforða. 

Málnotandinn verður að hafa slíka þekkingu til þess að ná tjáskiptahæfni. Málhæfni tekur 

til allra fjögurra færniþáttanna, þ.e. tjáningarþættirnir að tala og skrifa og 

viðtökuþættirnir að hlusta og lesa (Auður Hauksdóttir. 2007: 174). 

Orðræðu- og textahæfni snýr að getu málnotanda til að nota markmálið til gagnvirkra 

tjáskipta, í ræðu sem riti. Undir það fellur t.d. hæfni til að átta sig á því hvert röklegt 

samhengi er og hvaða reglur eiga við um mismunandi texta. Ritmál og talmál heyra undir 

sömu lögmálum, m.a. með tilliti til samhengis í texta og birtingaform (Auður 

Hauksdóttir. 2007: 175).  

Málnotkunarhæfni eru þeir þættir sem heyra undir það hvernig málið er notað. Þegar 

boðskipti fara fram, á sér stað val og túlkun.  Það eru ýmsar aðstæður sem hafa áhrif, það 

eru tengsl móttakanda og sendanda, það getur einnig skipt máli hvort aldursmunur og 

stéttarmunur sé. Málnotkunarhæfni er lykilatriði til þess að öðlast og viðhalda árangri í 

tjáskiptum (Auður Hauksdóttir. 2007: 176).  

Úrræðahæfni, þar er átt við hæfni nemandans til að finna leið, þegar þekking hans á 

tungumálinu er ekki meiri, hann vantar orð eða skilur ekki það sem verið er að segja. Það 

sem verið er að meina, er getan til þess að finna aðra leið til þess að brúa bilið milli þess 

sem nemandinn kann og þess sem hann vill segja eða skilja (Auður Hauksdóttir. 2007: 

177).  
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Flæði er það sem á sér stað þegar málnotandinn tjáir sig áreynslulaust og reiprennandi, 

það er að segja að hann þarf ekki að stöðva til að hugsa sig um, getur notað reglur og mál 

eðlilega. Í talmáli skiptir miklu að flæði sé mikið, því atriði eins og hik og 

endurtekningar eins og t.d. þegar óvissa ríkir um framburð eða málfræðilega þekkingu 

vantar, gefur það til kynna að málnotandinn hefur ekki nógu gott vald á tungumálinu 

(Auður Hauksdóttir. 2007: 177). 

Félags- og menningarhæfnin tilheyrir ekki tungumálinu sem slíku, en það hefur samt 

áhrif á notkun þess. Með þessari hæfni er átt við þekkingu á menningu, siðum og 

þjóðfélagi í viðkomandi málsamfélagi, einnig hver hæfnin er til þess að meta hvernig 

málið er notað samkvæmt venjum sem tíðkast í málsamfélaginu (Auður Hauksdóttir. 

2007: 178).  
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4 Fjórir færniþættir 

Hinir fjórir færniþættir: hlusta, tala, lesa og rita eru oft skilgreindir í tvo flokka. Að heyra 

og lesa eru færniþættir sem falla undir móttöku (e. receptive), en tala og rita undir 

flokkinn sköpun (e. Productive). Móttöku færniþættirnir eru upplifaðir þannig að 

nemendur taki á móti markmálinu en séu ekki virkir. Hins vegar í sköpunarflokknum eru 

færniþættir sem krefjast þessa að nemendur séu virkir  (Tornberg, U. 2003: 79).  

Í móttökuflokknum (heyra og lesa) prófar einstaklingur sínar tilgátur um nýtt orð með 

því að bera saman nýja orðið við þekkingu sína á markmálinu. Í sköpunarflokknum (tala 

og rita) prófar einstaklingur tilgátu sína um nýtt orð með framsetningu og skynjar 

viðbrögð. Dæmi í sköpunarflokknum er framsetning í töluðu máli, þar sem einstaklingur 

tjáir sig með nýju orði og les viðbrögð hlustandans um að skilningur á orðinu sé réttur 

(Lindhardsen, V. og Christensen, B. 2006: 23). 

Markmið með umfjöllun um færniþættina fjóra er að skoða þróun þeirra og aðferðafræði 

færniþáttana, sem notað verður í rannsókn ritgerðarinnar. 

4.1 Hlustun 

4.1.1 Sögulegur bakgrunnur   

Sögulega séð var hlustunarþátturinn hunsaður.  Það var ekki fyrr en seint á 19. öldinni að 

áhuginn jókst á því hvernig börn læra sitt fyrst tungumál. Það varð síðan fyrirmynd í 

tungumálakennslu. Aðferð sem notuð var, er aðferðin sem Gouin’s þróaði. Í þessari 

aðferð er lagt áherslu á að hreyfingu (e. action) og munnlega kynningu á hinu nýja 

tungumáli.  Þetta er í fyrsta skipti sem hlustun spilar aðalhlutverkið í kennslu á tungumáli 

(aðferðafræði). Seinna varð  aðferðin til að styðja kenninguna um að leggja áherslu á að 

heyra tungumál áður en nemandi sæi  ritaðan texta. En síðan hefur aðferðin kallast beina 

aðferðin (e. direkt mode), tengd við Charles Berlitz. Kennsluaðferðin miðast við 

yfirgripsmikla hlustun og að nýir kennsluþættir (e. Teaching points) ættu að vera kenndir 

munnlega (Nunan, D. 2003: 25). 

Aðferðin þróaðist í tungumálakennslu með tal- og hlustunaraðferðum (e. Audiolingvale 

Method) sem ríkjandi aðferð eftir seinni heimstyrjöld, í kennslu erlendra tungumála. 

Kennsluaðferðin var undir áhrifum á þróun í hegðunarsálfræði þeirra tíma, skilgreind 
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sem MIM/MEM (e. mimicry/memorization). Aðferðin miðast við munnlega 

framsetningu áður en nemandi sá ritaðan texta. Vinsældir tungumálakennslu af 

hljóðsnældum gerðu það af verkum að stofnað var tungumála tilraunastofa fyrir 

samræður og æfingar. Á áttunda áratug og snemma á níunda áratug síðustu aldar var 

tjáskiptiaðferðin kynnt (e. communicative language teaching). Aðferðin byggir á að 

nemendur læri með samskiptum og jók það vægi hlustunarþáttarins í tungumálakennslu 

(Nunan, D. 2003: 25). 

4.1.2 Aðferðir við hlustun 

Hlustun og aðferðafræði má skipta í fjóra undirflokka: 1) Félagslega aðferð, 2) 

Markmiðshlustun, 3) Tungumálaskilnings hlustun og 4) Innihalds hlustun. Félagsleg 

hlustun miðast við að geta sett sig inn í aðstæður og innihald máls þess sem talar, auk 

þess að vera meðvitaður um að geta skilið boðskapinn. Markmiðshlustun miðast við að 

hlustandi skipuleggi það sem hlustað er á, undirbúi hvernig svar er uppbyggt skipulega 

og hugsi hvert hið eiginlega markmið er með hlustuninni. Tungumálaskilnings hlustun 

fjallar um skilning tungumáls og einblína á orð og birtingu þeirra, þannig að samhengi  

og aðalatriði náist. Innihaldshlustun inniheldur hlustun þar sem þekking á efninu er til 

staðar og fyrirsjáanlegt innihald (Holmen, A. & Lund, K. 1999: 330).    

Við hlustun er kostur að efnið sé markvisst og framsetning sé kerfislega uppbyggð. 

Hlustun er virkt ferli þar sem hlustandinn túlkar það sem hann heyrir. Það þýðir að leitast 

skal eftir að gera verkefnið eins eðlilegt og mögulegt er. Ekki gagnast að hafa fjölda 

flókinna spurninga þar sem farið er í smáatriði. Þeim getur jafnvel nemandi með 

tungumálið sem móðurmál átt erfitt með að svara. Ef markmiðið er að ná tilteknum 

upplýsingum úr hlustuninni er eðlilegt að nemandi viti hverju skal hlusta eftir. Það er að 

nemandinn þekki verkefnið fyrirfram til að virk hlustun geti átt sér stað. Virk hlustun er 

mest ef efnið er kunnuglegt. Sjónrænn stuðningur er kostur samhliða hlustun og því er 

myndband ákjósanlegra en hljóðupptaka (Gimbel, J, 2002). 

4.1.3 Úrvinnsla upplýsinga 

Til að skilja hvernig einstaklingar vinna úr hljóðupplýsingum er hjálplegt að vita hvernig  

unnið er úr þeim. Þekkt aðferð oft notuð til skýringar á lestrarskilningi getur einnig notast 

við hlustunarskilning. Um er að ræða „bottom up / top down“ aðgerð, nánar skilgreind 

sem umskráningarlíkan (e. bottom up) og merkingalíkan (e. top down).  Í 
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umskráningarlíkaninu vinna nemendur úr upplýsingum frá einingum tungumálsins, þ.e. 

orðum, málfræði og öðrum grunnþáttum. Á móti í merkingarlíkaninu er hið gagnstæða, 

nemendur vinni úr upplýsingum frá bakgrunnsþekkingu, uppsafnaðri frá lærðri eða 

upplifaðri þekkingu. Dæmi um umskráningarferli er þegar einstaklingur situr ofan á vegg 

og sér vel yfir umhverfið, nær yfirsýn en ekki mögulega skilning á smæstu nákvæm 

atriði. Á móti getur dæmi um merkingarferlið verið á hinn bóginn að einstaklingur leggur 

hvern stein í vegginn og byggir upp þekkingu með smæstu einingum en vantar 

heildarsýn. Þess vegna er samþætting aðferðanna skilgreind sem gagnvirka líkanið (e. 

interactive) sem árangursrík aðferð (Nunan, D. 2003: 26-29). 

4.1.4 Hlustunaræfingar 

Einbeiting og markmiðssetning er eðlileg við hlustun. Eins og með aðrar tilfinningar og 

upplifanir þá stjórnast meðtaka á efninu af áhuga á því en annað síast frá. Á sama hátt og 

við lestur ræðst skilningur á fyrri þekkingu á efninu hversu mikið skilst af því sem er 

hlustað á. Skilningur ræðst einnig af því hvort textinn sem fluttur er hafi „top-down“ eða 

„bottom up“ framsetningu og hefur sérstök tækni til þjálfunar verið þróuð og heitir  

Dictogloss. Tæknin gengur út á að kennarinn les texta með eðlilegum hraða og nemendur 

skrifa niður eins mikið og þeir skilja. Þar á eftir setjast nemendur í hópa og endurskrifa 

textann út frá þeim brotum sem þeir skilja. Dictogloss minnir á meira þekkta aðferð 

upplestur efnis til orðréttrar ritunnar, en það er munur á milli þessara aðferða. Dictogloss 

gengur út á að  nemendur vinni saman í endurskráningu textans með gagnvirku samstarfi. 

Dictogloss aðferðin skiptist í fjögur stig, undirbúningur, upplestur, endurgerð, auk 

greiningar og leiðréttingar  (Tornberg, U. 2003: 96).  

Undirbúningur: Hér eru nemendur undirbúnir fyrir það sem þeir munu heyra og 

kennarinn fullvissar sig um að nemendur viti hvað æfingin gengur út á og til hvers er 

ætlast.  

Upplestur: Nemendur heyra upplestur tvisvar. Í fyrra skipti er hlustað almennt til að fá 

upplifun á textanum. Í seinna skiptið punkta nemendur niður. Þeir eru hvattir til að hlusta 

eftir innihaldsorðum sem geta hjálpað í að endurgera textann.    

Endurgerð: Þegar upplestri er lokið setjast nemendur saman og endurgera textann í 

hópavinnu. Á þessu stigi er kennarinn ekki þátttakandi í vinnunni. 
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Greining og leiðrétting: Á þessi stigi er hægt að vinna á ýmsan máta. Afrakstur 

vinnunnar er síðan hægt að bera saman milli hópa, skrifa á töflu eða setja fram á annan 

hátt, og eða bera saman við upphaflega textann orð fyrir orð og ræða. 

Í endurgerðinni af textanum skulu nemendur koma inn fyrri þekkingu auk þess sem þeir 

hafa heyrt, draga ályktanir og bera kennsl á efni og textagerð (Tornberg, U. 2003: 97). 

4.1.5 Minnisþjálfun  

Skilningur við hlustun og lestur byggist á mörgu leiti á sama grunni, sem er að ná 

innihaldi og merkingu úr upplýsingum. Hlustun gerir mun meiri kröfur til minnisþáttarins 

og andlega hlutans vegna þess að efnið er flutt í rauntíma. Ekki er oft möguleiki að fá 

endurtekningu á þegar hlustað er á talað mál, eins og í lestri þar sem hægt er að fara aftur 

yfir textann. Þetta setur kröfur á minnið og sérstaklega ef hlustað er á erlend tungumál er 

álagið mjög mikið að venjulega missir einstaklingur einbeitinguna eftir 2-3 mínútur. 

Gildir einu hvort textinn innihaldi mælanlega eða ómælanlegar upplýsingar þá man 

einstaklingur minna við hlustun en við lestur (Holmen, A. & Lund, K. 1999: 331). 

4.1.6 Skilningur við hlustun  

Skilyrði til þess að skilningur náist í hlustun er að nemandi hafi getu í viðkomandi 

tungumáli. Nokkuð víst er að stundum kemur á óvart hve mikið skilst af munnlega 

textanum, þó svo ekki sé mikil kunnátta fyrir á hinu viðkomandi tungumáli. Til þess að 

geta haldið áfram, þarf ákveðinn orðaforða og kunnáttu í undirstöðuatriðum 

málfræðinnar. Þessi skilyrði  eiga við þegar unnið er með sitt annað tungumál eða 

markmál. Í hlustun er sérstaklega nauðsynlegt að þekkja til hljóðkerfi(s) markmálsins. 

Það getur valdið vandræðum, ef hljóðuppbygging móðurmálsins aðskilur sig að miklu 

leyti frá markmálinu. Vandamálið hér, er að skilningur verður á nýju og óþekktu 

hljóðkerfi með því að bera saman við flokka úr hljóðkerfi frá móðurmálinu. Það þýðir 

auðvitað ekki að heyrnin sé slæm, heldur að melt séu hin nýju og óþekktu hljóð með 

hjálp frá því sem vel eru þekkt. Þegar við hlustum á hljóðmerki í móðurmálinu, þá 

flokkum við þau samkvæmt hljóðfræði kerfi móðurmálsins. En ef við hlustum á 

hljóðmerki á erlendu framandi tungumáli, þá hafa nemendur tilhneigingu til að greina 

þau með kerfi móðurmálsins. Með því skynja nemendur mismunandi hljóð vitlaus, því 

þau eru ekki í samræmi við eigið hljóðkerfi og það veldur erfiðleikum í skilningi  

(Gimbel, J. 2002). 
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4.1.7 Aðalnámskrá tengd hlustun 

Það skiptir miklu í tungumálanámi að nemendur fái að hlusta sem mest á erlenda málið. 

Með því að hlusta heyra nemendur framburð, áherslur og hljómfall og með tímanum 

öðlast þeir aukna tilfinningu fyrir málinu, auk þess sem bygging málsins og orðaforði 

síast smám saman inn. Það hefur mikla þýðingu að erlenda málið sé notað sem mest í 

kennslunni. Það stuðlar að virkri hlustun.  Hlustun er samofin töluðu máli og er undanfari 

þess. Hlustun felst einkum í því að: 

o hlusta eftir aðalatriðum (t.d. í fréttum) 

o hlusta eftir fyrirframákveðnum upplýsingum (t.d. brottfarar- og komutímum) 

o hlusta eftir nákvæmum upplýsingum (t.d. í leiðbeiningum og fyrirmælum) 

o hlusta til að bregðast við (t.d. svara eða nýta sér upplýsingar) 

o hlusta til að ná heildarsamhengi (t.d. þegar hlustað er á lengri texta, s.s. sögu) 

Það þarf að gæta þess að hlustunarefni sé af ýmsum toga og krefjist fjölbreytilegrar 

úrvinnslu. Má t.d. nefna efni í ljósvakamiðlum, geisladiska og myndbönd auk tölvu- og 

margmiðlunarefnis (Menntamálaráðuneytið. 1999: 6-7). 

4.2 Lestur 

4.2.1 Söguleg bakgrunnur 

Lestur er nauðsynleg kunnátta í erlendu tungumáli. Fyrir flesta er þessi kunnátta sú 

mikilvægasta til þess að ná árangri. Með því að ná árangri í lestri munu nemendur ná 

betri árangri á öðrum námssviðum. Lestur í hljóði er aðferðin sem mest er notuð. Í 

vestrænni menningu (e. western culture) var munnlegur lestur aðallega við lýði þar til á 

nítjándu öld. Í kringum 1880 byrjaði deila um hvort væri betra að lesa í hljóði eða 

munnlega. Skoðaðar voru niðurstöður með þeirri hugmynd um hvort kæmi betur út og 

kom munnlegur lestur mun betur út. Enn í dag eru margir kennarar sem telja að besta 

aðferðin til þess að lesa sé munnlega aðferðin (Nunan, D. 2003: 69). 

4.2.2 Lestrarferlið  

Fræðimenn eru sammála um lestrarferlið, að margt sé enn óljóst í lestrarferlinu frá hinu 

prentaða til heildarskilnings á texta. Fram hafa komið kenningar um lestrarferlið og 

verður í kaflanum fjallað um fjórar kenningar, þær eru: Umskráningarlíkanið (e. bottom 
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up), merkingalíkanið (e. top down),  gagnvirka líkanið (e. interactive), og skema-

kenningin (e. schema).  

Í umskráningarlíkaninu felst að lesandi þrep fyrir þrep aftákni, sem þýðir að hann sjái 

stafina, kveði að, skilji orðin og byggi þannig smám saman upp skilning á texta. Þetta 

gerist frá hinni smæstu einingu þangað til heildarmyndin fæst. Það er lítið sem ekkert 

spáð í heildarmyndinni, enda eru textarnir nánast merkingarlausir sem slíkir (Auður 

Torfadóttir. 2007: 239).  

Í merkingalíkaninu felst í að lesandinn séu virkur þátttakandi, að hann nýti sér reynslu 

sína og þekkingu. Með því að hann virki eigið hugarstarf, setji fram einhverjar tilgátur, 

álykti, spái í framhald og leiti staðfestingar, nær lesandinn að búa til merkingu úr texta. 

Þegar lesið er og notast við merkingalíkanið er lesandinn hvattur til þess að giska út frá 

samhengi og taka áhættur, því oft eru þeir fastir í því að vilja skilja hvert einasta orð 

(Auður Torfadóttir. 2007: 240).  

Gagnvirka líkanið byggist á því að lesandinn takist á við lestur með 

umskráningarlíkaninu og  merkingalíkaninu. Lesandinn og textinn vinna saman, hann 

tekst á við lesturinn með því að vinna úr prentaða málinu út frá þekkingu á málkerfinu og 

einnig vinnur hann út frá eigin reynslu og þekkingu. Með gagnvirka líkaninu er verið að 

viðurkenna að það sé víxlverkun þarna á milli (Auður Torfadóttir. 2007: 241-242). 

Skemakenningin. Einstaklingur býr yfir reynslu sem hann hefur aflað sér. Þessi reynsla 

og þekking er skipulögð í skemum, sem eru nokkurs konar gagnabankar eða 

þekkingarnet. Hluti af lesskilningi felst í að setja upplýsingar inn í þessi skemu og laga 

að því sem fyrir er í þekkingarnetinu. Þetta ferli er gagnvirkt. Þegar tenging verður á milli 

þess sem einstaklingur veit fyrir og nýrra upplýsinga verður fyrst merking (Auður 

Torfadóttir. 2007: 242-243).  

4.2.3 Lesskilningur 

Lestur getur skilgreinst af margföldun þáttanna, aftáknun og skilnings. Þessir þættir gera 

ráð fyrir hvorum öðrum. Án aftáknunnar er enginn skilningur og þar af leiðandi enginn 

lestur. Aftáknun án skilnings er meiningarlaus og endar í árangurslausum lestri. Nánar 

má skipta aftáknun í þrá meginþætti: uppröðun, hljóðung og atkvæði.  
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Með uppröðun er átt við að lesa þarf orð og bókstafi í réttri röð. Hætta er á að nemendur 

sem ekki hafa næga þekkingu á málinu víxli stöfum í orðum og orðum frekar en að um sé 

að ræða lesblindu. Hljóðungur er skilgreindur sem  minnsta einingin sem skiptir máli í 

tungumálinu. Meginregla hljóðungs skilgreinir að hljóð tengist bókstaf en ekki öfugt. 

Mismunandi hljóð geta því átt við sama bókstaf, en ekki margir bókstafir við sama hljóð. 

Atkvæði eru einnig minnstu einingar tungumálsins. Það eru greinir á milli nokkurra  

tegunda atkvæða, sem eru: Rótatkvæði, Beygingaratkvæði, Forskeyti- og viðskeyti-

atkvæði, og Samtengiatkvæði. Rótatkvæði myndar kjarna eða fleiri kjarna orða, dæmi 

bílvél skiptist í bíl-vél. Beygingaratkvæði mynda viðbætur við orð og eru ákveðnir eða 

óákveðnir greinar eða fleirtöluviðskeyti einkennandi, dæmi maður breytist í maður-inn. 

Forskeyti- og viðskeyti atkvæði breyta orðum og orðflokki frá sagnorði til lýsingarorðs, 

dæmi er að spila, breytist í spila-ndi eða ó-spila-ndi. Samtengiatkvæði er síðasta gerðin 

og tengir saman, dæmi orðabók orð-a-bók, þar sem a er samtengiatkvæðið. Til að geta 

aftáknað þarf vald á öllum þremur meginþáttum sem hér hafa verið nefndir (Holmen, A. 

& Lund, K. 1999: 252-254).  

Geta til aftáknunnar er ekki öryggi fyrir góðum lestri heldur er undirstaða fyrir góðan 

lestur samspil með öðrum þáttum. Án málnotkunarhæfni er enginn skilningur og enginn 

lestur. Hér kemur orðaforði, félagsleg og samfélagsleg þekking einnig til sögunnar til 

aukningar á skilningi. Innihald texta getur verið svo langt frá þekkingu einstaklings, að 

almennur skilningur er ekki á efninu. Grunnur að innihaldsríkum lestri þar sem 

viðbótarþekkingu og upplifun er náð, þarf því nægjanlegan almennan- og samfélagslegan  

þekkingargrunn. Lestur er þannig skapandi og vitsmunalegt ferli þar sem forskilningur er 

afgerandi fyrir þá víxlverkun sem lesarinn verður fyrir við lesturinn (Holmen, A. & 

Lund, K. 1999: 254-255).  

4.2.4 Orðaforði og tungumálaþröskuldur 

Tungumálaþröskuldur er hér skilgreindur sem almenn málfærni og margar rannsóknir 

beinast að orðaforða. Þar sem orðaforði hefur veruleg áhrif á lesskilning hafa fræðimenn 

á málasviði orðið sammála um þröskuld í orðaforðakunnáttu í ensku, sem miðast við 

2000 algengustu orðafjölskyldurnar, sem lágmark en þó grunn að frekari uppbyggingu. 

Með orðafjölskyldu er átt við grunnorð sem nær yfir allar afleiddar og skyldar myndir, 

dæmi er enska orðið decide, decision, undecided, og decisive. Fjöldi orða er því margfalt 

meiri en 2000 sem er þó langt frá að teljist nægjanlegt til að skilningur sé nægjanlegur 
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við lestur. Samkomulag virðist vera um að lesskilningur aukist verulega þegar náð hefur 

verið valdi á 3000 orðafjölskyldum. Einnig að við 5000 orðafjölskyldu markið geti menn 

án hindrana lesið sér til gamans, en er þó háð gerð texta (Auður Torfadóttir. 2007: 245). 

4.2.5 Aðferðir við lestur 

Nemendur þurfa að læra að takast á við mismunandi texta og beita mismunandi aðferðum 

við lesturinn. Sérstaklega þarf að meta aðferðirnar eftir tilgangi með lestrinum,  innihaldi 

textans og stíl hans. Nemendur þurfa að fá fjölbreytta texta sem nær yfir sem flestar 

lestaraðferðir til að fá þjálfun í aðferðunum. Einnig þarf að gera nemendur meðvitaða um 

hvaða aðferð hentar hverjum texta eftir tilgangi lesturs. Eftirfarandi  fjórar aðferðir eru 

dæmi um leiðir við lestur eftir tilgangi hans:  

Yfirlitslestur er notaður þegar lesið er hratt til að sjá í aðalatriðum innihald textans og 

almennt samhengi hans.  

Leitarlestri er beitt þegar lesinn er texti með það fyrir augum að leita fyrirframákveðinna 

upplýsinga en ekki endilega til að ná samhengi.  

Viðamiklum lestri er beitt við lestur á löngum texta sér til fróðleiks og skemmtunar og 

viðfangsefnið aðallega til ánægju og til dýpkunar á þekkingu lesandans.  

Ákafur lestur er notaður þegar verið er að lesa styttri texta þar sem lesandinn einbeitir sér 

að ákveðnum upplýsingum og nákvæmum skilningi (Tornberg, U. 2003: 86). 

4.2.6 Aðalnámskrá tengd lestri  

Við lestur eykst máltilfinning og því meir sem lesið er því meir bætist við orðaforðann. 

Þar fyrir utan getur lestur veitt lesandanum ánægju og innsýn í aðra heima. Þannig getur 

lestur orðið til þess að auka skilning okkar á menningu, bæði annarra og okkar eigin. 

Nemendur þurfa að kynnast sem flestum textagerðum og það er mikilvægt að þeir venjist 

því sem fyrst að lesa sér til ánægju. Þá skiptir miklu máli að velja lesefni sem hæfir 

hverjum einstaklingi hvað þyngd og áhugasvið snertir. Nemandinn þarf að komast á það 

stig að lesa án þess að það trufli hann að skilja ekki hvert orð. Með tímanum lærist sú 

mikilvæga aðferð að giska á merkingu orða út frá samhengi og að lesa á milli línanna. 

Þegar ofar dregur í námi ættu nemendur einnig að geta lesið með gagnrýnu hugarfari, 

tekið afstöðu til boðskapar höfundar og skilið myndmál og stílbrögð sem höfundur 
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bregður fyrir sig. Með þetta í huga er mikilvægt að sjá til þess að nemendur hraðlesi 

reglulega bækur að eigin vali (Menntamálaráðuneytið. 1999: 7). 

Skáldsögur, smásögur, leikrit og ljóð eiga vel heima í tungumálakennslu. Textar af þessu 

tagi eru vel til þess fallnir að víkka sjóndeildarhringinn auk þess sem þeir veita góða 

þjálfun í tungumálinu. En það þarf einnig að huga að annars konar textum, svo sem 

blaða- og tímaritsgreinum og alls kyns textum sem verða á vegi okkar í daglega lífinu. 

Úrvinnsla texta þarf að vera með margvíslegu móti. Áður en texti er lesinn er ráð að 

vekja athygli og forvitni nemenda á efni textans og virkja þá þekkingu sem kann að vera 

fyrir hendi hjá þeim. Lesskilningsspurningar hafa löngum verið hin hefðbundna leið til 

að kanna lesskilning en gott er einnig að gefa nemendum tækifæri á að bregðast við texta 

á eigin forsendum. Það má gera með umræðum, skriflegum viðbrögðum og með því að 

nota leikræna tjáningu eða önnur tjáningarform (Menntamálaráðuneytið. 1999: 7-8). 

4.3 Talað mál 

4.3.1 Sögulegur bakgrunnur 

Aðferð til þess að kenna fólki að tala nýtt tungumál, var í mörg ár að láta nemendur 

endurtaka setningar og samtöl úr lesbókum, sem þeir höfðu lagt á minnið. Einnig var 

hlustað á hljóðsnældur (e. audiolingual), þannig að nemendur gætu samsvarað sig við 

hljóð og uppbyggingu á valda tungumálinu. Talið er að fólk geti lært að tala, með því að 

læra uppbyggingu málfræðinnar og nota í samtali. Hugmyndafræðin um formaða hegðun, 

byggða á vana er fræðilegi grunnurinn fyrir hljóðsnældu aðferðafræðinni (e. 

audiolingual). Nemendur voru látnir tileinka sér venjur og voru því kennslustundir 

byggðar á endurtekningum. Þeir voru leiðréttir fljótt ef þeir töluðu vitlaust, til þess að 

koma í veg fyrir að villurnar festust. Kennsla á töluðu máli var í mörg ár kennd með því 

að útvega nemendur þætti (e. components). Með von um að nemendur myndu átta sig á 

tungumálinu og byrja að nota það í töluðu máli. En það reyndist ekki vera niðurstaðan, 

því nemendur hljómuðu ekki eins og samtölin í lesbókunum. Seint á tuttugustu öldinni 

bentu rannsóknir um tungumál að langvarandi trú um hvernig fólk lærir tungumál var 

röng. Niðurstöður þeirra voru að þetta væri alveg öfugt við það sem gerist þegar læra á 

tungumál. Það sem gerist samkvæmt niðurstöðunum er að fólk lærir í gegnum samskipti 

eins og það gerir þegar það lærir móðurmál sitt (Nunan, D. 2003: 49-50). 
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4.3.2 Tileinkun talaðs mál 

Hvernig einstaklingur nær færni í töluðu máli og talar bæði reiprennandi (e. fluency) og 

án hnökra er flókið ferli. Svarið um hvort einstaklingur nái þessari færni, liggur í hvernig 

langtímaminnið er uppbyggt. Langtímaminnið er uppbyggt úr þremur mismunandi 

kerfum, þau eru: Reglugrundvallargreiningarkerfi, (d. Regelbaserede analytiske system), 

minnisgrundvallarkerfi (d. hukommelsesbaseret), og almenna vitneskjuskemu 

(d.generelle vidensskemaer). Reglugrundvallargreiningarkerfið ber ábyrgð á að málið sé 

rétt, út frá reglum tungumálsins sem þróast eftir því sem meiri leikni er náð í  

markmálinu. Minnisgrundvallarkerfið inniheldur lager af orðum sem byggir upp 

orðaforðann í tungumálinu sem geymast í stærri einingum og orðatiltækjum. Almenna 

vitneskjuskemað nýtist sem almennur grunnur í tileinkun talaðs máls (Holmen, A. & 

Lund, K. 1999: 58).  

Að ná færni í töluðu máli á erlendu tungumáli er flókið ferli. Það sem gerir talað mál  

flókið er að í rauntíma þarf að virkja hæfni margra þátta eins og framburð, hljómfall, 

orðaforða, málfræði, heyrnarskilning, orðatiltæki og félagslega þætti. Færni í töluðu  máli 

byggist á að einstaklingur geti virkjað þessa þætti sjálfvirkt á því augnabliki sem það 

krefst. Í grunnin er þessi þekking til staðar í móðurmálinu en vandamálið er að yfirfæra 

yfir á markmálið. Þessi yfirfærsla eða umkóðun getur þó verið flókið ferli því 

uppbygging tungumála er mismunandi sem gerir umkóðun í rauntíma erfiða (Tornberg, 

U. 2003: 159-161). 

Tungumálakennsla byggist á að gefa nemendum kost á að tala og þar með auka færni 

sína í töluðu máli, sem flokka má í annarsvegar, nákvæmni (e. accuracy) og hinsvegar 

reiprennandi (e. fluency). Nákvæmni stigið er þegar nemendur í töluðu máli koma fram í 

orðum nákvæmlega því sem þau meina í markmálinu. Með reiprennandi hæfni er átt við 

þegar nemandi getur notað markmálið fljótt og af öryggi án þess að tafir eða leit eftir 

orðum og setningum tefur málnotkun (Nunan, D. 2003: 55). 

4.3.3 Kennsluaðferðir 

 Púsluspil er tjáskiptaverkefni og hægt er að nota það í tengslum við fagurbókmenntir og 

það er gert með því að hluta textann niður t.d. fjóra búta, síðan biðja nemendur um að 

spyrja spurninga eða skrifa svör. Það sem felst í púslinu er að nemendur spyrji hver 

annan þessara spurninga og þeir sem halda að þeir hafi svarið við þeim leggja það fram. 
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Með því að nemendur skiptist á upplýsingum, þá ná þeir að púsla saman textanum. Þessi 

tegund af verkefnum eru lokuð, sem þýðir að það er einungis ein lausn. Einnig þar sem 

allir búa yfir mismunandi upplýsingum, gefa þau tilefni til tvíhliða tjáskipta (Pedersen, 

Michael. S. 2007: 215). 

Upplýsingagap er verkefni þar sem nemendur vinna saman í pörum. Verkefnin eru 

þannig uppbyggð að einn nemandi býr yfir upplýsingum sem hinn býr ekki yfir og öfugt.  

Til þess að geta leyst verkefnið þurfa þeir upplýsingar frá hinum. Þessi tegund af 

verkefnum eru einnig lokuð og þegar verið er að leysa þau eru oft einhliða tjáskipti, en 

oft taka báðir þátt í lausninni þar sem sá sem er óvirkari spyr frekari spurninga og hann 

verður að hlusta eftir upplýsingum. Þetta krefst því að báðir séu virkir (Pedersen, 

Michael. S. 2007: 216). 

Málþrautir eru verkefni þar sem nemendur í hóp hafa fengið sömu upplýsingar. Það er 

ætlast til þess að nemendur vinni saman að lausn, en það er ekki hægt að tryggja það þar 

sem það fer svolítið eftir áhuga nemenda. Þessi tegund af verkefni er einnig lokuð en er 

ólíkt púsluspilsverkefnum og upplýsingagapi að því leitinu til að í málþrautum krefst 

ekki gagnvirkra tjáskipta. Þar sem allir búa yfir öllum sömu upplýsingunum getur hver 

og einn leyst verkefnið upp á eigin spýtur og reynir því á hönnun verkefnisins (Pedersen, 

Michael. S. 2007: 216). 

4.3.4 Frásagnargeta (e. Narrative competance)  

Hæfni í töluðu máli innifelur að geta talað í samhengi um eitthvað á móðurmálinu og á 

markmálinu. Það er mikilvægt að kunna að skipuleggja framsetningu máls síns, svo það 

innhaldi merkingarlegt samhengi og tengsl setninga og setningarhluta (d. kohærens og d. 

kohæsion). Til þess að ná þessu þarf nemandi að undirbúa sig, ekki einungis hvað það 

varðar heldur einnig að hann geti sett sig inn í aðstöðu hlustandans. Það að setja sig inn í 

aðstöðu hlustandans er að átta sig á hvort hann hafi einhvern áhuga á því sem sagt er. 

Einnig hvort forkunnátta eða skilningur sé fyrir þeim orðum eða tjáningu sem hlustað er 

á. Nemendur sem eru óöruggir eiga það til að skrifa fyrst niður texta og lesa síðan upp 

það sem skrifað var. Það sem gerist þá, er að nemendur ná ekki tilganginum sem felst í 

frásögn. Það er ekki það sama að lesa upp texta og munnleg frásögn. Nemendur sem eiga 

í vandræðum með frásögn á móðurmálinu, munu eiga í vandræðum með það á 

markmálinu. Þar er samtalshæfileikinn líklega óbundinn tungumálinu, því hæfileikinn til 
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þess að skapa heild og samhengi í framsetningu eða upplýsingum ekki til staðar. Það 

lærist ekki hvernig á að eiga samtal með því að lesa á markmálinu. Það sem lærist er að 

færa frá móðurmálinu yfir á markmálið með tilliti til menningarlegs munar. Þetta er það 

sem kallast, að kóða (Tornberg, U. 2003: 169). 

4.3.5 Hljóðfræði og framburður 

Hljóðfræði er mismunandi milli tungumála og getur greining á mismuni hljóðfræði 

móðurmáls og markmáls hjálpað til að tala á markmálinu. Til að auðvelda þessa 

greiningu er nauðsynlegt að fyrir liggi eins framsetning á hljóðkerfunum til að greina 

mismuninn. Framsetningin skal lýsa með sömu hugtökum og fagorðum einstökum 

þáttum í tungumálum, m.a. gerð og notkun talfæra, auk lok- og nefhljóða. Með svona 

hljóðkerfum getur einstaklingur greint og skilgreint einstök hljóð sem töluð eru á 

markmálinu. Alþjóðlegt kerfi um hljóðfræði með heitinu IPA er til sem skilgreinir hljóð 

einstakra tungumála og er aðgengilegt (Holmen, A. & Lund, K. 1999: 116-118). 

Talfæri eru að tengd líffærum andardráttar sem mynda loftstraum og grunninn af þeim 

hljóðbylgjum sem eyrað nemur. Í hálsinum eru brjósk, vöðvar og raddbönd sem stjórna 

raddhljóðinu. Hreyfing á brjóski veldur breytingu á raddböndum sem stýra tónhæð, 

gæðum hljóða og hljóðhæð. Mælingar sýna að miklar hreyfingar á brjóski í hálsi við 

framburð hljóðungs og atkvæða (Holmen, A. & Lund, K. 1999: 108). 

4.3.6 Aðalnámskrá tengd töluðu máli 

Það er mikilvægt að nemendur fái sem fyrst að spreyta sig á samskiptum á erlenda 

málinu. Til þess að slíkt verði eðlilegur hluti námsins er nauðsynlegt að erlenda málið sé 

notað sem mest til samskipta frá upphafi. Í fyrstu er um einföld orðaskipti að ræða en 

eftir því sem ofar dregur þarf að gera síauknar kröfur um málfar, ekki einungis um 

framburð, orðaforða og málbeitingu, heldur þarf að huga að því að notað sé mál sem 

hæfir aðstæðum. Það þarf að taka tillit til þess við hvern er talað og hvert tilefnið er. Það 

þarf að velja málsnið við hæfi. Það er mikilvægt að þjálfa framburð frá upphafi og huga 

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

íslensku. Sérhvert tungumál hefur sínar hefðir í sambandi við samskipti og það þarf strax 

frá upphafi tungumálanáms að kenna nemendum að nota einföld orðasambönd sem 

tengjast kurteisi og þjálfa þá síðan jafnt og þétt í að nota þau orðasambönd sem eru 

einkennandi fyrir hvert tungumál (Menntamálaráðuneytið. 1999: 8). 
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Eitt einkenni samskipta er að þau eru ekki fyrirsjáanleg. Það er því ekki nóg að lesa 

saman samtöl annarra þó að það geti í upphafi náms verið góð æfing, það þarf að gefa 

nemendum raunveruleg tækifæri til að tjá hugsanir sínar, skoðanir og tilfinningar. Mælt 

er með talæfingum þar sem nemendur vinna saman í tvenndum eða litlum hópum. Með 

því vinnst meiri tími fyrir hvern og einn að tjá sig og margir eru öruggari í litlum hópi 

samnemenda. Hlutverkaleikir, hermileikir og þrautalausnir henta vel til talþjálfunar svo 

og verkefni þar sem nemendur hafa í höndum mismunandi upplýsingar og eiga að vinna 

saman að lausn (Menntamálaráðuneytið. 1999: 8). 

Talað mál, frásögn. Nemendur þurfa einnig að venjast því frá upphafi að segja frá. Það 

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

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

konar viðfangsefni sem þeir þurfa að miðla öðrum. Frásagnir eru einfaldar í byrjun náms 

en eftir því sem á námið líður þarf að gera kröfur um inntak, framsetningu, málnotkun, 

viðeigandi málsnið og hljómfall (Menntamálaráðuneytið. 1999: 8).  

4.4 Ritun 

4.4.1 Sögulegur bakgrunnur 

Hugtakið ritun á sér þúsunda ára sögu. Þangað til snemma á tuttugustu öldinni voru 

ritunar leiðbeiningar byggðar á meginreglunum og aðferðum og hlutverk kennarans var 

að fylgja þessum reglum (e. relate these rules). Nemendur fengu síðan einkunn fyrir 

verkefnið, sem var gefin eftir því hversu vel þeir fóru eftir málfræðinni, hvernig 

uppbyggingin og innihaldið var í verkefninu. Í tungumálakennslu var lögð mikil áhersla á 

að nemendur skrifuðu eftir reglunum, því meiri áhersla var lögð á að ritun væru rétt 

frekar en innihaldið. Á þessum tíma rituðu nemendur eftir ákveðnu formi, en engin 

frumleg tjáning  átti sér stað. Árangur í ritun var metinn eftir því hver árangur var í 

málfræði frekar en hugmyndin á bakvið verkefnið eða getan í erlenda tungumálinu. Árið 

1911 varð til hreyfing, sem vildi breyta gamla fyrirkomulaginu og mótmæltu 

námsskránum. Það var ekki fyrr en í kringum 1970 að breyting varð á ritun og litið á þau 

í víðara samhengi (Nunan, D. 2003: 88-89). 
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4.4.2 Ritunarferlið 

Einn aðalmismunur milli talaðs máls og ritunar er ferlið sem farið er í gegnum. Í töluðu 

máli eru samskiptin að mestu augliti til auglitis og því lítill tímamunur milli frásagnar (e. 

production)  og viðtöku (e. reception). Orð eru framsett með miklum hraða og það sem er 

sagt verður ekki ósagt, þ.e. orð verða ekki tekin aftur. Aftur á móti er ritun ólíkt ferli, þar 

er möguleiki á skipulagningu og lagfæringum áður en loka útgáfan er lögð fram, þ.e. 

ferlið má skilgreina sem ritunarhjól (Harmer, J. 2004: 8). 

Ritunarferli eða að rita eftir ferli er ekki ný aðferð í Danmörku og hefur aðferðin verið 

notuð við tungumálakennslu. Mismunur á getustigi nemenda veldur því að þeir nálgast 

verkefnið mismunandi. Þeir reynslumeiri nota meiri tíma í skipulagningu textans á 

meðan reynsluminni nemendur hefja strax ritunina. Reynslumeiri nemendur eru oft fljótir 

að skila fyrsta uppkasti og endurmeta á öllum stigum til að fá heildræna yfirsýn niður á 

setningastig (e. global coherens). Á meðan reynsluminni afmarka sig við orð- og 

setningauppbyggingu. Af þessu leiðir að þeir reynslumeiri vinna ferlið samkvæmt  

merkingalíkaninu (e. top down), þ.e. með heildræna yfirsýn á meðan reynsluminni nota 

umskráningarlíkanið (e. bottom up), þ.e. þrönga nálgun. Til að ná þróuðu ferli í 

uppbyggingu og innhaldi skrifaðs texta liggur leiðin frá merkingarlíkaninu til 

umskráningarlíkansins í gegnum skilgreint ferli, sem skiptist í eftirfarandi stig: Val efnis, 

skimun efnis, skrifa punkta, skipuleggja uppbyggingu, gera yfirlit, skrifa drög, yfirferð á 

fyrri drögum, endurritun, yfirferð á seinni drögum, loka leiðrétting og útgáfa lokatexta. Á 

yfirferðarstigum ferlisins er miðað við að fleiri aðilar komi að málum til að fá krítíska 

umfjöllun og ábendingar (Tornberg, U. 2003: 145-146). 

4.4.3 Samhengi og samtengsl (d. Kohærens og kohæsion) 

Uppbygging texta næst á tvenna vegu, annarsvegar er um ræða merkingarlegt samhengi 

(d. kohærens) og hinsvegar tengsl setninga og setningarhluta (d. kohæsion). 

Merkingarlega samhengið felur í sér að rökrétta uppbyggingu textans og innihald. Á 

meðan tengslin koma með málfræðilegu áhöldin sem grunnin að merkingarlega 

samhenginu. 

Merkingarlegt samhengi er óumflýjanleg í textum, því erfitt er að skilja texta sem ekki 

eru ritaðir í samhengi. Það finnast í aðalatriðum tvær tegundir af samhengi og þær eru: 

Staðbundið samhengi (d. lokal kohærens) og heildrænt samhengi (d. global kohærens). 
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Hið staðbundna samhengi er á milli hverra setninga fyrir sig, á meðan heildræna 

samhengið er í öllum textanum (Lindhardsen, V. og Christensen, B. 2006: 72-3). 

Tengsl setninga og setningarhluta þarf að endurspeglast í textanum, því það hjálpar við 

að ná uppbyggingu textans. Það eru einnig tvær tegundir af tengslum, þær eru: 

innihaldsrík tengsl (d. inniholdsmæssige kohæsion) og rökleg tengsl (d. logisk 

kohæsion). Innihaldsríku tengslin standa aðallega af fornöfnum og orðaforðanum. Hin 

röklegu tengsl innifela á móti samtengingar og atviksorð (Lindhardsen, V. og 

Christensen, B. 2006: 75).   

4.4.4 Stafsetning og stíll 

Stafsetning byggist á alhliða þekkingu á markmálinu. Besta aðferðin við að læra 

stafsetningu er að lesa eins mikið og mögulegt er. Lesturinn hjálpar við að læra 

stafsetningarreglur og undantekningar þeirra. Kennarar þurfa einnig að sýna frumkvæði 

með útskýringum á mismun í hljóðframsetningu orða og skrifaðs máls. Gera þarf æfingar 

í að mynda orð og vinna með stafsetningarreglur til að aðlagast mynstrinu í 

textaframsetningu og notkun þess (Harmer, J. 2004: 47). 

Stíll byggist einnig á notkun greinamerkja. Notkun punkta er mikilvægur þáttur. Margir 

meta gæði þess sem skrifað er ekki að eins eftir innihaldi, orðavali og handritun heldur 

einnig eftir notkun greinarmerkja. Ef byrjun og endi setninga, staðsetning á kommum og 

málsgreinar eru ekki réttar getur texti ekki aðeins valdið neikvæðu viðmóti heldur einnig 

verið illskiljanlegur (Harmer, J. 2004: 49).  

4.4.5 Aðalnámskrá tengd ritun 

Ritun er sá þáttur tungumálanáms sem er hvað erfiðastur og krefst mikillar þjálfunar. 

Með ritun er hér átt við það þegar nemendur tjá sig eða segja skriflega frá. Þegar um 

unga byrjendur er að ræða er ekki lögð áhersla á ritun í þessum skilningi heldur er þá 

einungis hægt að gera kröfu um ritun eftir fyrirmynd. Í byrjun skiptir miklu máli að 

nemendur skrifi um það sem þeir hafa áhuga á og þekkja af eigin raun og tengist 

orðaforða sem þeir hafa kynnst. Það þarf að tengja ritunina reynslu og þekkingu nemenda 

svo að þeir geti nýtt sér það sem þeir kunna fyrir til að byggja á eða tengja ritun öðrum 

færniþáttum þannig að ákveðinn orðaforði festist í sessi. Það má t.d. hugsa sér að 

nemendur skrifi texta á grundvelli þess sem þeir hafa lesið eða hlustað á. Ef ekki er um 
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slíka tengingu að ræða er æskilegt að undirbúa ritunarverkefni með þankahríð um efnið 

og orðaforða sem gæti tengst því. Enn fremur er hægt að hvetja þá til að skapa texta án 

þess að hugsa fyrst og fremst um hið ytra form. Hér mætti nefna ljóð, stuttar sögur, leik 

að myndmáli og líkingamáli og hvaðeina sem nemendum dettur í hug. Leiðréttingar 

myndu þá fyrst og fremst beinast að innihaldi og því sem vel er gert 

(Menntamálaráðuneytið. 1999: 9). 

Ekki verður undan því vikist að gera kröfur um nákvæmni og leiðréttingar í ákveðnum 

verkefnum. Nemendur þurfa aftur á móti að vita hvenær krafist er ýtrustu nákvæmni og 

hvenær áherslan beinist fyrst og fremst að innihaldi. Þegar nemendur eru komnir nokkuð 

af stað í náminu er hægt að byrja að kenna þeim að skrifa stutta texta þar sem þeir þurfa 

að skrifa inngang, skipta meginmálinu í efnisgreinar og skrifa lokaorð. Eftir því sem á 

líður er gerð aukin krafa um rökrétta uppsetningu, æ flóknari setningagerð, notkun 

algengra tengiorða, nákvæmni í málfari, viðeigandi málsnið og meiri breidd og blæbrigði 

í orðaforða (Menntamálaráðuneytið. 1999: 9). 

I framhaldinu er kafli um framkvæmd rannsóknarinnar sem byggir á þeim þáttum sem 

fjallað hefur verið um í ritgerðinni. Rannsóknin er framkvæmd með spurningarlistum og 

þáttakendur svara eftir stöðluðum kvarða. Niðurstöður rannsóknarinnar og umfjöllun 

koma fram í sér köflum í framhaldinu. 
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5 Rannsókn  

Rannsókn þessi nær yfir þá þætti sem fjallað hefur verið í köflunum: Greind og 

námshæfni, kennsluaðferðir í tungumálakennslu og fjórir færniþættir. Færniþættirnir 

fjórir verða rannsakaðir með hliðsjón af kennsluaðferðum, námsefni og námsgögnum, 

auk þess sem leitast verður eftir að skoða tengsl fjölgreindarkenningarinnar. Rannsóknin 

er gerð með spurningarlistum sem skiptast eftir viðfangsefni og notaðir í 

kennaraviðtölum. 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: „Hvernig nýta kennarar færniþættina 

og fjölgreindir í kennslu?“ Með rannsókninni er skoðað vægi hvers færniþáttar, 

kennsluaðferðir við að nýta þá og hvort kenning um fjölgreind sé nýtt í 

tungumálakennslu. 

5.1 Aðferðafræði 

Rannsóknarsniðið er megindlegt, byggt á stöðluðum spurningum sem lagðar eru fyrir 

dönskukennara í fjórum grunnskólum. Skólarnir í rannsókninni voru hentugleikaúrtak þar 

sem tengsl voru komin við tvo skóla og kennara (úrtök) þeirra, vegna vettvangsnáms 

höfunda ritgerðarinnar. Hinir tveir skólarnir voru valdir vegna annarra tengsla höfunda 

við kennara (úrtök) þeirra. Þrír af skólunum eru í Hafnarfirði, en einn á Seltjarnarnesi. 

Haft var samband við kennarana símleiðis og með tölvupósti og var áhugi góður fyrir 

þátttöku. Allir kennarar gáfu sér góðan tíma við svörun spurninga og allar aðstæður voru 

ákjósanlegar. Nánari lýsing á þátttakendum og skólum er eftirfarandi: 

 

o Skóli A er staðsettur í Hafnarfirði, þar starfar kennari A, sem er kvenkyns 

faglærður dönskukennari um fimmtugt. Nemendafjöldi er um 500 og 

dönskukennsla er í 7. til 10. bekk. 

o Skóli B er staðsettur í Hafnarfirði, þar starfar kennari B, sem er kvenkyns 

faglærður íslenskukennari um fertugt, en kennir dönsku. Nemendafjöldi er um 

500 og dönskukennsla er í 6. til 10. bekk. 

o Skóli C er staðsettur í Hafnarfirði, þar starfar kennari C, sem er faglærður 

íþróttakennari um sextugt, en kennir dönsku. Nemendafjöldi er um 500 og 

dönskukennsla er í 7. til 10. bekk. 
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o Skóli D er staðsettur á Seltjarnarnesi, þar starfar kennari D, sem er faglærður 

dönskukennari um fimmtugt. Nemendafjöldi er um 300 og dönskukennsla er í 7. 

til 10. bekk. 

Afmörkun rannsóknarinnar miðast við það fræðilega efni sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni og endurspeglast í spurningarlistunum. Fjöldi þátttakenda í rannsókninni 

miðast við umfang verkefnisins og gefa niðurstöður rannsóknarinnar góða vísbendingar 

frekar en vísindalegar niðurstöður. 

5.2 Spurningalistar 

Spurningalistarnir eru uppbyggðir þannig að spurningar miðist við alla árganga sem 

aðalnámskrá grunnskóla gerir kröfu um að séu kenndir. Um er að ræða fjóra árganga, 7., 

8., 9. og 10. bekk. Svörun eru byggð á kvarða sem skiptist í fimm möguleika: Alltaf, oft,  

stundum, sjaldan og aldrei. Spurningarlistunum er skipt í þrjá hluta, sem eru: Námsefni, 

námsgögn og kennsluaðferðir. Hverjum hluta er skipt í eftirfarandi undirflokka: 

Spurningalisti 1 : Námsefni í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk  

o Spurningar um hlustun 

o Spurningar um lestur 

o Spurningar um ritun 

o Spurningar um talað mál 

Spurningalisti 2 : Námsgögn í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk  

o Spurningar um hlustun 

o Spurningar um lestur 

o Spurningar um ritun 

o Spurningar um talað mál 

Spurningalisti 3: Kennsluaðferðir í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk 

o Spurningar um söng og leikræna framsetningu 

o Spurningar um leiki og þrautalausnir 

o Spurningar um lestur og glósur 

o Spurningar um málfræði 

o Spurningar um hlustunaræfingar 

o Spurningar um hlustun, áhorf og tjáning 
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6 Niðurstöður 

Markmið þessa kafla  er að gera grein fyrir þeim niðurstöðum sem fram koma í svörum 

kennaranna í rannsókninni. Kennararnir kenndu mismunandi fjölda árganga og kemur 

það fram í eftirfarandi samantekt: 
 

o Kennari A,  kennir dönsku í 8. til 10. bekk, starfsaldur um 25 ár. 

o Kennari B,  kennir dönsku í 7. til 10. bekk, starfsaldur um 7 ár. 

o Kennari C,  kennir dönsku í 8. til 10. bekk, starfsaldur um 30 ár. 

o Kennari D,  kennir dönsku í 7. og 10. bekk, starfsaldur um 5 ár. 
 

Allir kennarar svöruðu spurningum fyrir þá árganga sem þeir kenna. Í 7. bekk var svörun 

því hjá kennara B og D. Í 8. og 9. bekk var svörun hjá öllum nema kennara D og í 10. 

bekk var svörun hjá öllum kennurum. 

6.1 Námsefni 

Með spurningum um námsefni er leitast við að fá yfirsýn yfir það námsefni sem kennt er 

í áður nefndum bekkjum. Reynt er að fá sem mest og breiðast yfirlit yfir allt sem tengist 

þeim fjórum færniþáttum sem ritgerðin fjallar um. 

6.1.1 Námsefni í hlustun 

Kennarar skiptast í tvo flokka þegar töluð er danska í kennslu. Kennarar B og D tala oft 

dönsku og hinir tveir sjaldnar og er það í öllum árgöngum þegar miðlað er námsefni til 

nemenda. Allir kennarar byrja á að bjóða góðan dag á dönsku og gefa fyrirmæli, en 

útskýringar fara meira fram á móðurmálinu hjá kennurum A og C. Almennt hlusta 

nemendur á hlustunaræfingar einu sinni til þrisvar í viku eftir árgöngum, því mismargar 

kennslustundir eru hjá þeim. Hlustun á tónlist í kennslu er nokkuð algeng hjá kennurum 

B og D, sem eru nýlega útskrifaðir, en minna hjá þeim sem hafa kennt yfir tvo áratugi. 

Þættir og bíómyndir eru til hlustunar og virðist sem algengt viðmið sé einu sinni til 

tvisvar á önn sem nemendur fá að horfa á þannig efni, hjá öllum kennurum. Áhugi 

nemenda á hlustun fellur í kvarðann sjaldan hjá öllum kennurum. Hlustunarskilningur 

fellur í skilgreingarnar oft eða stundum hjá öllum kennurum mismunandi eftir árgöngum. 
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6.1.2 Námsefni í lestri 

Þegar um er að ræða lestur fyrir nemendur skiptast kennarar í tvo flokka. Annar 

flokkurinn, kennarar B og D lesa oft en hinn flokkurinn les sjaldan og nær það til allra 

árganga. Nemendur lesa sjaldan upphátt í öllum bekkjum hjá kennurum A, B, og C en 

kennari D leggur mikið uppúr lestri í 10. bekk. Lestur í hljóði er lítill í yngri árgöngum 

en eykst síðar í tveimur efstu bekkjunum hjá öllum kennurum. Heimalestur er í öllum 

bekkjum og skólum en mismunandi er hvort nemendur lesi fyrir tíma og séu undirbúnir 

og á það við hjá öllum kennurum. Áhugi nemenda á lestri er meiri í yngri bekkjum en 

virðist minnka eftir því sem nemendur verða eldri, samsvörun er í þessu hjá kennurum B, 

C og D. Þó virðist þetta vera öfugt hjá kennara A, þar sem áhuginn eykst í 10. bekk. 

Námsefni í lestri er í samræmi við getu nemenda að sögn allra kennara. 

6.1.3 Námsefni í ritun 

Ritun texta eftir beinum upplestri er ekki mikið notuð að sögn kennara í þeim skólum 

sem rannsóknin náði yfir og gildir það fyrir alla bekki. Samkvæmt svörum kennara er 

lítið um ritun útdráttar eftir upplestri, en þó aðeins meira um ritun eftir endursögn. Geta 

nemenda til að forma sjálfstæðar setningar og rita texta virðist vera nokkuð góð hjá öllum 

kennurum og eykst geta í efri bekkjum að sögn allra kennara. Ljóðagerð og virkjun 

hugarflugs í þeim tilgangi er lítið notað námsefni. Þó virðist áhugi kennaranna á því efni 

nokkuð mikill og nefndu að efnið væri áhugavert til kennslu. Sjálfstæð ritun útfrá 

uppgefnu efni, sem almennt er kallað að rita stíl, er efni sem nemendur ráða stundum við 

að sögn allra kennara. Ritun virðist vera ofarlega í áhuga hjá flestum bekkjum en í 10. 

bekk er áhuginn minnstur. Réttritun er slök hjá öllum skólum og bekkjum, en einungis 

hjá kennara A batnar árangur nemenda í 9. og 10. bekk. 

6.1.4 Námsefni í töluðu máli 

Geta nemenda til að endursegja texta sem þeir hafa lesið eða hlustað á er lítil í yngri 

bekkjum, en getan eykst í eldri bekkjunum hjá öllum kennurum, kennari A tiltók 

sérstaklega framfarir. Formun sjálfstæðra setninga í samræðum eða í svörun spurninga er 

góð hjá öllum kennurum. Þátttaka í samtölum er oft góð hjá nemendum samkvæmt 

svörum kennaranna og á það við í öllum árgöngum. Að spinna hlutverkaleiki út frá 

lykilorðum, orðasamböndum eða myndum er ekki algengt námsefni hjá neinum kennara. 

Áhugi nemenda á töluðu máli virðist vera mjög breytilegur á milli skóla og svörun 
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mismunandi. Kennari A tiltók að áhugi fer úr sjaldan í stundum eftir því sem nemendur 

verða eldri. Hjá kennara B fer áhugi úr oft í stundum. Kennari C svarar að áhugi fer úr 

aldrei í sjaldan. Kennari D skilgreinir að áhugi fari úr oft í sjaldan. Samkvæmt kennurum 

er framburður nemenda á kvarðanum stundum. 

6.2 Námsgögn 

Með spurningum um námsgögn verður skoðað hvaða gögn eru notuð til að styðja við 

kennslu á námsefninu sem spurt var um í kaflanum að ofan. Gerð námsgagna er fjölbreytt 

og hefur úrval aukist með tilkomu Internetsins og fjölbreytts úrvals tónlistar og 

myndefnis auk hefðbundinna námsgagna. Skoðað er hversu mikið kennarar hafa tileinkað 

sé þessa nýju miðla og hversu mikið. 

6.2.1 Námsgögn í hlustun 

Mismunandi er hvaða námsgögn eru notuð milli skóla. Í 7. bekk er notast við 

hlustunardisk sem fylgir námsbókinni Klar Parat. Kennari D notar einnig efni af 

heimasíðu MGP hæfileikakeppninnar sem er í danska sjónvarpinu. Í 8. bekk er 

hljóðdiskur með bókinni Hvad siger du, algengur og er mikið hlustunarefni notað af 

hljóðdisknum. Í 9. bekk er hljóðbók með námsbókinni Tænk notuð sem hlustunarefni. 

Hjá kennara A er hlustað á sjálfstæðar smásögur, sem unnið er frekar í verkefnavinnu. 

Að lokum í 10. bekk er hljóðbók úr námsbókinni Ekko, einnig notar kennari D fréttir af 

Internetinu á dönsku. Hljóðæfingar á geisladiskum eru mikið notuð námsgögn í tengslum 

við vinnubókagerð hjá öllum kennurum. Hljóðæfingar af netinu eru oft notaðar af öllum 

nema kennara C. Algengt er að bíómyndir og þættir séu notaðir tvisvar á ári en þó notar 

kennari D reglulega tíma í áhorf/hlustun á þannig efni sem tengt er verkefnavinnu. 

6.2.2 Námsgögn í lestri 

Hjá öllum kennurum lesa nemendur grunnbækur, sem eru útgefnar af Námsgagnastofnun 

og eru undirstöðubækur í lestri allra skólanna. Notaðar eru: Klar parat, Hvad siger du, 

Tænk. Glimrende og síðast Ekko. Þessi röð er í samræmi við röð bekkja frá yngri til eldri 

árganga. Lesbækur eru aldrei notaðar í yngri árgöngum hjá neinum kennara en í 10. bekk 

fer notkunin í sjaldan hjá öllum kennurum, nema kennara A sem svarar í kvarðanum 

stundum. Notkun á smásögum fellur í kvarðann stundum hjá öllum kennurum. 
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6.2.3 Námsgögn í ritun 

Ritun fer alltaf fram í vinnubókum sem fylgja grunnbókunum, hjá öllum kennurunum:  

Klar parat, Hvad siger du, Tænk. Glimrende og Ekko. Kennarar A og B nota alltaf 

stílabók sem er viðauki við grunn- og vinnubækur, kennari C og D nota stundum stílbók 

við kennslu. Samræmi er á milli skóla í notkun dagbóka, allir kennarar svara í kvarðanum 

aldrei. Ein undanteking er í 7. bekk hjá kennara D, þar sem svarið er sjaldan. 

6.2.4 Námsgögn í töluðu máli 

Samtalsæfingar eru stundum notaðar hjá kennurum B og D, en sjaldan hjá kennurum A 

og C. Eldri árgangarnir, þ.e. 9. og 10. bekkir notast sjaldan við samtalsæfingar hjá öllum 

kennurum, nema kennari D sem aldrei notast við þannig æfingarform. Leikir eru stundum 

notaðir hjá 7. og 8. bekk hjá kennurum A, B og D. Kennararnir sem svöruðu stundum, 

sjaldan eða aldrei sögðu þó að áhugavert væri að nota oftar leiki. 

6.3 Kennsluaðferðir 

Með spurningum um kennsluaðferðir verður skoðað hvaða aðferðir eru notaðar við að 

miðla námsefni og námsgagna við kennslu á færniþáttunum fjórum. Einnig hvort 

kennsluaðferðir nálgist kenningar fjölgreindar. Fjölbreytt flóra kennsluaðferða er til og 

var spurningarlistinn samsettur þannig að yfirsýn fengist yfir kennsluaðferðir kennaranna 

sem tóku þátt í rannsókninni. 

6.3.1 Söngur og leikræna framsetningin 

Nemendur eru aldrei látnir syngja á dönsku sem aðferð til að læra markmálið, nema hjá 

kennara D sem oft lætur nemendur syngja. Leikrit eru aldrei notuð í kennslu, þó er 

undantekning í einum skóla þar sem nemar fá að spreyta sig einu sinni til tvisvar á önn í 

leiklistinni hjá kennara B. Í samtölum við kennarana kom fram að söngur og leikræn 

framsetning sé nánast aldrei notuð. Kennarar svara já við spurningunni um hvort aðferðin 

sé áhugaverð, bæði séð frá nemendum og kennurum. 

6.3.2 Leikir og þrautalausnir 

Leikir eru stundum notaðir í kennslu hjá kennurum A, B og D en aldrei hjá kennara C. 

Þeir sem notuðu aðferðina stundum fóru í leiki einu sinni í mánuði að meðaltali og gilti 

jafnt um alla árganga. Þrautalausnir virðast sjaldan notaðir hjá kennurum A, B og D en 
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aldrei hjá kennara C. Sama gildir um þessa aðferð og söng og leikrænu kennsluaðferðina, 

að kennarar svöruðu já um að áhugi er fyrir hendi á kennsluaðferðinni, séð frá nemendum 

og kennurum. 

6.3.3 Lestur og glósur 

Þegar spurt er hvort nemendur séu látnir lesa og glósa kemur fram í svörum kennara B og 

D að kennsluaðferðin er notuð í kvarðanum oft, nánari skilgreining einu sinni í viku. Hjá 

kennurum A og C er svörunin í kvarðanum alltaf, nánari skilgreining tvisvar sinnum í 

viku. Kennarar A og C meta þessa aðferð hátt en kennarar B og D meta aðferðina síður 

árangursríka. Séð frá nemendum er svarið já að mati kennara A, B og D um hvort 

nemendur séu áhugasamir um lestur og glósur, en kennari C svarar nei um hvort aðferðin 

sé áhugaverð séð frá nemendum. 

6.3.4 Málfræði  

Kennsla í málfræði er oft notuð sérstaklega sem kennsluaðferð af kennurum A og C. 

Hinir kennararnir B og D nota þessa aðferð sjaldan eða aldrei sérstaklega. Kennarar A og 

C svara já, um að kennsluaðferðin sé áhugaverð, séð frá kennara, en ekki séð frá 

nemendum. Á móti svara kennarar B og D neitandi um hvort kennsluaðferðin sé 

áhugaverð bæði séð frá kennara og nemendum. 

6.3.5 Hlustunaræfingar 

Hlustunaræfingar eru oft notaðar af öllum kennurum í öllum árgöngum, þó undantekning 

sé í 7. bekk þar sem kennari D er alltaf með hlustunaræfingar. Allir kennarar svara já um 

að hlustunaræfingar séu áhugaverðar. Sama gildir um hvort nemendum þyki 

hlustunaræfingar áhugaverðar að mati kennaranna. 
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7 Umræður 

Rannsóknarniðustöður sem fram komu í kafla á undan eru niðurstöður úr viðtölum við 

þátttakendur í rannsókninni. Í næstu köflum verður rætt um niðstöðurnar og 

rannsóknarspurningunni: „Hvernig nýta kennarar færniþættina og fjölgreindir í kennslu?“ 

verður svarað. 

7.1 Námsefni 

Hlustun og námsefni þess er samantekið í eftirfarandi umræðu. Kennarar skiptast í tvo 

flokka þegar töluð er danska við kennslu. Annar flokkurinn talar oft og hinn sjaldan og er 

það í öllum árgöngum þegar miðlað er námsefni til nemenda. Hlustun á tónlist í kennslu 

er nokkuð algeng hjá kennurum sem eru nýlega útskrifaðir, en minna hjá þeim sem hafa 

kennt yfir tvo áratugi. Áhugi nemenda virðist frekar takmarkaður og virðist nokkuð sama 

hvaða námsefni er hlustað á, undantekning er tónlist sem höfðar til nemenda. 

Hlustunarskilningur virðist vera mjög mismunandi milli árganga og skóla en virðist 

viðunandi enda fellur skilningurinn í mið- og næstefsta stig svarmöguleika kvarðans. 

Heilt yfir virðist þó hlustunarskilningur vera oftast viðunandi. Kennarar áttu erfitt með að 

meta hlutfall hlustunnar í kennslunni en er metinn 15% til 40% eftir skólum og árgöngum 

í þeim skólum sem hlutfallið er hæðst er mest í yngri árgöngum. 

Lestur og námsefni þess er samantekið í eftirfarandi umræðu. Kennarar skiptast í tvo 

flokka þegar um er að ræða lestur fyrir nemendur. Helmingur les oft en hinn les sjaldan 

og nokkuð jafnt í öllum árgöngum. Ekki er mikið um að lesið sé upphátt af nemendum 

og lestur í hljóði er almennt lítill í yngri árgöngum, en meiri í efstu bekkjunum enda er þá 

krafið meira sjálfstæðis. Texti verkefna er orðin lengri í efri bekkjum þar með krefst 

meiri lesturs, sem almennt er gerður í hljóði. Heimalestur er í öllum bekkjum og skólum 

en mismunandi er hvort nemendur lesi fyrir tíma og séu undirbúnir. Virðist sem 

samviskusamir nemendur eru oftast búnir að lesa heima en hinir eru sjaldan eða aldrei 

undirbúnir. Áhugi nemenda á lestri er meiri í yngri bekkjum en virðist minnka eftir því 

sem nemendur verða eldri. Lesskilningur virðist vera góður í öllum skólum og árgöngum 

og námsefni í samræmi við getu nemenda. Kennarar áttu erfitt með að meta hlutfall 

lesturs í kennslunni en er metinn 30% til 40% í efri bekkjum og er þá heimalestur með í 

því. Minni lestur er í yngri bekkjum en vex með aldri. 
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Ritun og námsefni þess er samantekið í eftirfarandi umræðu. Ritun texta eftir beinum 

upplestri er lítið notuð og nær það yfir alla árganga. Einnig er lítið um ritun útdráttar úr 

upplestri. Kunnátta nemenda í formun setningar og ritun texta er nokkuð góð í skólunum 

og framfarir aukast í efri árgöngum. Ljóðagerð og virkjun hugarflugs er lítið notað 

námsefni. Kennara lýstu yfir áhuga á efninu og finnst efnið áhugavert til kennslu. 

Sjálfstæð ritun er efni sem nemendur hafa getu til að framkvæma og áhugi nokkuð góður 

að beita hugarflugi við textaskrif. Áhuginn fyrir ritun er nokkuð góður í flestum bekkjum 

en minnstur í efsta árgangi. Réttritun tengd stafsetningu og málfræði er almennt slök hjá 

öllum árgöngum með litlum undantekningum. Kennarar áttu erfitt með að meta hlutfall 

ritunnar í kennslunni en er metinn 20% til 40% og meira er um ritun í eldri bekkjum.  

Talað mál og námsefni þess er samantekið í eftirfarandi umræðu. Kunnátta nemenda í 

endursögn texta er lítil í yngri bekkjum en almennt góð í eldri bekkjunum. Nemendur 

virðast nokkuð góðir í að forma sjálfstæðar setninga þótt undantekingar séu til staðar. 

Vilji til að taka þátt í samtölum er ágætur hjá nemendum og nær það einnig til þátttöku í 

hlutverkaleikjum þótt það sé ekki algengt námsefni. Framburður nemenda er viðunandi 

og þá eru yngri nemendur viljugri til að tala en þeir sem eldri eru. Almennt er það mat 

kennarana að talað mál hefur minnst hlutfall færniþáttanna um 15% til 25% og töluðu 

einstakir kennarar um að auka mætti vægi talaðs máls í kennslunni. 

7.2 Námsgögn 

Hlustun og námsgögn þess eru samantekin í eftirfarandi umræðu. Fjölbreytileiki er 

töluverður í námsgögnum milli skóla er kemur að hlustun. Notaðar eru hljóðæfingar af 

geisladiskum sem fylgja námsbókum, hlustað á efni af dönskum heimasíðum og hlustað 

er á smásögur. Hljóðæfingar af netinu virðast einnig vera notaðar en er þá unnið sjálfstætt 

án vinnubóka. Minna er um að bíómyndir og þættir séu notaðir við kennsluna þó það sé í 

einstaka verkefnavinnu. 

Lestur og námsgögn þess eru samantekin í eftirfarandi umræðu. Undirstaða lestarkennslu 

eru gunnbækur útgefnar af Námsgagnastofnun. Lesbækur eru nánast ekkert notaðar og 

þykja langar miðað við getustig nemenda, nema í efsta árgangi. Smásögur eru meira 

notaðar af kennurum til heimalestrar og til lestrar í tímum. 

Ritun og námsgögn þess eru samantekin í eftirfarandi umræðu. Nemendur vinna í 

meginatriðum í vinnubókum sem fylgja grunnbókum þegar kemur að ritun. Í bókunum 
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eru fjölbreyttar æfingar t.d. innfyllingar orða, og verkefni tengd lesskilningi. Stílabækur 

er notaðar sem viðauki við grunn- og vinnubækur. Ef vinna skal dýpri verkefni eða glósa 

texta úr grunnbók er það gert í stílabók. Nokkuð samræmi er á milli skóla í notkun 

vinnubóka en stílbækur notaðar sjaldan og dagbækur eru nánast ekkert notaðar. 

Talað mál og námsgögn þess eru samantekin í eftirfarandi umræðu. Æfingar í samtölum 

eru meira notaðar hjá nýlega útskrifuðum kennurum og hjá yngri árgöngum. Minna 

virðist vera um samtöl á markmálinu eftir því sem nemendur eldast og virðist sem 

viðhorf nemenda verði mótfallnara æfingum af þessum toga. Virðist sem nemendur séu 

ekki tilbúnir að fara út fyrir staðalímynd sína, sem eldri nemendur eru mjög meðvitaðir 

um að viðhalda. Leikir eru notaðir meira hjá yngri nemendum en þeim eldri og virðist 

almennt lítið notað sem námsgagn við kennslu. Þeir kennarar sem notuðust við leiki 

notuðu meðal annars Bingo, Hængemand, Alias og Smartboard. Einn kennari breytti 

uppröðun borða og bjó til hringekju með nýjum námsgögnum á hverri stöð til að dýpka 

þekkingu og fá fjölbreytni í kennsluna.   

7.3 Kennsluaðferðir 

Söngur og leikræn framsetning sem kennsluaðferð er samantekin í eftirfarandi umræðu. 

Mikill munur er á milli hversu mikið nemendur eru látnir syngja á dönsku sem aðferð til 

að læra markmálið, aðeins einn kennari notar aðferðina. Í þeim skóla er lagt mikil áhersla 

á söng í öllum árgöngum, sungið var oft í viku en þó mest í 7. bekk. Kom fram í viðtalinu 

að nemendum þætti þetta skemmtileg aðferð við kennslu og gilti það einu hvaða árgang 

var um að ræða. Leikrit eru lítið sem ekkert notuð í kennslu, aðeins í einum skóla fá 

nemendur að setja upp leikrit einu sinni til tvisvar á önn. Þótt söngur og leikræn 

framsetning sé lítið notuð virðast kennarar hafa áhuga á aðferðinni og sjá möguleika í 

kennsluaðferðinni. Ástæða fyrir lítilli notkun á aðferðinni bentu kennarar meðal annars á, 

að það væri mikill undirbúningur, einnig tímafrekur og óróleiki skapast við umbreytingu 

út frá hefðbundinni kennslu 

Leikir og þrautarlausnir sem kennsluaðferð er samantekin í eftirfarandi umræðu. Leikir 

eru stundum notaðir hjá nýlega útskrifuðu kennurunum. Þeir fóru í leiki einu sinni í 

mánuði að meðaltali og svipað hjá öllum árgöngum. Þrautalausnir eru ekki mikið notaðar 

hjá kennurum, en þegar aðferðin er notuð eru Ord for quo vinnublöð með orðarugli af 
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Internetinu og í grunnbókum nokkuð algeng. Áhugi kennara og nemenda fyrir söng og 

leikrænni framsetningu sem kennsluaðferð er til staðar. 

Lestur og glósur sem kennsluaðferð er samantekin í eftirfarandi umræðu. Aðferðin 

skiptist í tvo flokka. Annarsvegar er um að ræða lestur og glósur kennara en síðan er hinn 

flokkurinn lestur og glósur nemenda í heimanámi. Seinni flokkurinn virðist nánast ekkert 

notaður sem kennsluaðferð, en því meira er notað af þeim fyrri. Þar les kennarinn upp 

texta eða spilar af geisladisk, frekar en að nemendur lesi upphátt. Síðan fer kennarinn yfir 

þau orð upp á töflu sem nemendur skilja ekki. Þessi aðferð virðist vera nokkuð algeng hjá 

öllum kennurum í öllum árgöngum. Tíðni verkefna sem unnin eru með aðferðinni er einu 

sinni til tvisvar í viku. Kennarar meta þessa aðferð frekar hátt og segja þetta vera aðferð 

sem skilar árangri og samkvæmt kennurum finnst nemendum þessi aðferð einnig 

áhugaverð. 

Málfræði sem kennsluaðferð er samantekin í eftirfarandi umræðu. Kennsla í málfræði er 

notuð af tveimur af fjórum kennurum. Það virðist sem þeir nýlega útskrifuðu kenni ekki 

málfræði sérstaklega, en þeir með hærri starfsaldur leggja meiri áherslu á málfræðina hjá 

eldri árgöngum. Áhugi kennara virðist vera eins og notkunin gefur til kynna, helmingur 

telur málfræði áhugaverða til kennslu. Hinir kennararnir telja að málfræði eigi að koma 

með aukinni þekkingu á málinu og fléttast inn í kennsluna. Þeir kennarar sem kenna 

málfræði álíta að nemendum þyki málfræðikennsla áhugaverð á meðan hinir telja að 

nemendum þyki efnið ekki áhugavert. 

Hlustunaræfingar sem kennsluaðferð er samantekin í eftirfarandi umræðu. Þær eru 

algengar hjá öllum kennurum í öllum árgöngum, sérstaklega hjá einum kennara sem 

notar hlustunaræfingar mikið. Hlustunaræfingar eru fjölbreyttar, þær tengjast 

grunnbókum, vinnubókum, smásögum, lögum og myndum. Séð frá sjónarhorni kennara 

eru hlustunaræfingar áhugaverðar og sama gildir um nemendur að mati kennara. 

7.4 Svar við rannsóknarspurningunni 

Tilgangur þessarar rannsóknar er eins og fram kom í byrjun rannsóknarkaflans að leitast 

verður eftir að svara rannsóknarspurningunni: „Hvernig nýta kennarar færniþættina og 

fjölgreindir í kennslu?“ Með rannsókninni er skoðað vægi hvers færniþáttar og 

kennsluaðferðir við að nýta þá. Stöðluð svör kennaranna skiluðu nokkuð góðri yfirsýn 

yfir það efni rannsóknin nær yfir. Í umfjöllunarkaflanum eru svör kennara til umfjöllunar 
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og mat lagt á svörin til að fá heildrænt yfirlit sem undirbyggir svar 

rannsóknarspurningarinnar. 

Færniþættirnir fjórir, hlusta, tala, lesa og rita hafa mismikið vægi í kennslunni samkvæmt 

rannsókninni. Hlustun er að fá meira vægi í kennslunni með kennurum sem eru nýlega 

útskrifaðir og fjölbreytileiki í efnisvali er einnig meiri hjá þeim. Hlustunin fer að mestu 

fram með hljóðæfingum sem fylgja námsbókum. Lestur hefur meira vægi en hlustun og 

er lestur í hljóði notaður nokkuð jafnt hjá kennurum. Lesturinn byggist að mestu á 

grunnbókum. Ritun hefur svipað vægi og lestur, saman eru þessir færniþættir undirstaðan 

í kennslunni. Ritun fer aðallega fram í vinnubókum. Talað mál hefur minnsta vægið í 

samanburðinum. Það er merkjanlegt að nýlega útskrifaðir kennarar nýta talæfingar í 

meiri mæli en hinir kennararnir. Notast er mest við samtalsæfingar úr grunnbókum. 

Niðurstaðan er því að mest er kennt í ritun og lestri en minna hlustun og minnst í töluðu 

máli.  

Fjölgreindir nemenda og hvernig kennsluaðferðir eru aðlagaðar að þeirri kenningu er 

skoðuð í rannsókninni. Þannig eru spurningar um kennsluaðferðir látnar endurspegla 

hvort komið sé til móts við þarfir fjölbreytileika greinda. Megináhersla er á málgreind í 

kennslunni þar sem mikil áhersla er lögð á lestur og ritun. Áhersla á virkjun annarra 

greinda í kennslunni er mun minni. Aðeins er notað af orðapúslum og lausnarverkefnum 

sem geta virkjað rök- og stærðfræðigreind. Myndbandagerð og glærusýningar eru lítið 

sem ekkert notað til virkni rýmisgreindar. Líkams- og hreyfigreind eru virkjuð með 

leikritum og hlutverkaleikum í litlu mæli en áhugi á aðferðinni til staðar. Tónlist sem 

tengist söngleikjum er kennsluaðferð til örvunar á tónlistargreind og er lítið notuð við 

kennsluna. Hópavinna er lítið notuð í tungumálakennslu til eflingar á samskiptagreind. 

Gerð ritgerða sem tengist sjálfsþekkingargreind er lítið notuð aðgerð og sama gildir um 

gerð dagbóka en einn kennari er að prófa sig áfram með aðferðina. Tenging 

tungumálakennslu við umhversgreind er ekki merkjanleg í rannsókninni. Niðurstaðan er 

að mest er lagt uppúr kennsluaðferðum sem beinast að málgreind en lítillega er verið að 

feta sig inn á virkjun annarra greinda. 
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8 Lokaorð 

Eins og fram kom í byrjun ritgerðarinnar er markmiðið að fjalla um færniþættina fjóra og 

hvernig kennarar nýta færniþættina og fjölgreindir í kennslu. Með rannsókninni hefur 

verið greint vægi færniþáttanna og hvort kennsluaðferðir séu að virkja fjölgreindir 

nemenda. Þessi þekking gefur okkur höfundum ritgerðarinnar smá innsýn inn í hvernig 

dönskukennsla í grunnskólum fer fram.  

Við teljum okkur hafa lært mikið af þessari ritgerð með að fara dýpra í fræðin um 

færniþættina fjóra og hlutverk einstakra þátta í tungumálakennslunni. Rannsóknin 

staðfesti grun okkar að þáttur ritunar og lesturs spilar stórt hlutverk, en vægi hlustunar 

minna og talaðs máls minnst. En við sjáum breytingu á dönskukennslu, þar sem nýlega 

útskrifuðu kennararnir eru að auka vægi hlustunnar og talaðs máls. Þetta er nokkuð í 

samræmi við þróun fræðanna í tungumálakennslu, sem fram kom í ritgerðinni. 

Kennsluaðferðir hafa mismunandi áhrif á fjölgreindir. Niðurstöður rannsóknarinnar 

staðfestu einnig grun okkar að mest er lagt uppúr kennsluaðferðum, sem virkja 

málgreindina með áherslu á ritun og lestur. Það er þó merkjanleg breyting á 

kennsluaðferðum sem skilar sér í meiri virkjun hlustunnar og talaðs máls. Kennarar eru 

meðvitaðri um að nemendur læra ekki allir á sama hátt og eru í einhverjum mæli byrjaðir 

að koma fram með fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

Niðurstöður okkar eru að eldri kennsluaðferðir eru nokkuð lífseigar og fastar í sessi en þó 

er greinanlegt að nýrri aðferðir eru að koma inn. Þetta er jákvæð þróun því þannig aukast 

möguleikar allra nemenda á árangursríku og ánægjulegu námi. 
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10 Viðauki 

10.1 Spurningalistar 

Spurningalisti 1 : Námefni í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk  

Spurningalisti 2 : Námsgögn í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk  

Spurningalisti 3: Kennsluaðferðir í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk 
 

Kvarði :   Alltaf – oft – stundum – sjaldan - aldrei 
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Spurningalisti 1 : Námefni í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk 
 
Kvarði :  - A: Alltaf, - B: Oft, - C: Stundum, - D: Sjaldan, - E: Aldrei    
 

   Spurningar um hlustun A B C D  E 

1 Talar kennari dönsku í tímum? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Hversu oft eru hlustunaræfingar í viku? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Er hlustað á danska tónlist? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

4 Er hlustað / horft á bíómyndir / þætti? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

5 Eru nemendur áhugasamir um hlustun? 

- Nefna vinsæl hlustunarefni 

(     ) (      ) (     ) (     ) (     ) 

6 Er hlustunarskilningur nemenda góður?   (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

7 Hlutfall hlustunar í kennslu á móti hinum 
þremur færniþáttunum, svar í % 

     

       

 Spurningar um lestur A B C D  E 

1 Les kennari fyrir nemendur í tímum? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Lesa nemendur upphátt í tímum? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Lesa nemendur í hljóði í tímum? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

4 Lesa nemendur heimaverkefni?  (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

5 Eru nemendur áhugasamir um lestur? 

- Nefna vinsæl lestrarefni 

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

6 Er lesskilningur nemenda góður?   (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

7 Hlutfall lesturs í kennslu á móti hinum þremur 
færniþáttunum, svar í % 
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 Spurningar um ritun A B C D  E 

1 Getur nemandi skrifað eftir upplestri?  (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Getur nemandi skrifað endursögn eftir 
upplestri? 

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Getur nemandi formað sjálfstæðar setningar? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

4 Getur nemandi virkjað hugarflug, skrifað ljóð?  (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

5 Getur nemandi virkjað hugarflug, skrifað 
texta?   

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

6 Eru nemendur áhugasamir um ritun? 

- Nefna vinsæl ritunarverkefni 

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

7 Er réttritun nemenda góð? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

8 Hlutfall ritunnar í kennslu á móti hinum 
þremur færniþáttunum, svar í % 

     

       

  Spurningar um talað mál A B C D  E 

1 Getur nemandi endursagt texta? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Getur nemandi formað setningar? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Getur nemandi tekið þátt í einföldum 
samtölum? 

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

4 Getur nemandi spunnið hlutverkaleiki út frá 
lykilorðum, orðasamböndum og myndum? 

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

5 Eru nemendur áhugasamir um talað mál? 

- Nefna vinsæl málefni 

(     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

6 Er framburður nemenda góður? (     ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

7 Hlutfall talaðs máls í kennslu á móti hinum 
þremur færniþáttunum, svar í % 
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Spurningalisti 2 : Námsgögn í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk 
 

Kvarði :  - A: Alltaf, - B: Oft, - C: Stundum, - D: Sjaldan, - E: Aldrei    
 

   Spurningar um hlustun A B C D  E 

1 Hvaða námsgögn eru notuð?      

2 Eru notaðar hljóðæfingar á geisladisk? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Eru notaðar hljóðæfingar af netinu? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

4 Er hlustað á bíómyndir / þætti? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

       

 Spurningar um lestur A B C D  E 

1 Lesa nemendur grunnbækur? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Lesa nemendur lesbækur? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Lesa nemendur smásögur? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

       

 Spurningar um ritun A B C D  E 

1 Skrifa nemendur í vinnubækur?  (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Skrifa nemendur í stílabækur? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

3 Skrifa nemendur í dagbækur? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

       

  Spurningar um talað mál A B C D  E 

1 Notast nemendur við samtalsæfingar? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 

2 Notast nemendur leiki? (      ) (      ) (     ) (     ) (    ) 
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Spurningalisti 3 : Kennsluaðferðir í :  7. (   ) : 8. (   ) : 9. (   ) : 10. (   )  bekk 
 
Kvarði :  - A: Alltaf, - B: Oft, - C: Stundum, - D: Sjaldan, - E: Aldrei    
 
   Spurningar um söng og leikræna 

framsetningu 
A B C D  E 

1 Eru nemendur látnir syngja á dönsku?  
- Ef já, hversu oft í mánuði?  

(      ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

2 Setja nemendur upp leikrit á dönsku? 
- Ef já, hversu oft? 

(      ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

3 Er aðferðin áhugaverð til kennslu? 
- Séð frá kennara 
- Séð frá nemenda 

 
(      )
(      )

 
(      )
(      )

 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 
(      )
(      )

       

 Spurningar um leiki og þrautalausnir A B C D  E 

1 Fara nemendur í leiki á dönsku?  
- Ef já, hversu oft í mánuði?  

(      ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

2 Leysa nemendur þrautalausnir á dönsku?  
- Ef já, hversu oft í mánuði?  

(      ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

3 Er aðferðin áhugaverð til kennslu? 
- Séð frá kennara 
- Séð frá nemenda 

 
(      )
(      )

 
(      )
(      )

 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 
(      )
(      )

       

 Spurningar um lestur og glósur A B C D  E 

1 Er nemendur látnir lesa og glósa?  
- Ef já, hversu oft í viku?  

(      ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

2 Er aðferðin áhugaverð til kennslu? 
- Séð frá kennara 
- Séð frá nemenda 

 
(      )
(      )

 
(      )
(      )

 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 
(      )
(      )

       

  Spurningar um málfræði A B C D  E 

1 Er málfræði kennd sérstaklega?  
- Ef já, hversu oft í mánuði?  

(      ) (     ) (     ) (     ) (    ) 
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2 Er aðferðin áhugaverð til kennslu? 
- Séð frá kennara 
- Séð frá nemenda 

 
(      )
(      )

 
(      )
(      )

 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 

 
(      )
(      )

       

  Spurningar um hlustunaræfingar   A B C D  E 

1 Eru sérstakar hlustunaræfingar?   
- Ef já, hversu oft í viku?  

(      ) (     ) (     ) (      ) (    ) 

2 Er aðferðin áhugaverð til kennslu? 
- Séð frá kennara 
- Séð frá nemenda 

 
(      )
(      )

 
(      )
(      )

 
(      ) 
(      ) 

 
      ) 
(      ) 

 
(      )
(      )

       

 

 

  

 

 

   

 

    

 

    

 

 


