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Ágrip 
Verkefnið er mappa sem inniheldur kennsluefni á dönsku fyrir nemendur á yngsta 

stigi grunnskóla og er þá miðað við 2. bekk. Í möppunni er að finna verkefnahefti með 

kennsluleiðbeiningum, leikjahefti, spil, leikbrúður og geisladisk með hlustunarefni. 

Markmiðið með gerð þessa verkefnis er að það nýtist kennurum til dönskukennslu á 

yngsta stigi.  

  Með verkefninu fylgir greinargerð þar sem markmið verkefnisins kemur fram, 

rökstuðningur fyrir vali verkefnis, fræðilegur hluti og útskýrt hverjum verkið mun 

nýtast og hvernig það tengist kennslu.  

  Í fræðilega hlutanum er farið yfir heimildir um hvernig best sé að kenna tungumál á 

yngsta stigi grunnskóla, kenningar nokkurra fræðimanna skoðaðar og almennt farið í  

færniþættina fjóra.  

  Niðurstöður greinargerðarinnar sýna að mikið hefur verið skrifað um 

byrjendakennslu tungumála. Flestir eru sammála um að tungumál lærist best hjá 

ungum börnum í gegnum leik og söng og með það að sjónarmiði er verkefnið unnið. 
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Formáli 
Kennsluefnið Ord til at starte med er ætlað til notkunar í dönskukennslu á yngsta 

stigi. Verkið er byggt upp á þrem þáttum. Verkefnum, leikjum og spilum og hvernig 

hægt sé að vinna með þessa þrjá hluta saman. Markmiðið með verkefnunum í heftinu 

er að nemendur kynnist og læri grunnorðaforða í dönsku. Hlutverk spilanna, leikjanna 

og söngvanna er að festa orðaforðann í langtímaminnið á skemmtilegan og 

árangursríkan hátt.  

  Tildrög verkefnisins við að útbúa kennsluefni var að mig langaði til þess að útbúa 

eitthvað sem gæti nýst mér í kennslu í framtíðinni. Þar sem ég er hlynnt kennslu í 

tungumálum á yngsta stigi og langar að kenna það í framtíðinni fannst mér tilvalið að 

útbúa kennsluefni sem ég gæti notað. 

  Ég er viss um að þetta muni nýtast mér í kennslu þegar ég fer út í skólana að kenna 

og ekki væri leiðinlegt ef þetta myndi nýtast fleirum. Ég stefni að því að þróa 

kennsluefnið með tímanum og að það muni á endanum verða það stórt að það muni 

nýtast yfir heilt kennsluár. Með verkefninu fylgir greinargerð þar sem farið er í 

fræðilega hluta byrjendakennslu í tungumálum. Eftirtaldir hafa aðstoðað mig við gerð 

þessa verkefnis: Michael Dal, Astrid Juul Poulsen, Björk Hlöðversdóttir, Óli Már 

Aronsson og Mikael Torfason og er þeim þakkað kærlega fyrir alla hjálpina. 
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1. Inngangur 
Fyrir nokkrum árum breyttust áherslur í tungumálakennslu í íslenskum grunnskólum. 

Enskukennsla var færð niður í 5. bekk en dönskukennsla færð upp í 7. bekk. Mörgum 

finnst þetta góð þróun og að ekki sé nauðsynlegt að byrja fyrr að kenna dönsku. Aftur 

á móti er mikið talað um að færa mætti enskukennsluna enn neðar. Í því felst ákveðin 

þversögn, en í mörgum löndum Evrópu er hægt að finna mörg dæmi þess að 

tungumálakennsla hefjist strax í fyrstu bekkjum grunnskóla með góðum árangri.  

  Mikið hefur verið skrifað um byrjendakennslu í tungumálum og eru flestir sammála 

um mikilvægi þess að kennarar séu vel að sér í tungumálinu sem kenna á, en einnig er 

talið að þeir verði að vera vel að sér í kennslu ungra barna.  

  Í greinargerð þessari er leitast eftir að kynna á hvaða hátt er best að kenna ungum 

börnum erlend tungumál. Hvað sé búið að skrifa um fræðin á bak við 

tungumálakennslu og hvernig best sé að kenna barni nýtt og framandi tungumál. 
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2. Stutt lýsing á verkinu 
Verkið er mappa með eftirfarandi gögnum í: 

 
• Verkefnahefti með kennsluleiðbeiningum 

• Leikjahefti 

• Spil 

• Geisladiskur 

• Fingrabrúður 

2.1 Verkefnahefti 

Verkefnaheftið er hefti með verkefnum, byggt upp þannig að kennarar geti ljósritað 

upp úr því fyrir nemendur sína. Þetta eru verkefni sem hugsuð eru fyrir nemendur í  2. 

bekk.  

  Einungis eitt verkefni er á hverri síðu í heftinu, kennari getur þá valið verkefni sem 

hann vill leggja fyrir nemendur og ljósritað það. Ekki er nauðsynlegt að leggja 

verkefnin fyrir eftir röð.  

Kennaraleiðbeiningar eru í sér hefti í möppunni. 

2.2 Leikjahefti 

Leikjaheftið er hefti með hugmyndum að 10 leikjum til þess að nota í dönskukennslu.  

Flestir leikirnir eru til þess að nota inni í kennslustofunni en hægt er að útfæra nokkra 

leikina þannig að hægt sé að nota þá úti. 

2.3 Spil 

Í spilahlutanum er hægt að finna samstæðuspil með dönskum orðum á öðrum 

helmingi spilanna og íslenskum orðum á hinum helmingnum. Á samstæðuspilunum 

má finna flest þau orð sem unnið hefur verið með í verkefnaheftinum. Teningaspil er 

einnig að finna í möppunni og svo venjulegan spilastokk sem hægt er að nota til að  

spila til dæmis Veiðimann. Með því geta nemendur þjálfað sig í að nota tölurnar frá  

einum upp í tíu á dönsku. Búið er að fjarlægja gosa, drottningar og kónga úr 

spilastokknum.  
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2.4 Geisladiskur með hlustunaræfingum 

Í möppunni má finna geisladisk með hlustunarefni úr verkefnaheftinu. Það eru 3 

hlustunaræfingar á disknum. 

2.5 Fingrabrúður 

Fingrabrúðurnar fylgja með til þess að nota í kennslunni, hægt er að nota brúðurnar á 

mismunandi hátt, til dæmis í svokölluðum hlutverkaleik. Með því geta börnin þjálfað 

sig í notkun tungumálsins í gegnum brúðurnar.  

 

3. Rökstuðningur fyrir vali efnis 
Val á efni lokaverkefnis stóð á milli rannsóknar eða kennsluefnis. Verkefnið sem hér 

um ræðir er í formi kennsluefnis og eins og fyrr segir á það að nýtast á yngsta stiginu 

en nú er byrjað að kenna dönsku í 7. bekk í íslenskum skólum (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Erlend tungumál 1999: 7).  

  Nú þegar eru dæmi um skóla sem kenna ensku á yngsta stigi, t.d. Vatnsendaskóli og 

Ingunnarskóli og gæti því verið að danskan myndi færast neðar í kjölfarið. Því er ekki 

vanþörf á kennsluefni í dönsku fyrir þann aldurshóp, enda eru yngri börn talin 

móttækilegri fyrir því að læra ný tungumál. Þeir sem hafa lagt við hlustir taka eftir því 

að börn ná betri hreim og framburði erlendra tungumála heldur en fullorðinr og ná að 

hljóma nær eins og innfæddir (Auður Torfadóttir 2004: 10).  

 

4. Markmið 
Markmiðið með þessu verkefni er að útbúa kennsluefni á dönsku fyrir yngsta stig og 

er þá miðað við 2. bekk. Markmiðið var að útbúa efni sem gæti nýst við kennslu í 

framtíðinni. Þetta verkefni sameinar bæði kjörsviðin sem ég hef tekið en þau eru  

danska og yngri barna kennsla. Það var því kjörið að útbúa kennsluefni á dönsku fyrir 

yngsta stigið og að fræðast um byrjendakennslu tungumála í leiðinni.  
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   Markmið með kennslu þessa efnis er 

    að nemendur: 

 
• Læri helstu fjölskylduheiti 

• Læri að telja frá 1 – 10 

• Læri nöfn helstu húsdýra 

• Læri danska afmælissönginn 

• Læri heiti yfir helstu líkamsparta 

• Læri litina á dönsku 

• Læri heiti nokkurra ávaxta og grænmetis 

 

5. Tungumálakennsla á yngsta stigi 

5.1 Kennismiðir 

Þrír kennismiðir:  Piaget (1896 – 1980), Vygotsky (1896- 1915) og Bruner (1915) 

hafa sett fram kenningar sem koma tungumálakennurum vel til þess að skilja hvaða 

möguleika börn hafa til náms og hvernig þeir geta hagað kennslu sinni í samræmi við 

það.  

5.1.1 Vygotsky 

Vygotsky telur að tungumálið sé verkfæri fullorðinna til þess að koma gildum og 

aðferðum menningar og samfélags til barna, tungumálið er sennilega það 

mikilvægasta sem börn læra (Berk og Winsler 1995:20). 

  Tungumálið byrjar úti í samfélaginu og þróast svo í hugsun barnsins. Grunnur 

hugsunar er tungumálið og það hjálpar börnum til þess að skilja umhverfið og að 

skipuleggja hugsun sína. Börn tala stundum við sjálf sig í leik sínum og þegar þau eru 

að leysa eitthvað verkefni, tungumálið hjálpar þeim við lausnirnar. Í byrjun eiga börn 

það til að tala við sig sjálf en þróast það svo út í hugsun og verður þessi aðferð  

sem barnið tileinkar sér að ósjálfráðum viðbrögðum við lausn verkefna. Þegar börn 

eldast minnka samtölin sem þau eiga við sjálf sig smátt og smátt og ná þau þá að 

greina á milli félagslegs samtals og þess samtals sem þau eiga við sig sjálf. Við lærum  

þetta með þroskanum en eigum það til sem fullorðið fólk að lenda í því að tala við 

okkur sjálf þegar við lendum í erfiðum verkefnum (Cameron 2001: 5). 

 



_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 9 

 

Hugmynd sína um „Svæði hins mögulega þroska“ notaði Vygotsky til þess að mæla 

getu barna til þess að leysa verkefni. Hann telur að geta barna sé betur mælanleg með 

því að þau fái hjálp frá einhverjum með reynslu í stað þess að glíma við verkefni ein 

og sér. Vygotsky telur því hlutverk fullorðinna mikilvægt sé litið til vitsmunaþroska 

barna, félagsþroska þeirra og ekki síst ef litið er til þeirrar kunnáttu sem börn búa yfir. 

Hann segir takmörk fyrir því hversu langt hver og einn getur þroskað sig og því þurfi 

ákveðin samskipti að eiga sér stað til að auka þroska, hvort sem það tengist 

vitsmunaþroska eða félagslegum samskiptum (Cameron 2001:6) (Berk og Winsler 

1995:26). 

  Margar af hugmyndum Vygotsky geta kennarar nýtt sér til viðmiðunar við 

tungumálakennslu fyrir yngri börn. Getur kennari þá notað hugmyndirnar til þess að 

finna hvað hann geti gert til þess að styðja nemendur í námi, til dæmis hugmyndina 

um að hinn fullorðni hjálpi barni til að finna út hvað það getur lært á næsta þrepi 

(Cameron 2001: 7 – 8 ). 

5.1.2 Piaget 

Eitt af áhyggjuefnum Piaget í sambandi við þroska barna var hvernig þau aðlagast 

umhverfinu í kringum sig. Börn læra að leysa vandamál með því að framkvæma og er 

það grunnur að vitsmunaþroska (Cameron 2001:2).  Piaget taldi að hlutverk vitsmuna 

væri að laga lífveruna að sínu umhverfi og að einstaklingurinn læri á tvennan hátt, 

annars vegar með aðhæfingu og hins vegar í gegnum samlögun. Í tungumálanámi á 

samlögun sér stað þegar hægt er að yfirfæra orðin beint frá móðurmáli yfir á 

markmálið. Með aðhæfingu er átt við þegar reglur sem verið er að læra í markmálinu 

stangast á við reglur í móðurmálinu (Cameron 2001: 3). Piaget telur að barnið sé 

virkur nemandi og hugsandi einstaklingur. Þegar barnið vinnur með hluti og 

hugmyndir er það stöðugt að auka og skipuleggja þekkingu sína. Barnið vill skilja 

umhverfi sitt og rannsóknarhvötin drífur það áfram (Cameron 2001: 4). 

5.1.3 Bruner 

Bruner telur tungumálið mikilvægt verkfæri fyrir vitsmunaþroska barna, hann hefur 

rannsakað hvernig fullorðnir nota tungumálið til þess að útskýra heiminn fyrir 

börnum. Með því hjálpa þau börnunum að leysa verkefni og vandamál. Spjall á milli 

nemenda og kennara/fullorðinna hvetur þau til þess að leysa úr viðfangsefnum, þetta  
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samtal kallar Bruner „Stoðir“ (Cameron 2001:8).   

Bruner hefur sett fram margar góðar aðferðir við tungumálakennslu sem varða 

skipulag og venjubundnar athafnir. Þetta eru til dæmis athafnir sem gefa tækifæri á 

notkun „Stoða“. Þessar athafnir blanda saman öryggi hins kunnuglega og spenningi 

þess nýja. Eitt dæmi sem Bruner notar er þegar foreldrar gera lestur bóka fyrir 

svefninn að rútínu. Dæmi: barnið situr í fanginu á foreldrum sínum og þau fletta 

bókinni saman. Eftir því sem barnið eldist breytast hlutirnir, bókaval breytist og 

barnið situr kannski ekki í fanginu á foreldrinu, en grunnatriðin haldast. Þegar talað er 

um tungumálakennslu í þessu samhengi má segja að þegar unnið er með ungum 

börnum sjá kennarar mestmegnis um það að tala, þeir útskýra allt fyrir nemendum en 

með tímanum breytast hlutirnir og nemendur fara að nota tungumálið sjálf (Cameron 

2001: 8-9). 

5.1.4 Samantekt á kennismiðum 

Allir þrír kennismiðirnir eru sammála um það að tungumálið sé eitt það mikilvægasta 

sem börn læra. Vygotsky finnst þáttur fullorðinna mikilvægur og telur að tungumálið 

sé verkfæri þeirra til þess að koma boðum og bönnum til barnanna.   

Tungumálakennarar  geta nýtt sér hugmyndir Vygotsky í kennslu með því að finna út 

hvað barnið geti lært til þess að komast á næsta þrep. Piaget telur að einstaklingurinn 

læri á tvo vegu,  með aðhæfingu og samlögun. Hann telur að barnið sé virkur nemandi 

og  það hafi vilja til þess að skilja umhverfi sitt. Bruner hefur rannsakað hvernig 

fullorðnir nota tungumálið við að útskýra heiminn og reglur hans fyrir börnum. Hann 

vinnur með „Stoðir“ eins og fyrr segir og notar tungumálakennarinn sér það til hjálpar 

til að kenna nemendum sínum. Með tímanum læra nemendur að tileinka sér 

tungumálið. 

5.2 Ungir nemendur og tungumál 

Við upphaf málanáms eru forsendur nemenda ólíkar. Verða því kennsluhættir og 

námsefni að vera sveigjanlegt þannig að það henti hverjum og einum á þeirra 

forsendum. Mikilvægt er að örva málatilfinningu nemenda og að þau fái jákvætt 

viðhorf til málanámsins og að þeir geti notað kunnáttu sína til gagns og gamans 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend tungumál 1999:10). Með þetta að leiðarljósi er 

lagður traustur grunnur að málanámi.  
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Í upphafi þarf að leggja mesta áherslu á: 

 
- Að nemendur þjálfist í samskiptum á erlenda málinu 

- Að viðfangsefni höfði til vitsmuna og reynslu nemenda 

- Að litið sé á upphafið sem fyrsta skref af mörgum sem öll eru jafn 

mikilvæg 

- Að erlenda málið sé notað sem mest í kennslustundum við alla miðlun 

efnis og úrvinnslu 

- Að nemendur fái útrás fyrir athafnasemi og forvitni sem er þeim eðlislæg 

- Að viðfangsefni reyni á sköpunarmátt nemenda og virkni 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend tungumál 1999:10) 

 
 

Það hefur verið rannsakað að börn skilja hvað verið er að segja við þau áður en þau 

skilja orðin sjálf. Það gera þau með því að túlka svipbrigði, líkamstjáningu, aðstæður 

og fleira þess háttar. Með þessu læra þau smátt og smátt að skilja erlenda tungumálið 

(Halliwell 1996:3). 

  Börn mæta með ákveðinn grunn inn í tungumálanámið, sá grunnur hjálpar þeim að 

læra nýtt tungumál. Kennarinn þarf að þekkja þennan grunn vel og vinna rétt með 

hann í kennslunni og undirbúningi kennslunnar. 

 
Sem dæmi má nefna að börn: 

 
- skilja  merkingu orðanna án þess að skilja hvert og eitt orð 

- hafa hæfileika til þess að tjá sig og gera sig skiljanlega með takmarkaðan 

orðaforða 

- læra frekar við óbeina kennslu en beina kennslu 

- hafa gaman af því að skapa skemmtun við þær athafnir sem þeir eru að 

vinna við 

- hafa mikið ímynduarafl 

- umfram allt hafa þau mjög gaman af því að tala! 

(Halliwell 1996:3). 
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Hvernig getur þessi þekking á börnunum nýst kennaranum við kennslu á erlendu 

tungumáli?  

 
Markmið nemenda er að þeir geti notað tungmálið sem þeir eru að læra, þeir eru 

stundum óþolinmóðir og vilja læra málið strax og nota það samstundis. Það sem við 

þurfum að gera sem kennarar er að byggja upp sjálfstraust nemenda í byrjendakennslu 

til þess að þau þori að prófa sig áfram. Góð leið til þess, er að skoða erlenda 

tungumálið og móðurmálið. Gott er að finna orð sem líkjast hvort öðru í þessum 

tveimur tungumálum. Þannig fá nemendur forskot á skilning tungumálsins og verða 

næmari fyrir því fyrir vikið. Forskot á skilning einhverra orða í tungumálinu sem þau 

eru að læra eykur bæði sjálfstraust nemenda og áhuga þeirra á málinu (Olsen og 

Tjellesen 2003: 5).  

  Að skapa nemendum sem flest tækifæri á að nota erlenda málið skiptir miklu máli í 

tungmálakennslu. Hægt er að gera það með ýmsum hutverkaleikjum, leikþáttum, 

viðtölum eða frásögnum sem flutt eru fyrir restina af bekknum eða þá taka það upp á 

myndbönd eða hljómbönd (Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend tungumál 1999:9). 

  Mikill munur er á hvað 5 ára nemandi getur gert og hvað 10 ára nemandi getur gert 

og sumir nemendur læra hraðar en aðrir. Nemendur á aldrinum 5-7 ára hafa hæfileika 

til þess að tjá sig á tungumálinu sem þau eru að læra löngu áður en þau gera sér í raun 

grein fyrir því. Þau skilja og greina aðstæður í kringum þau áður en þau skilja  

raunverulega þýðingu þess. Þó svo að þau skilji ekki alltaf reglurnar þá vita þau að 

fara þarf eftir ákveðnum reglum (Scott og Ytreberg 1990:1- 2). 

  Ungum börnum finnst gaman að leika sér og læra best í gegnum leik og þó þau 

skemmti sér vel taka þau sig jafnframt alvarlega og finnst gaman að hugsa til þess að 

þau geti leyst alvöru verkefni. Nemendur læra tungumál ótrúlega vel í gegnum leik og 

spil og geta börn náð ótrúlegum árangri í notkun tungumálsins án þess að vera búin að  

læra málfræðireglur. Nemendur eru ekki tilbúnir til þess að læra erfiðar 

málfræðireglur fyrr en þeir eru komnir yfir ellefu ára (Scott og Ytreberg 1990:6). 

  Þegar farið er að kenna ungum nemendum málfræðireglur ruglast þau í ríminu. Hægt 

er að kenna málfræðireglur óbeint inni í námsefninu án þess þó að það sé talað um 

málfræði. Kennari verður því að vera vakandi yfir tækifærum sem gefast til að leggja 

inn málfræði. Það er langt og erfitt ferli að þróa tilfinningu fyrir málfræðiþekkingu í  
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erlendu tungumáli og hafa ungu nemendurnir sem betur fer nægan tíma framundan til 

þess. Hægt er að ná hámarksárangri í málfræði með því að gefa nemendum góðan 

grunn í að nota tungumálið og með því er stuðlað að forvitni þeirra til þess að læra 

meira (Cameron 2001:121 - 122). 

  Öllum finnst gaman að láta hrósa sér og á það ekki síður við um unga krakka. 

Mikilvægt er fyrir kennara að muna að hrósa ungum börnum fyrir vinnu sína, þau 

verða jákvæðari fyrir vikið og gengur betur. Ef við gagnrýnum þau mikið enda þau 

með því að trúa því að þau séu ekki nógu hæfileikarík til þess að takast á við 

verkefnin (Scott og Ytreberg 1990:3). 

  Við verðum að taka því sem þau segja, hvort sem það er rétt sagt eða ekki. 

Mikilvægast er að þau reyni að tjá sig á erlenda málinu sem verið er að kenna og að 

láta þau vita af því að allir gera mistök þegar þeir eru að læra nýtt tungumál og að það 

sé eðlilegt. Það kemur svo að því að við getum tekið á því að leiðrétta villurnar (Scott 

og Ytreberg 1990:10-11). 

5.3 Orðaforði 

Orðaforði er talinn einn mikilvægasti þáttur tungumálakennslu og er hann grunnurinn 

að því að nota erlenda málið í samræðum (Cameron 2001:94-95). 

  Það hjálpar nemendum að læra þegar þau gera sér grein fyrir því að munur er á að 

lesa eða heyra orð á erlenda tungumálinu og að nota það munnlega eða skriflega. 

Mikilvægt er að nota orðin sem verið er að læra til þess að þau festist í minninu 

(Olsen og Tjellesen 2003: 6). 

  Gott er að nota söngva, leiki, rím, spil og samtöl til þess að muna orðin betur. Lög og 

rím sem eru hreyfileikir í leiðinni er mjög gott að nota. Þau gleymast sjaldan þegar 

búið er að læra þau einu sinni og þar af leiðandi muna nemendur orðin sem koma þar 

við sögu. Gott er að lögin, rímið og leikirnir innihaldi þann orðaforða sem búið er að  

vinna með, þannig fer það inn í langtímaminnið og nemendur læra að nota þau orð 

(Olsen og Tjellesen 2003: 6). 

  Mikilvægt er að endurtaka það sem unnið er með sem oftast, þau læra best á því að 

endurtaka rím og söngva (Scott og Ytreberg 1990:6). 

  Eitt dæmi sem gott er að vinna með í tungmálakennslu til þess að læra orðaforða er 

til dæmis myndir og minnisspil, þar sem finna á annað hvort sömu orðin á íslensku og  
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dönsku eða þá að finna orð og myndir sem passsa saman. Með þessu er bæði verið að 

vinna með leiðir til þess að læra ný orð og muna orðin sem verið er að læra. Myndir  

styðja undir skilning á orðunum og spilið sjálft virkar sem styrkur á minnið (Olsen og 

Tjellesen 2003: 7). 

5.4 Notkun fingrabrúða í kennslu 

Samtalsæfingar þar sem notaðar eru handdúkkur dýpka tungumálaskilning nemenda. 

Þetta er gott til þess að byggja upp sjálfstraust nemenda við að nota tungumálið. 

Þannig eiga þeir auðveldara með að kasta sér út í að taka þátt í samtölum (Olsen og 

Tjellesen 2003: 7). 

  Hlutverkaleikir eins og að nota brúður veitir vörn sem auðveldar nemendum við að 

tjá sig, börn eru þeim hæfileika gædd að geta sett sig í spor annarra og finnst gaman 

að leika sér og lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður (Anna Jeppesen 2004:8).  

 Margir kennlsufræðingar hafa áhyggjur af því að börn fái ekki tækifæri til þess að að 

segja frá eigin upplifun eða fá þjálfun í að segja sögur og að börnin séu óvirkir 

hlustendur. Í leiklist nota nemendur markvisst tungumálið og þurfa að tjá sig 

munnlega. Með því fæst betri skilningur á notkun tungumálsins og eykst færni 

nemenda á hugtökum til muna (Anna Jeppesen 2004:9-10). 

5.5 Leikir og söngvar sem kennsluaðferð 

Það er ekki einungis skemmtilegt að nota leiki við tungumálakennslu heldur er þetta  

áhrifarík og mikilvæg kennsluaðferð við tungumálakennslu. Leikir eru skemmtilegir 

og draga fram löngun nemenda til samskipta á erlenda málinu en leikirinir geta einnig 

verið óútreiknanlegir og er það það sem gerir þá svona skemmtilega (Halliwell 1992: 

5). 

  Börn hafa þörf fyrir að leika sér og þess vegna er gott að nota leiki sem 

kennsluaðferð, í gegnum leik og skemmtun kynnast börnin tungumálinu á annan hátt, 

þau vita að leikurinn er ekki raunverulegur en það stoppar þau ekki í að leggja sig öll 

fram í leikinn (Halliwell 1992:6).  

  Í fyrstu bekkjum grunnskólanna er kennt í gegnum leiki og þá sérstaklega í gegnum 

söng og ekki er einblínt á málfræðireglur. Það góða við að nota sönginn í kennslu 

yngri barna er að þau eru ekki feimin við að tjá sig í gegnum hann og má segja að þau 

séu forrituð til þess að fanga hljóð orðanna. Að hlusta á erlent tungumál og herma svo  
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eftir er fyrsta þrep í tungumálakennslu og eru yngri börnin góð til þess (Conrad Kisch, 

2000). 

Mikilvægt er fyrir nemendur að læra í gegnum leik. Ekki einungis í gegnum tilbúna 

leiki heldur verða þau að fá að leika sér með málið og þau læra á því að gera mistök. 

Gott er fyrir þau að fá að syngja og heyra rím. Einnig læra þau á því að leika sér með 

málið með því að búa til sína eigin söngva og ljóð (Scott og Ytreberg 1990:5). 

5.6 Hvaða kennsluaferð? 

Tjáskiptanálgunin er ein af mörgum góðum kennsluaðferðum sem notaðar eru í 

tungumálakennslu bæði hér á landi og erlendis. Aðrar aðferðir eru til dæmis 

Málfræði-og Þýðingar aðferðin, Beina aðferðin og  Hlusta- og Tala aðferðin. Einnig 

eru svokölluðu óhefðbundnu aðferðirnar sem notaðar voru á 20. öld en það eru The 

silent way, Suggestopedia, Community Language Learnig og Total Physical 

Response. Allt eru þetta skemmtilegar og áhugaverðar aðferðir hver á sinn hátt. Sú 

kennsluaðferð sem ég er mest hlynnt að nota er tjáskiptanálgunin. 

5.6.1 Tjáskiptanálgunin 

Megineinkenni og markmið Tjáskiptanálgunarinnar er að nemendur öðlist færni í 

tjáskiptahæfni og er þetta sú kennsluaðferð sem skoðar tungumálið í mun víðara  

samhengi en aðrar kennsluaðferðir. Mikil áhersla er lögð á að unnið sé með 

tungumálið á raunverulegan hátt og að það nýtist nemendum utan kennslustofunnar.   

Vinna þarf með alla þætti tungumálsins og þurfa nemendur að læra að nota 

tungumálið til samskipta og nota það eins og það er uppbyggt. Mikilvægt er að gera 

námið merkingarbært fyrir hvern og einn nemanda og er því lagt mikið upp úr því að  

nota rauntexta til þess að ýta undir innihaldsríkar umræður og tengja námið við 

daglegt líf . 

  Eðli kennslunnar er að námið er nemendamiðað, þar sem nemendurnir fá að njóta sín 

og nota sínar eigin hugmyndir í verkefnavinnu, þannig gera þau verkefnin að sínum 

eigin. Farið er í ýmsa hlutverkaleiki og þrautalausnir notaðar. Kennarinn fer í hlutverk 

ráðgjafa og fylgist með í fjarlægð, hann svarar spurningum nemenda þegar þess þarf 

og fylgist með þeim vinna úr fjarlægð en gengur á milli til aðstoðar ef þau þurfa á 

aðstoð að halda. Það er lögð mikil áhersla á samvinnunám og ýtt er undir sjálfstæðar  
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vinnuaðferðir, til dæmis með hópavinnu og hjálpa þá nemendur hver öðrum og deila 

þekkingu sinni. Það er að segja ef nemandi býr yfir einhverri þekkingu sem hinir hafa 

ekki, þá deilir hann henni með hinum. Með þessu er verið að ýta undir skipulagshæfni  

og sköpun nemenda og bera nemendur meiri  ábyrgð á eigin námi (Larsen-Freeman 

2000: 128 ). 

  Markmið flestra kennsluaðferða er að nemendur þjálfist í að nota markmálið og er 

það notað í kennslustundunum, en nemendur eiga kannski erfiðara með að nota það 

utan kennslustofunnar. Í kringum 1970 byrjuðu fræðimenn að efast um að þeir væru 

að ná rétta markmiðinu með þeim hætti og að nemendur gætu átt í erfiðleikum með að 

nota markmálið í samskiptum utan kennslustofunnar, þau þyrftu að vita hvenær og 

hvernig þau ættu að segja eitthvað og þá við hvern. Markmið með notkun 

Tjáskiptanálgunarinnar sem kennsluaferð er að nemendur geti notað markmálið á sem 

raunverlulegastan hátt og í daglegu máli. Kennari og nemendur nota markmálið í 

kennslustofunni en læra að leika sér meira með setningar og orð, þau fá til dæmis 

setningu uppskrifaða, en eiga ekki bara að lesa hana beint upp heldur að segja sömu 

setninguna með sama innhaldi en bara  á annan hátt en upphaflega setningin er, nota 

sama orðaforða í mismunandi samhengi. Einnig fá nemendur tækifæri á því að tjá sig 

í þeim leikjum og þrautalausnum sem notaðar eru. Það er leyfilegt að nota 

móðurmálið í kennslunni en æskilegra að nota markmálið (Larsen-Freeman 2000: 

121). 

  Alveg frá byrjun er lögð áhersla á að allir færniþættirnir fjórir (lestur, hlustun, talað 

mál og ritun) séu nýttir í kennslu í jöfnum hlutföllum. Víxlverkun færniþáttanna, 

hlustunar og talaðs máls, eru notaðar til dæmis með merkingarbærum samræðum sem  

ýta undir að nemendur noti markmálið (Larsen-Freeman 2000: 131). 

  Jafnvægi er á milli færniþjálfunar og nákvæmnisvinnu í Tjáskiptanálguninni en það 

er  mikið unnið í sitthvoru lagi. Færniþjálfunin getur til dæmis verið hópavinna. 

Kennarinn leiðréttir nemendur ekki þegar unnið er með færniþjálfun en punktar 

villurnar kannski niður og tekur þær upp seinna þegar við á (Larsen-Freema 2000: 

131). 

  Menning og þjóðlíf er kynnt fyrir nemendum í gegnum námsefnið án þess að þau í 

rauninni taki eftir því að það sé verið að kenna þeim það efni. Þetta er bara fléttað inn 

í námsefnið, kennarinn þarf sjálfur að hafa áhuga á viðfangsefninu, ekki endilega  
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vegna þess að hann hafi áhuga almennt á menningu annarra landa heldur vegna þess 

að hann verður að hafa áhuga á því til þess að kennslan verði ekki innihaldslaus.  

Kennarinn þarf einnig að athuga hvort það sé bara „eitt sett“ af menningu, trú og  

hegðun hvers lands fyrir sig, vegna þess að það geta verið fleiri og þá verður hann að 

kynna það fyrir nemendum (Thornberg 2001: 53). 

 

6. Hvernig tengist verkið kennslu 
Allt kennsluefni í kassanum er gert til nota í dönskukennslu fyrir byrjendur og er það 

miðað við nemendur í 2. bekk en einnig er hægt að nota þau í 3. og 4. bekk ef 

kennarar vilja. Verkefnið er hugsað þannig að kennari sem sýnir áhuga á að kenna 

yngri börnum dönsku getur nýtt sér það. Þetta er mappa með fjölbreyttum verkefnum, 

spilum, leikjum og fingrabrúðum. Það eru ekki einungis tungumálakennarar sem geta 

nýtt sér verkið heldur geta bekkjarkennarar gripið til möppunnar og valið einhver 

verkefni og lagt fyrir nemendur ef þá langar til þess að brjóta upp kennsluna. 

Verkefnin eru unnin með það í huga að þjálfa alla fjóra færniþættina. 

6.1 Færniþættirnir fjórir 

Í erlendum tungumálum eru markmiðin sett fram innan fjögurra færniþátta en það eru 

lestur, ritun, hlustun og talað mál. Í ritun og töluðu máli eru markmiðin einkum atriði 

sem snerta tjáningu á erlenda málinu. Og í lestri og hlustun eru markmiðin einkum 

atriði sem byggja á skilningi á erlenda málinu (Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend 

tungumál 1999:5). 

 Við kennslu erlendra tungumála þarf að hugsa þessa færniþætti sem eina heild. 

Verður það mun heildstæðara en ef hver og einn þáttur er tekinn fyrir (Holm og 

Laursen 2000:129).  

6.1.1 Lestur  

Mikilvægt er að gera nemendum grein fyrir því í byrjun tungumálakennslu að ekki er 

nauðsynlegt að skilja hvert einasta orð í setningu til þess að skilja hvað setningin 

þýðir. Þeir þurfa að læra það að út frá því sem þeir skilja er hægt að geta sér til um 

hvað orðin þýða. Nemendur þurfa að venja sig á það að með smá kunnáttu á 

tungumálinu sem verið er að læra er hægt að bjarga sér og það þarf ekki að vera 

málfræðilega rétt (Hansen 2006: 6).  
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6.1.2 Ritun 

Á aldrinum 6 – 8 ára eru börnin enn að átta sig á hvernig bókstafir líta út, hvaða 

aðferðir henta þeim best við skrift og hvernig best er að raða bókstöfunum saman. 

Þegar verið er að kenna ungum börnum erlend tungumál verður að fara í ritunar 

þáttinn á mjög einfaldan hátt því ekki er víst að að þau eigi auðvelt með að skilja 

einföldustu reglur á nýja málinu. Við 10 ára aldur er kunnátta barna í ritun orðin 

nokkuð góð og er ekki mælt með því að ritun á erlenda tungumálinu hefjist að fullu 

fyrr en við þann aldurshóp (Cameron 2001:138). 

6.1.3 Hlustun 

Til að hjálpa nemendum við að auka hlustunarfærnina er nauðsynlegt að kennarinn sé 

vakandi yfir því hvort nemendur meðtaka það sem kennari er að segja. Gott er því að 

endurtaka það sem sagt er nokkrum sinnum (Scott og Ytreberg 1990:21). 

6.1.4 Talað mál 

Stærsti partur tungumálakennslu fyrir unga nemendur byggist upp á munnlega 

þættinum. Þegar unnið er með samtalsverkefni er verið að þróa leikni nemenda til að 

tala tungumálið og læra að hlusta og skilja (Scottt og Ytreberg 1990:21). Kennari 

verður að vera meðvitaður um hvað hægt er að gera til þess að byggja smám saman 

upp samtalstækni nemenda. Það sem kennari segir og verkefni sem hann leggur fyrir  

nemendur mynda aðstæður þar sem tekist er á við ný viðfangsefni og með því er verið 

að bæta við fyrri þekkingu (Cameron 2001:57). 

 

7. Hverjum nýtist verkið og hvernig 
Verkið nýtist kennurum sem hafa áhuga á því að kenna tungumálið dönsku á yngsta 

stigi grunnskóla. Eins og fyrr segir nýtist verkið ekki einungis tungumálakennurum 

sem ætla að kenna dönsku á yngsta stigi en einnig nýtist þetta bekkjarkennurum á 

yngsta stiginu ef þeir vilja kynna danska tungu fyrir nemendum sínum. Það er að 

sjálfsögðu ekki verra að bekkjarkennarar grípi til kennsluefnisins en best er þó ef hann 

er menntaður bæði sem tungumálakennari og yngri barna kennari.  

  Verkefnaheftið er byggt þannig upp að eitt verkefni er á hverri síðu.  
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Kennari velur síðan það verkefni sem hann vill nota og ljósritar upp úr heftinu fyrir 

nemendur. Einnig er hægt að grípa í leikjaheftið eða spilin. Til þess að nota spilin og 

leikina verður kennari að vera búinn að fara í orðaforða sem við á.  
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8. Lokaorð 
Í greinargerð þessari er gerð grein fyrir því að yngri nemendur og dönskukennsla þurfi 

ekki að vera aðskilin. Það hefur verið sýnt fram á að börn séu jafnvel næmari á að 

læra erlend tungumál eins og dönsku en hinir fullorðnu. Margt við starf framsækinna 

grunnskóla á Íslandi bendir til þess að samfélagið geri þá kröfu til skólanna að 

tungumálakennsla hefjist fremur fyrr en síðar. Auðvitað fer enskan þar fremst í flokki 

enda stór partur af menningarheimi nútíma Íslendingsins. 

  Flestir sem hafa kynnt sér og skrifað um tungumálakennslu á yngsta stigi eru 

sammála um það að tungumálakennsla hjá ungum börnum lærist best í gegnum 

hreyfileiki, söng, rím og spil. Leikir með hreyfingum hjálpa við að halda athygli 

nemenda og hjálpa þeim að skilja samhengi á milli orða og athafna. Söngurinn er 

mikilvægur og hentar vel til þess að fá nemendur til þess að nota markmálið. Söngur 

festist vel í minninu og þegar börn læra lag gleymist það sjaldan aftur. Einnig er þetta 

góð hlustunaraðferð, þau eru að hlusta þegar þau syngja. Spilin eru gerð til þess að 

festa orðaforðann inn í minnið og til þess að gera kennsluna skemmtilegri og líflegri.  

  Tungumálakennsla er í sífelldri þróun. Menntun barna er ekki staðnað fyrirbæri. Við 

erum alltaf að skoða hvernig við getum gert betur. Þessi greinargerð er innlegg í þá 

umræðu. Ég stefni að því að taka þátt í þeirri vinnu og hef viðað að mér þekkingu til 

að geta tekist á við þá áskorun að kenna börnum dönsku. Við búum í sífellt minni 

heimi sem gerir kröfur til allra um að vera vel að sér í erlendum tungumálum. Það á 

sérstaklega við um Íslendinga sem eru agnarsmáir í minnkandi veröld.  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

María Una Óladóttir 
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