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Kennsluleiðbeiningar vegna kennslu í 

millimenningarfærni 

Best er að prenta leiðbeiningarnar út og lesa þær um leið og rennt er yfir 

kennsluglærurnar. 

Gögn: Tölva, skjávarpi og netið. Einnig mætti nota myndvarpa og glærur. 

Kennari notar glærurnar, sem eru aðgengilegar hér á vefnum, til að upplýsa nemendur 

um fordóma og þjálfa þá í leiðum til að kenna samnemendum sínum íslensku sem annað 

tungumál. Aðleiðsluaðferð og samvinnunám er  notað við þjálfunina sem má dreifa á 

nokkrar kennslustundir. 

Nemendur eru beðnir að finna svör við spurningunum sem fyrir þá eru lagðar og eru sýnilegar 

á glærunum sem er varpað á tjald með skjá- eða myndvarpa. Minna þarf nemendur á að um 

samvinnuverkefni sé að ræða og hvetja þá til að tala saman. Ekki er nauðsynlegt að nemendur 

skrifi svörin niður en oft kjósa þeir að gera það. Við þær aðstæður getur stjórnandi hvers hóps 

tekið það að sér. 

Kennari hvetur nemendur, gengur á milli hópanna og biður um eitt svar í einu frá hverjum 

hópi þegar tíminn til umhugsunar og svara er útrunninn. Þegar ekki er um fleiri svör að ræða, 

sýnir kennarinn svörin sem eru á glærunum og hrósar nemendum fyrir að vera með 

sambærileg svör og oftar en ekki fleiri svör en þar eru. 

Á glærunum stendur hve langan tíma nemendur hafa til að svara spurningunum sem fyrir þá 

eru lagðar. Ekki þarf að fara nákvæmlega eftir þessu, heldur er brýnt að kennarinn sé 

sveigjanlegur og stytti eða bæti við tíma eftir því sem við á. Engu að síður er mjög gott fyrir 

nemendur að hafa afmarkaðan tíma til að svara spurningunum. 

Hér fyrir neðan eru listuð hlutverk sem notuð eru í samvinnunámi í fjölmenningarlegri 

kennslu (e. Cooperative Learning in Multicultural Groups). Hlutverkin er einnig að finna á 

glæru nr. 2, en á glærum 3 - 6 eru slagorð sem tengjast fjölmenningarlegri kennslu. Nánari 

upplýsingar um fjölmenningarlega kennsluhætti má nálgast hér: 
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/ 

http://depts.washington.edu/centerme/complex.htm  
 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/
http://depts.washington.edu/centerme/complex.htm
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• Stjórnandi: Gengur úr skugga um að allir í hópnum skilji fyrirmælin. Sér um að allir 

séu virkir. Sér um að allir í hópnum fái þá hjálp sem þeir þurfa. 

• Skipuleggjandi/tímavörður: Vinnur með stjórnandanum. Skipuleggur þann tíma sem 

hópurinn hefur til að vinna hvert verkefni. 

• Kynnir: Ákveður ásamt öðrum í hópnum hvernig kynningin eigi að vera. 

• Sáttasemjari: Sér um að öllum í hópnum komi vel saman. Gætir þess að enginn sé 

útundan. Hrósar og hvetur þegar vel er gert. 

• Gagnasafnari: Sá eini sem má fara frá borðinu. Hann nær í gögn o.fl. 

Nöfnin á hlutverkunum er að finna í skjalinu Hlutverk sem er einnig aðgengilegt hér á 

vefnum. Þau má prenta út, plasta og nota aftur og aftur með nemendum. Mælt er með að 

plöstuð hlutverkanöfn séu fest á borðin með kennaratyggjói. Nemendur þurfa þá einungis að 

færa sig um eitt sæti rétt- eða rangsælis til að skipta um hlutverk. 

Mælt er með að hlutverk stjórnanda og tímavarðar séu notuð í þessu verkefni. Hlutverk 

stjórnanda er mjög mikilvægt því hann þarf að ganga úr skugga um að allir í hópnum skilji 

fyrirmælin og séu virkir. Nemendur með íslensku sem annað tungumál þurfa oft aðstoð vegna 

þessa og ber stjórnandinn ábyrgð á að þeir fái hana. 

Þeir sem kjósa að þjálfa nemendur í öllum fimm hlutverkunum geta gert það, en þá er mælt 

með að einn nemandi hafi tvö hlutverk. Hlutverkin sem um ræðir eru kynnir og gagnasafnari. 

Einnig kæmi til greina að sleppa hlutverki gagnasafnara í þessu verkefni, þar sem ekki er 

mikið um að nemendur þurfi að sækja gögn fyrir hópinn. 

Þegar nemendur koma inn í skólastofuna er kennarinn búinn að setja 4 stóla við hvert borð á 

þann hátt sem sýnt er hér fyrir neðan.  

 

Nemandi Nemandi 

 

Borð 

 

Nemandi Nemandi 

 

Veitið því athygli hvernig nemendur raða sér í hópa. Nemendur sem eru vinir setjast oft 

saman við borð og oft kemur fyrir að nemendur sem læra íslensku sem annað tungumál setjist 
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allir saman við borð. Mjög mikilvægt er að endurraða nemendum í hópa. Það er gert með því 

að telja þá í hópa. Allir sem eru númer 1 setjast við borð sem kennari er búinn að merkja nr. 1. 

Allir sem eru númer 2 setjast við borð sem kennari er búinn að merkja nr. 2 og þannig koll af 

kolli. Á glærunum kemur fram hvenær á að endurraða í hópa. 

Glæra nr. 8 er notuð til að kenna nemendum paravinnuna Einn-Tveir-Allir                                

(e. Think-Pair-Share). Nemendur eru oftast mjög fljótir að tileinka sér þetta vinnulag. Ef þrír 

nemendur sitja við borð, þá er ferlið svona: Einn-Allir. 

Kennari hvetur nemendur, gengur á milli hópanna og biður um eitt svar í einu frá hverjum 

hópi þegar tíminn til umhugsunar og svara er útrunninn. Þegar ekki er um fleiri svör að ræða, 

sýnir hann svörin sem eru á glæru 9 og hrósar nemendum fyrir að vera með sambærileg svör 

og oftar en ekki, fleiri svör en þar eru. 

Myndin á glæru 10 er notuð sem kveikja að umræðu. 

Myndin á glæru 12 er notuð sem kveikja að umræðu um fólksflutninga og innflytjendur. 

Kennarinn leiðir nemendur áfram með því að segja þeim að myndin á glærunni sé úr Chaplin- 

mynd og að fólkið sem er statt um borð í skipi, sé að horfa á stóra styttu. Nemendur eru síðan 

spurðir hvort þeir viti hvaða stytta þetta sé, hvaða borg hún prýði og hvort Chaplin-myndin sé 

ný eða gömul. Kennarinn segir nemendum einnig að til að geta sett sig í spor innflytjenda ætli 

nemendur að flytja til Kína. Kína er valið vegna þess að þar er margt ólíkt því sem við eigum 

að venjast hér á Íslandi. Má þar nefna tungumálið og ritun þess, landslag og margt fleira. 

Næstu sex glærur skýra sig sjálfar. Svarið við spurningunni á glæru nr. 18 er að það tala svo 

margir ensku við enskumælandi innflytjendur að þeir fá oft ekki tækifæri til að læra íslensku. 

Mikilvægt er að taka fram að þegar maður reynir að koma einhverju til skila til einstaklings 

sem skilur litla sem enga íslensku, er mikilvægt að segja á íslensku það sem þarf að segja. 

Á glæru 19 eru nemendur beðnir að skoða spjaldið/mottuna, Ég kann leiðir til að læra 

íslensku. Best er að prenta spjaldið út í lit og plasta það svo hægt sé að nota það aftur og aftur. 

Þegar nemendur hafa lesið spjaldið ræðir kennarinn við þá um það sem á því stendur.  

Á glæru 20 eru nemendur aftur beðnir að skoða spjald. Í þetta sinn er spjaldið um leiðir til að 

kenna íslensku sem annað tungumál. Best er að prenta það út í lit og plasta það svo hægt sé að 

nota það aftur og aftur. Þegar nemendur hafa lesið spjaldið ræðir kennarinn við þá um það 

sem á því stendur. 

Á glæru 21 eru nemendur beðnir um að leita allra leiða til að koma skilaboðum, sem standa á 

litlum miðum, til nemenda sem skilja íslensku ekki vel. Þeir eiga að nota leiðirnar sem mælt 

er með á spjöldunum í þeim tilgangi. Nokkrar hugmyndir að skilaboðum eru aðgengilegar hér 

á vefnum. Kennarinn getur bætt fleiri skilaboðum við þessa skrá og jafnvel hvatt nemendur til 

að útbúa skilaboð af svipuðu tagi. 
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Næstu þrjár glærur skýra sig sjálfar. Á glæru 23 eru nemendur beðnir um að ræða saman um 

Fordómakeðjuna. Nemendur eiga að lesa báðar hliðar á blaðinu og jafnvel taka 

persónuleikaprófið telji kennari að það geti dýpkað skilning þeirra á eðli fordóma. 

Fordómakeðjuna má nálgast hér á vefnum. 

Glæra 25 er notuð sem krækja/kveikja til að fá nemendur til að skilgreina fjölmenningu. Ef 

nemendur eiga í erfiðleikum með þessa spurningu þá getur kennari aðstoðað þá með því að 

spyrja hvað komi fyrst í hugann þegar maður heyrir orðið fjölmenning. Yfirleitt svara 

nemendur að það tengist mismunandi þjóðerni eða uppruna. Kennari getur í framhaldi af slíku 

svari bent á að fjölmenning sé svo margt fleira en það og hvatt þá til að finna fleiri svör við 

spurningunni.  

Þegar kennari sýnir glæru 26 mætti hann gjarnan hnykkja á að enginn eigi rýmið á milli 

okkar. Það er einskis manns land. Við þurfum aftur á móti að velta því fyrir okkur hvort við 

séum tilbúin til að stíga inn í einskis manns land og hefja samskipti við einstaklinga sem 

tilheyra hópum sem við tilheyrum ekki. Kennari getur jafnvel leikið þetta og sýnt hvernig 

hann stígur inn í einskis manns land til að hefja samskipti við einhvern af nemendunum. 

Áður en glæra 28 er sýnd spyr kennarinn nemendur hvernig við viljum að samfélagið okkar 

líti út. „Viljum við að það líti svona út?“ spyr hann og sýnir nemendum glæru nr. 28. Án þess 

að bíða eftir svari spyr hann „eða viljum við að það sé svona?“ og sýnir þeim glæru        nr. 

29.  

Spjöldin/motturnar má prenta út, plasta og nota aftur og aftur með nemendum. Þeim mætti 

einnig lauma á kennarastofuna eða annan vettvang til að vekja fólk til umhugsunar um 

hvernig tungumál eru kennd og hvernig þau lærast. Einnig eru motturnar ágætis áminning um 

að við erum öll íslenskukennarar.  

Á mottunni, Ég kann að kenna íslensku er líka hægt að rifja upp landafræðikunnáttu sína og á 

mottunni, Leiðarljós um túlkaþjónustu er hægt að fara í myllu. Sé mottan plöstuð er hægt að 

skrifa á hana með tússpenna og síðan þurrka út. Einnig mætti stækka eitt eintak af hverju 

spjaldi/mottu í A3, plasta og hengja upp á vegg.  

 

 

 


