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LOKASKÝRSLA VERKEFNISINS:          MEIRHÁTTAR MÁLFRÆÐI 

 

  
 

 

   

Þróunarverkefni unnið í:  

Garðaskóla 

Tengiliður vegna verkefnis:  

Erla Karlsdóttir fagstjóri dönskudeildar, erlakarls@gardaskoli.is  
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Verkefnið í hnotskurn:  

Kennslumyndbönd í danskri grunnskólamálfræði.  

Hægt er að nálgast myndböndin hér: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXUYOwCELj2GDn0dpt8srR7s_zvdJmQcK  

Markmið verkefnisins:  

Markmið verkefnisins var að búa til stutt myndbönd með öllum helstu málfræðireglum í danskri málfræði fyrir 

grunnskóla sem nemendur geta nálgast hvar og hvenær sem er. Markmiðið með þessu verkefninu var að gera 

nemendum auðveldara að skilja málfræðina með því að setja hana fram á einfaldan og skýran hátt. Málfræði er sá 

þáttur tungumálanáms sem flestir nemendur upplifa sem leiðinlegasta þátt námsins en er þetta um leið einn sá 

mikilvægasti, að mati tungumálakennarans. Án þess að læra og skilja málfræði er erfitt að læra að tala og skilja 

nýtt tungumál. Að þessu leyti er ensk málfræði nemendum oft auðveldari þar sem nemendur heyra ensku stöðugt 

í umhverfi sínu og fá því oft á tilfinninguna hvað er rétt mál og hvað ekki. Danskan heyrist hins vegar sjaldnast 

nema inni í dönskutímum og því er sá tími gríðarlega mikilvægur. Með því að geta bent nemendum á 

kennslumyndbönd í þessum þætti námsins er mögulegt að bæta undirstöðu nemenda í málinu. Hugmyndin er að 

nemendum verði kennt að nýta sér mynböndin í náminu, innan og utan skólastofunnar. Málfræði er sjaldnast 

tekin út fyrir ramma námsbókanna að öðru leyti en með því að skrifa það sama og stendur í bókunum upp á töflu 

eða sýna á skjávarpa. Form málfræðikennslu hefur lítið breyst frá fornu fari og teljum við kominn tíma á að 

leitast við að finna nýjar leiðir til að kenna þennan mikilvæga grunn tungumálsins. Myndbönd hafa m.a. verið 

gerð á íslensku til að skýra reglur í stærðfræði og mikið er til af ýmsum skýringamyndböndum á ensku en ekki 

hefur verið hægt að nálgast mynbönd á íslenslu um danska málfræði. Myndböndin verða aðgengileg á opnu 

svæði á netinu. 

Ábyrgðarskóli verkefnis: Garðaskóli 

Verkefnisstjóri: Erla Karlsdóttir  

Þáttakendur:  

Dönskukennarar: Erla Karlsdóttir, Guðný Rut Gylfadóttir 

Sérfræðingur/ráðgjafi: Þórey Mjallhvít 

Yfirlit um framkvæmd verkefnisins:  

Fyrri hluti vetrar fór aðallega í hugmyndavinnu og undirbúning, fundi með ráðgjafa og val á forritum. Þegar leið 

á veturinn nýttu Erla og Guðný tímann í að kynna sér ólík forrit og eftir að forritið Explain Everyting var valið 

fór mikill tími í að læra á forritið gegnum áhorf á myndbönd á netinu. Einnig fór mikill tími í að prófa sig áfram 

til að finna hvaða leið væri best að fara til að myndböndin kæmu sem best út þrátt fyrir litla listræna hæfileika 

höfunda. Þegar náðst höfðu góð tök á forritinu tók myndbandagerðin sjálf ekki mikinn tíma en mestur tími fór í 

undirbúning og þjálfun.  

Hindranir og frávik frá upphaflegri áætlun:  

Þegar vinna hófst við verkefnið kom í ljós að engin námskeið voru í boði í notkun þeirra forrita sem ráðgjafi 

verkefnisins mælti með. Hlutverk sérfræðings fólst aðallega í ráðgjöf um hvaða forrit væri hægt væri að nota. 

Hins vegar kom í ljós að hægt var að nálgast leiðbeiningarmyndbönd fyrir þessi forrit á netinu sem þátttakendur 

nýttu sér til hins ítrasta. Hvorug kennaranna hefur mikla hæfileika þegar kemur að því að teikna svo lögð var 

áhersla á að finna leiðir til myndbandsgerðar sem krefðist ekki listrænna hæfileika. Það tók lengri tíma en búist 

var við að ná svo góðum tökum á ólíkum forritum að hægt var að velja hvað hentaði best. Það tókst þó að lokum 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXUYOwCELj2GDn0dpt8srR7s_zvdJmQcK
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og var forritið Explain Everything notað til að útbúa myndböndin. Mun meiri tími fór í vinnu við verkefnið en 

reiknað hafði verið með og er afraksturinn í lok vetrar því færri myndbönd en vonast var eftir að hægt væri að 

vinna. Þegar þetta kom í ljós þá ákváðum við að leggja áherslu á að útbúa myndbönd sem henta í 

málfræðikennslu í 8. bekk í Garðaskóla. Nú þegar við höfum náð tökum á þessari myndbandsgerð teljum við að 

það taki minni tíma að bæta við myndböndum eins og þörf verður á í kennslunni.   

Mat á verkefninu:  

Markmiðið er að meta verkefnið gegnum notkun nemenda. Það hefur ekki náðst enn þar sem meiri tími fór í 

vinnslu verkefnisins en ráðgert var. Í haust munum við kynna myndböndin til sögunnar og verður fjöldi innlita 

skoðaður eftir að þau verða sett á vefinn auk þess sem við munum leggja fyrir notendakönnun eftir að nemendur 

hafa hafið notkun á myndböndunum.  

  

Ráðstöfun styrks:  

Kostnaður við verkefnið var óverulegur og ákveðið var að þáttakendur lögðu sjálfar út fyrir spjaldtölvupennum 

og áskrift að Explain Everyting. Annar þáttakandi fékk lánaðan Ipad hjá Garðaskóla og skólinn er áskrifandi að 

Explain Everyting en hinn keypti áskrift fyrir eigin Ipad í nokkra mánuði en fékk svo einnig lánaðan Ipad til að 

minnka kostnaðinn. Styrkurinn verður því nýttur fyrir vinnu þáttakenda. 

Skipting styrksins: 

40 tímar – Erla Karlsdóttir 

40 tímar – Guðný Rut Gylfadóttir 

6,5 tímar – Þórey Mjallhvít 

Afrakstur og/eða ávinningur fyrir skólastarf:  

Við vonum að ávinningur verkefnisins muni felast í að auðvelda nemendum að læra danska málfræði á 

forsendum nútímatækni. Málfræðimyndböndin munu setja málfræði fram á sjónrænan hátt og setja í samhengi 

innan danskrar málfræði og málfræði annarra mála sem þau læra. Þau munu því vonandi ná að gera 

málfræðikennslu aðgengilegri í heimanámi því markmiðið er að nemendur geti nálgast myndböndin á netinu hvar 

og hvenær sem er. Okkur þykir líklegt að ef vel tekst til muni nemendur ekki eingöngu græða á verkefninu heldur 

geti þetta auðveldað kennurum dönskukennsluna og gefið þeim aukinn tíma í kennslustundum til að vinna með 

tungumálið í stað þess tíma sem fer í að kenna þessar grundvallarreglur. Nemendur geta einnig horft eins oft á 

myndböndin og þeir telja að þeir þurfi sem getur verið hjálplegt þar sem kennarar hafa einungis takmarkaðan 

tíma til málfræðikennslu. Óvæntur ávinningur í verkefnavinnu nemenda bætist við þetta þar sem við reiknum 

með að geta kennt nemendum á forritið Explain Everyting svo þeir geta nýtt það til verkefnavinnu í dönsku og 

vonandi fleiri námsgreinum.  

 

Kynning á verkefninu:  

Verkefnið verður kynnt á Menntadegi Garðabæjar á komandi hausti.  
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 14.06.2019    Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 


