
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Er danskt „mál“ kennt í fjórðungi drekans? 

Rannsókn á munnlega þætti dönskukennslunnar í 

grunnskólum á Austurlandi 

 

Herdís I. Waage 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Kennaradeild 

 

 





 

Er danskt „mál“ kennt í fjórðungi drekans?  

Rannsókn á munnlega þætti dönskukennslunnar í grunnskólum á 

Austurlandi  

Herdís I. Waage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Michael Dal 

 

 

Kennarardeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Janúar 2016 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er danskt „mál“ kennt í fjórðungi drekans? 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs  

í grunnskólakennarafræði við kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2016, Herdís I. Waage 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Bóksala kennaranema á Menntavísindasviði 

Reykjavík, 2016  





3 

 

Ágrip  

Ritgerð þessi byggist á niðurstöðum rannsóknar á því hversu mikil notkun munnlega 

þáttarins er í dönskukennslu grunnskólabarna á Austurlandi. Þessi rannsókn er megindleg 

og tóku 10 dönskukennarar þátt í að svara spurningalistakönnun.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að fæstir dönskukennaranna telja fagið mikilvægt og að einungis 

þriðjungur dönskukennaranna virðist nota markmálið að einhverju leyti í kennslu sinni. 

Áhersla á færniþáttinn talað mál er ekki eins mikill í námsmati kennara og ætla mætti og 

standast því áherslur ekki við  Aðalnámskrá grunnskóla.  
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Rannsókn þessi var gerð sem B.Ed. verkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
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vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Danska er annað erlenda tungumálið sem nemendur læra í grunnskólum á Íslandi. Hefst 

dönskunám nemenda í 7. bekk á flestum stöðum en heimilt er að byrja dönskukennslu í 5. 

bekk. Norðurlandamál eða danska er kennd á Íslandi vegna samskipta þjóða okkar og 

menningartengsla. En megintilgangurinn er að viðhalda og styrkja tengslin við Norðurlöndin. 

Tungumálin okkar eru mjög skyld og er því mikilvægt að hafa góða kunnáttu í einu norrænu 

tungumáli því þá er hægt að gera sig skiljanlegan og skilja aðra á hinum Norðurlöndunum.  

Samkvæmt hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla um erlend tungumál segir svo í 

færniþættinum um samskipti: 

 Við lok grunnskóla (það er 3. stigs) getur nemandi: 

 Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn 

 Tekist á við margvíslegar aðstæður í almennum samskiptum svo sem miðlað og 

tekið á móti upplýsingum 

 Geti fært einföld rök fyrir máli sínu og tekið þátt í skoðanaskiptum við annan aðila.    

(Menntamálaráðuneytið, 2013:127)  

Vegna áherslubreytinga í dönskukennslunni síðast liðin ár eða áratugi þar sem aðaláherslan 

er nú lögð á hlustun og talað mál var ákveðið að kanna hvort kennsluhættir kennara í 

grunnskólum á Austurlandi væru að fylgja þessum áherslum. Kanna hvort dönskukennslan 

fari fram á markmálinu eins og ætlast er til samkvæmt nýrri Aðalnámskrá grunnskóla,2011. 

Ef svo er, að kennarar og nemendur noti markmálið í samskiptum sín á milli hvernig má þá 

standa á því að nemendur sem fara í framhaldsskóla eru langt frá því að ná þeirri talfærni 

sem æskilegt er? Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar hljóðar svo: Í hve miklum hluta 

dönskukennslunnar fer kennslan fram á markmálinu? 

Leitast verður við að svara spurningu þessari í ritgerðinni með hjálp þátttakenda af 

Austurlandi. 

 

 

 



10 

2 Staða dönskukennslunnar á Íslandi  

Frá því á fyrrihluta 19. aldar var danska skyldufag í íslenskum skólum. Það var ekki fyrr en 

árið 1877 að enskan sem annað tungumál var gert að skyldufagi(Auður Hauksdóttir,2007). 

Árið 1999 var gefin út ný námskrá sem byggð var á grundvelli grunnskólalaganna frá árinu 

1995. Aðalbreyting þessarar námskrár í erlendum tungumálum var sú að danskan sem hafði 

verið fyrsta erlenda tungumálið í íslenskum skólum hátt í 200 ár var sett í annað sætið á 

eftir enskunni. Hefja mátti nú tungumálakennslu fyrr en áður og við endurskoðun laganna 

árið 2006 mátti byrja að kenna ensku í 4. bekk eða við 9 ára aldur. Árið 2007 kom enn á ný 

út ný námskrá sem tók að fullu gildi árið 2010. Í þeirri námskrá er heimilað að byrja kennslu 

í erlendum tungumálum enn fyrr en viðmiðin fyrir dönskukennsluna eru sett við 7. bekk eða 

við 12 ára aldur. Leyfilegt er þó að hefja dönskukennslu í 5. bekk eða við 10 ára aldur ef 

einhver undirstöðukunnátta í málinu er fyrir hendi(Auður Hauksdóttir,2007). 

Í áranna rás hafa verið haldin samræmd könnunarpróf í öllum 10. bekkjum á landinu í 

fjórum kennslufögum. Fögin voru: Stærðfræði, íslenska, enska og danska. Voru þessi próf 

haldin til að kanna stöðu nemendanna fyrir inngöngu í framhaldsskólana. Í dönskuprófinu 

voru kannaðir þrír færniþættir en þeir voru: Lestur/skilningur,  hlustun/skilningur og skrifleg 

málfræði. Munnlegi þátturinn var ekki prófaður. Niðurstöður þessara prófa sögðu til í hvaða 

áfanga nemandinn tæki í dönskukennslunni í framhaldsskóla. Miðað var við að sex einingar 

í framhaldsskóla dönsku væri metið til stúdentsprófs í dönsku. Þá gat nemendinn tekið 

dönsku í tvær annir ef grunnskólagrunnurinn bauð upp á tvo þriggja eininga áfanga. Ef 

nemandinn náði því ekki gat hann tekið þrjá tveggja eininga áfanga og lokið stúdentsprófi í 

dönsku. En við breytingar á samræmduprófunum árið 2009 var danskan felld niður og ekki 

eru lengur gerðar sérstakar kannanir á getu nemanda í dönsku nema með almennum 

prófum í grunnskólunum.  

Miklar áhyggjur eru af þróun dönskukennslunnar hjá framhaldsskólakennurum í dönsku. Í 

dag árið 2015 eru einungis þrjár til fimm einingar skyldan í dönskukennslu 

framhaldsskólanna eða einn áfangi. Með fækkandi einingum í dönsku stækkar gatið á milli 

þess hvort íslenskir námsmenn komist í áframhaldandi nám í Danmörku. Því ef nemendur 

kunna ekki dönsku þá komast þeir ekki í framhaldsnám, það gefur auga leið. Einhverjir 

skólar í Danmörku hafa því tekið upp sérstakt próf til að kanna getu Íslendinganna hvort 

þeir komist í danska skóla eður ei(Pétur Rassmusen,2013). Má því segja að þetta sé frekar 

öfugsnúið miða við Aðalnámskrána því þar segir að nám í dönsku sé til að efla tengsl og 

samskipti við hin Norðurlöndin. Ásamt því að opna leiðir fyrir Íslendinga til að geta sótt 

vinnu eða áframhaldandi nám í Danmörku (Menntamálaráðuneytið,2007). 
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Breytingar hafa orðið á kennsluháttum í dönskukennslunni og er nú tekið meira mið af 

hlustun og töluðu máli en fyrr hefur verið gert. Fyrir nokkrum árum var aðaláherslan á lestur 

og ritun í málfræði/verkefnabækur.  En er það svo að dönskukennslan fari meira fram á 

markmálinu en áður? Réttast væri að kanna þennan þátt á landinu öllu. Fá úr því skorið 

hvernig staða dönskukennslunnar er í raun á Íslandi. 
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3 Færniþættirnir fjórir 

 

Það að læra nýtt tungumál krefst vinnu og eljusemi. Málfræðingar hafa deilt um hvort 

kenning Noam Chomsky sé rétt eða röng því hann kom með þá hugmynd/kenningu að 

tungumálið væri meðfæddur hæfileiki og að allir fæddust með „internal grammar“ eða 

innra meðfætt mál. Þessa kenningu lagði Chomsky fram árið 1957 (Chomsky,1973). Í ár hafa 

rannsóknir sýnt að Chomsky hafði rétt fyrir sér. Við erum með „grammar“ meðfætt mál í 

höfðinu. Taugasérfræðingar við New York háskóla gerðu þessa uppgötvun og vilja þeir 

meina að Chomsky hafi haft rétt fyrir sér allan tímann( NYU researchers,2015).   Vitað er að 

þegar ungabarn fæðist byrjar það að hlusta. Það heyrir í fólkinu í kringum sig og næsta skref 

barnsins er að reyna að tjá sig í töluðum orðum. Þegar það eldist lærir það að lesa og síðar 

meir að skrifa því ritun er erfiðasti þáttur allra færniþáttanna. Þættirnir  tvinnast saman 

eftir því sem barnið þroskast og heldur það áfram fram á fullorðins ár.  

Það er mikilvægt við kennslu á nýju tungumáli að það sé gott flæði á milli allra 

færniþáttanna fjögurra og að þeir séu þjálfaðir jafnt ( Dal, 2002). 

Eins og sagt er hér frá þá virðist móðurmálið lærast í ákveðinni röð og heppilegast væri að 

erlenda málið lærist í sömu röð. Þegar börn læra önnur tungumál til að mynda dönsku 

kunna þau þegar að tala, hlusta, lesa og skrifa og  vegna þeirrar kunnáttu verður ferlið 

hraðara við að læra nýtt tungumál. Við upphaf byrjendakennslu í dönsku er hugsunin að 

leggja mesta áherslu á tal og hlustun en minni á lestur og ritun. Færniþættirnir hlustun og 

lestur eru móttöku þættirnir en það þýðir að nemendur taka á móti tungumálinu án þess 

að vera virkir en skapandi þættirnir skrift og talað mál kallar á virka nemendur þar sem þeir 

þurfa að gefa frá sér(Tornberg,2005). 

 

3.1 Færniþátturinn hlustun 

Fyrsti færniþátturinn sem hér er fjallað um er hlustun. Með hlustun heyra nemendur 

hvernig orð eru borin fram, hljómfall þeirra og áherslur. Mikilvægt er því að kennsla 

tungumála fari fram á markmálinu. Því þarf að leggja áherslu á daglegt mál með þeim 

orðasamböndum sem því fylgir. Einnig þarf úrvinnsla verkefna að vera sem fjölbreyttust til 

að þjálfa nemendur í töluðu máli. Hvetja þarf nemendur til að hlusta/nota málið utan 

kennslustunda. Það verður þó að viðurkennast að erfitt er að fá nemendur til að hlusta á 

dönsku utan veggja skólastofunnar. Danskan heyrist ekki eins víða og enskan í þjóðfélaginu 

þó svo flestir í dag hafi val um danskar sjónvarpsrásir. Með tilkomu internetsins er einnig 
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mjög auðvelt að finna danskt efni til að hlusta á. Þó svo þessir miðlar með dönsku efni eru 

í boði þá eru þeir því miður illa nýttir af nemendum. Vegna þessa er það því enn mikilvægara 

að kennslan í skólastofunni fari fram á markmálinu strax í upphafi dönskukennslunnar 

(Auður Hauksdóttir,2007). 

3.2 Færniþátturinn talað mál  

Færniþættinum talað mál var í Aðalnámskrá grunnskóla árið 2007 skipt niður í tvo 

undirþætti, frásögn og samskipti. Var það gert vegna að þess að um er að ræða tvær ólíkar 

gerðir talaðs máls og til að samræmast viðmiðunarramma Evrópuráðsins. Með talað mál – 

frásögn er átt við að nemandi geti meðal annars við lok grunnskólans tjáð sig með öryggi 

og góðri hæfni á markmálinu. Flutt stutta kynningu eða frásögn blaðalaust. Talað mál – 

samskipti lýtur að mannlegum samskiptum. Nemandi á að geta spjallað um daginn og 

veginn ásamt því að geta tekið þátt í skoðanaskiptum og að geta upplýst/miðlað og tekið á 

móti almennum upplýsingum (Menntamálaráðuneytið,2013). Miða við þessi hæfniviðmið 

grunnskólans þarf að undirbúa nemendur fyrir hvort tveggja. Oftast er það þannig að 

samskipti á milli manna eru ekki fyrirsjáanleg og því þarf að gefa nemendum tækifæri til að 

læra samskiptin á eigin forsendum. Til þess er gott að nota ýmsa samskiptaleiki og skapandi 

málnotkun til að efla talað mál. Að efla talað mál – frásögn þarf nemandinn snemma að 

venjast því að segja frá. Í byrjun geta það verið einfaldar setningar eins og hvað nemandinn 

gerði í gær. Samtalstækni er lærð með ýmsum leikjum, til dæmis hlutverkaleikjum eða 

upplýsingaleikjum.  Nemendum er skipt í hópa eða pör og þau fá verkefni til að vinna úr.  

Með markvissri þjálfun munu nemendur ná valdi á að nota rétt mál(Dal,2002). 

3.2.1 Munnlegi þátturinn 

Þegar íslenskir nemendur byrja að læra dönsku hafa þeir þegar lært að tala fullkomlega á 

sínu eigin móðurmáli ásamt því að þeir hafa lært ensku í minnst 5 ár áður en 

dönskukennslan byrjar. Þeir kunna því að bjarga sér á tveimur tungumálum. Þegar þriðja 

tungumálið kemur inn í kennsluna ætti það að vera auðveldara fyrir þau að skilja og geta 

tjáð sig á erlendu tungumáli. Intersproget spilar stóran þátt í því að þau geta snemma gert 

sig skiljanleg en intersproget er tungumál hvers og eins nemanda. Þau nota það sem þau 

kunna nú þegar og blanda saman því sem þau hafa lært í erlenda tungumálinu þannig að 

útkoman er ekki fullkomin en hún er skiljanleg. Og eftir því sem þau læra meira breytist 

intersproget. Ekki má setja út á intersproget heldur skal kennari taka því sem áfanga í því 

að læra dönskuna rétt(Undervisningsministeret,2013). Eins og í öðrum tungumálum er 

talaða tungumálið allt annað en ritað tungumál það er að segja talmálið líkist ekki ritmálinu 

nema að litlu leyti. Danska talmálið hefur tvær greinar það er (d.monolog) eintal og 
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(d.dialog) samtal, eða samræður tveggja aðila eða fleiri. Eintalið líkist meira ritaðri dönsku 

því eintal er oftast upplestur,ræðuflutningur,söluræður,málaflutningur eða miðlun 

upplýsinga  þar sem einn aðili talar. Samtal á milli tveggja eða fleiri aðila er félagslegi þáttur 

talaðs máls, þar sem einstaklingarnir læra að taka mið af þörfum hvers annars til að koma 

orði að í umræðunni. Samtal getur átt sér stað á mörgum mismunandi stöðum, til að mynda 

á milli vina, í búðinni, hjá apótekaranum, í skólanum eða hjá upplýsingadeild símans þar 

sem menn verða að spyrja spurningar og fá við þeim svör. Nemendur verða að læra báða 

þessa þætti en þó með mismunandi aðferðum og þeim verður lýst betur í kaflanum um 

kennsluaðferðir. Ekki er ætlast til þess að nemendur geti um leið talað fullkomna dönsku 

heldur er þeim leyft að þjálfast hægt og rólega og inntaka ný orð og reglur til að ná sem 

bestu valdi á málinu og mismunandi samtalsformum(Birgit Henriksen,1999). 

3.3 Færniþátturinn lestur 

Þriðji færniþátturinn er lestur. Það skiptir miklu máli að nemendur lesi sem mest til að auka 

orðaforða og tilfinningu fyrir málinu. Miklu máli skiptir að vanda val þess efnis sem 

nemendur lesa.  Taka mið af aldri, áhuga og þroska nemenda en gæta þess einnig að 

lestrarefnið víkki sjóndeildarhring nemenda.  Lestrarefnið skal einnig tengjast málefnum 

líðandi stundar svo sem lifnaðarháttum og menningu annarra landa. Til að ná sem bestum 

lesskilningi er til þess ætlast að nemendur lesi sér til gagns, ánægju, þroska og til fróðleiks. 

Þær lestraraðferðir sem notaðar eru, eru mismunandi eftir tilgangi lestursins. Yfirlitslestur 

eða (e.skimming) er hraðlestur þar sem lesið er lauslega yfir textann til að ná aðalatriðum. 

Leitarlestur( e.scanning) þá er lesið í gegnum textann til að finna vissar upplýsingar eins og 

ártöl og fleira. Nákvæmnislestur (e.intensive reading) er lestur af stuttum textum mjög 

vandlega eða úr námsbókum til að ná sem mestum upplýsingum og smáatriðum úr 

textanum. Hraðlestur (e.extensive reading) er lestur af lengri textum til að mynda lestur 

afþreyingarbókmennta þar sem nemandinn getur lesið á milli línanna og skilið textann út 

frá því sem hann kann fyrir. Það þýðir að nemandinn mun ekki skilja hvert orð í textanum 

heldur kemur skilningurinn fram af samhengi annara orða í textanum en með tímanum 

koma fleiri orð inn í orðaforða nemandans. Þeir nemendur sem eiga í vandræðum með 

lestur geta aukið málskilning og orðaforða sinn við hlustun(Tornberg,2005). 

3.4 Færniþátturinn ritun 

Erfiðasti þáttur allra færniþáttanna verður að teljast ritun. Í upphafi ritunar á erlendu 

tungumáli er gott að notast við myndir. Fyrst er hægt að læra að skrifa einstök orð yfir hlut 

sem er á myndinni og síðar hægt að skrifa setningu sem með tímanum verða setningar eða 

saga um það sem er á myndinni (Dal,2002). Nemendurnir geta með tímanum skrifað um 
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það efni sem þeir þekkja fyrir og hafa áhuga á. En það tengist samt sem áður orðaforða 

þeirra hversu mikið þeir geta skrifað. Eftir því sem nemendur verða færari er gerð krafa um 

flóknari setningargerð og að þeir geti beitt grunnreglum málfræðinnar og stafsetningu sem 

réttast. Nauðsynlegt er að veita nemendum tækifæri til að leyfa sköpunargleðinni að ráða 

í skrifum sínum og meta það eftir stíl, inntaki og frumleika (Menntamálaráðuneytið,2013). 

Í kaflanum um hæfniviðmið fyrir erlend tungumál í Aðalnámsskrá grunnskóla 2013, er búið 

að bæta við tveimur nýjum hæfniviðmiðum sem þarf að meta eftir. En það er 

menningarlæsi og námshæfni (Menntamálaráðuneytið,2013). 
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4  Kennsluaðferðir í tungumálakennslu og þróun kennsluaðferða 

Kennsluaðferðir er mikilvægur þáttur í allri kennslu hvort sem um er að ræða kennslu í 

tungumálum eða öðrum fögum. Kennari verður að undirbúa kennsluna vel og taka mið af 

þeirri flóru nemenda sem hann mun vinna með hverju sinni. Vanda þarf val kennsluaðferða 

svo að kennslan nýtist öllum nemendum vel. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf 

kennsluaðferðanna segir hann að skipulag kennslunnar, samskipti kennara og nemenda 

ásamt þekkingu kennara á námsefninu sem hann leggur fram ásamt þeim viðfangssefnum 

sem unnið er með til að nemendur nái þeim árangri sem stefnt er að, sé skilgreiningin á 

kennnsluaðferð í bók hans(Ingvar Sigurgeirsson,1999). Þess má einnig geta að þegar 

kennarar velja sér kennsluaðferð eða aðferðir verða þeir að þekkja vel til flestra þeirra 

aðferða sem hægt er að nota. Mismunandi er hvort aðferðirnar henti kennurunum því er 

það mjög mikilvægt að kennari sé búin að ákveða hvaða aðferðir hann ætlar nota áður en 

hann undirbýr kennslu sína. Eðlilegast er þó að notast við nokkrar aðferðir því fjölhæfni í 

kennslu auka líkur á því að kennari nái til sem flestra nemenda( Ingvar Sigurgeirsson,1999). 

4.1 Málfræði- og þýðingaraðferðin    

Frá upphafi tungumálakennslu bæði hér á landi og erlendis var Málfræði og 

þýðingaraðferðin notuð við kennsluna. Mikilvægast þótti að nemendur gætu lesið og að 

einhverju leyti skrifað auk þess að áhersla var lögð á málfræði og kennslu orðaforða. 

Lesbækur ásamt verkefnaheftum, stílabókum og málfræðibókum voru þau námsefni sem 

notuð voru eingöngu. Kennslan fólst í þýðingum á milli móðurmáls og markmáls, ritun stíla 

og utanbókar lærdómur á málfræðireglum og orðaforða. Málfræði-og þýðingaraðferðin 

hentaði ekki til að kenna talmál eða hagnýta málnotkun því uppbygging hennar var til að 

kenna nemendum að lesa og ná tökum á málfræðireglum hins erlenda máls(Auður 

Hauksdóttir,2007:167) 

4.2 Beina aðferðin 

Undir lok 19. aldar tók viðhorf til tungumálakennslu miklum breytingum er áhugi á 

erlendum tungumálum jókst meðal annars vegna aukinna samskipta á milli þjóða. Nú var 

ekki nóg að kunna bara að lesa og skrifa á erlendri tungu heldur varð að kenna nemendum 

að nota tungumálið til beinna samskipta. Móðurmálið var ekki lengur notað sem milliliður 

þýðinga heldur var horft til þess hvernig börn læra eigið móðurmál og erlenda tungumálið 

skyldi lært á sama hátt. Vægi og röð færniþáttanna fjögurra breyttist í hlustun, talað mál, 

lestur og skrift, en áður hafði röðin verið lestur,ritun,hlustun og talað mál. Nemendur áttu 

nú að læra að nota markmálið en ekki eingöngu að læra um það. Þessi kennsluaðferð kallast 

beina aðferðin (Auður Hauksdóttir,2007:167). En beina aðferðin inniheldur meðal annars: 
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Að kennslan fer fram á markmálinu, aðaláherslan er á talmálið, orð útskýringar eru lagðar 

fram á markmálinu með hjálp af umritun, samheitum eða líkamstjáningu kennarans, 

æfingar eru í framburði og hljómfalli tungumálsins, lestrartextar eru stuttir og málfræðilega 

skipulagðir og verkefni innihalda innsetningaræfingar, ritun eftir upplestri, frásögn og 

frjálsri ritun (Tornberg,2005:33). 

4.3 Hlustunar- og talaðferðin 

Hlustunar-og talaðferðin kom á eftir beinu aðferðinni eða um og eftir miðja síðustu öld. 

Hún átti það sameiginlegt með beinu aðferðinni að áherslan var enn á talmálinu en ólík á 

þann hátt að nú var lögð áhersla á endurteknar hlustunaræfingar þar sem nemendur þuldu 

upp það sem þeir heyrðu. Oftast voru það samtöl eða setningar sem spiluð voru fyrir 

nemendur þar sem nemendur lærðu samtölin/setningarnar utan af. Þeir gátu því þulið þau 

upp með réttum framburði og villulaust. Aðal tilgangur þessarar aðferðar var að gera rétta 

málnotkun að vanabundnu atferli, án umhugsunar (Auður Hauksdóttir,2001:61). 

Beina aðferðin og málfræði-og þýðingaraðferðin höfðu áhrif á tungumálakennslu hér á 

landi en hlustunar-og talaðferðin mun minni áhrif en þó einhver. Eins og sagt var um 

málfræði-og þýðingaraðferðina er létt að finna út hvað nemendurnir lærðu ekki með 

hlustunar-og talaðferðinni. Til að mynda var ekkert gert í því að nemendur sjálfir fengu að 

tala út frá eigin brjósti. Öllu talmálinu var kröftuglega stýrt (Tornberg,2005:37). 

4.4 Tjáskiptaaðferðirnar 

Tjáskiptaaðferðirnar komu inn á seinni hluta áttunda áratugar síðustu aldar. Eins og nafnið 

gefur til kynna er verið að tala um margar aðferðir en ekki einhverja eina aðferð. Þessar 

aðferðir ganga út á það að virkja tungumálið á sem fjölbreytilegastan hátt og að tengja 

saman alla þætti tungumálsins til tjáskipta. Málfræðikunnátta er til að mynda hluti af 

tjáskiptahæfni.   Með tilkomu tjáskiptaaðferðanna var lagt mikið vægi á nám hvers og eins 

nemanda, má því segja að þarna sé um einstaklingsmiðað nám að ræða. Í stað 

kennarastýrðra verkefna er áhersla lögð á það samskiptaform sem nemendur treysta sér til 

að gera eftir getu og kunnáttu. Með því að nemendur fá sjálfir í samvinnu við aðra 

nemendur að skynja að tungumálið er tæki til tjáskipta og það sem þeir fá út úr þeim 

tjáskiptum ræðst af framlagi hvers og eins ásamt virkni. Aðal einkenni tjáskiptamiðaðrar 

kennslu er að verkefnin/kennsluefnið samþættir færniþættina fjóra ásamt því að leggja 

mikla áherslu á tjáskipti á markmálinu í öllum samskiptum nemenda og kennara. Nemendur 

læra því að nota markmálið á eðlilegan markvissan hátt í mismunandi tilgangi  (Auður 

Hauksdóttir,2007: 169-193) 
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Eitt mikilvægasta tæki mannsins til að eiga tjáskipti við aðra hvort sem er í töluðu orði eða 

rituðu, að efla eigin þekkingu eða víkka annarra, að koma hugsun sinni frá sér er tungumálið. 

Með því að læra önnur tungumál en móðurmálið víkka nemendur sjóndeildarhring sinn og 

öðlast þátttöku til meiri virkni ásamt því að tækifæri opnast til frekari þekkingar og viðskipta 

í alþjóðasamfélaginu. Þarf því að vanda vel til tungumálakennslunnar og nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir því tungumálanám er hluti af alhliða menntun til lífstíðar 

(Menntamálaráðuneytið,2013). 

 

4.4.1 Verkefnamiðuð tungumálakennsla (d.Taskbaseret sprogundervisning) 

Verkefnamiðuð tungumálakennsla er ekki kennsluaðferð heldur einn þáttur 

tjáskiptaaðgerða sem notast er við til að kenna nemendum að nota tungumálið til tjáskipta. 

Margar skilgreiningar hafa verið á þessari tilteknu nálgun til tungumálakennslu en margir 

fræðimenn hafa lagt sitt að mörkum til að þróa upprunalegu nálgunina allt eftir því hvaða 

áherslur hver og einn fræðimaður hefur lagt á þessa tilteknu nálgun. Margar tegundir 

tjáskiptaverkefna hafa verið gerð í áranna rás eða frá því á síðari hluta áttunda áratugarins. 

Verkefnin hafa tekið breytingum en hafa samt sem áður öll sama útgangspunkt, að 

nemandinn noti tungumálið til tjáskipta við að leysa mismunandi verkefni sem fyrir þau er 

lagt. Þessi tilteknu verkefni hafa fengið yfirheitið TASK(Pedersen,2007).  Til að skilgreina 

nánar hugtakið Task þá er útskýring Jane Willis sú, að verkefnin (tasks) eru alltaf athafnir 

þar sem nemandinn notar markmálið í samskiptahæfum tilgangi til að ná fram niðurstöðu 

(Willis,J. 1996).  

Kennsluferli verkefnamiðaðrar tungumálakennslu skiptist í þrjú þrep:     

1. Undirbúningur/innlögn (d. før task fase) þá kynnir kennarinn verkefnið fyrir 

nemendum. Hann útskýrir verkefnið vel og lætur vita hvers ætlast er til af 

nemendum við lausn og úrvinnslu verkefnisins. Leggur inn ný orð sem vinna 

þarf með (Willis, J. 1996). 

2. Lausnarferlið (d. task fase) þar vinna nemendur tjáskiptaverkefnið í pörum 

eða hópum. Kennarinn fylgist með en skiptir sér ekki af nemendunum og 

leiðréttir ekki á meðan nemendur tjá sig á markmálinu við lausn verkefnisins 

hvort við annað. Kennari aðstoðar þá sem hjálp þurfa við kynningar eða 

niðurstöðu lausnarinnar sem þau komust að. En framlögnin getur verið 

skrifleg eða munnleg (Willis, J. 1996). 
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3. Úrvinnsla (d.efter task fase) þá kynna nemendur verkefni sín fyrir 

kennaranum og bekknum. Þá er einnig unnið með orð, þjálfaðir mállegir 

þættir svo sem málfræði og stafsetning. Kennari metur störf nemendanna 

og  leggur fram  spurningar sem snerta lausnir verkefnisins ef þess þarf            

(Willis,J. 1996). 

 

Þau tjáskiptaverkefni sem hægt er að leggja fram í verkefnamiðaðri tungumálakennslu eru 

mörg en þau helstu eru: Málþrautir (d.problemløsningsopgaver) en þessi verkefni eru lokuð 

verkefni með einungis einni lausn. Dæmi um slíkt verkefni er t.d. að nemendur fá 

mataruppskrift  þar sem þau eiga að kaupa inn fyrir 10 manns. Þau fá einnig vörubæklinga  

frá verslunum þar sem nemendur eiga að kaupa inn sem ódýrast. Þarna þarf ekki að tala 

saman en einn eða fleiri nemendur geta leyst lausnina þar sem allir fá sömu upplýsingar 

(Henriksen,B.1999; Pedersen, 2001). 

Púsluspil (d.puslespil) í þessum verkefnum geta nemendur fengið mismunandi upplýsingar 

sem þau þurfa að skiptast á til að leysa verkefnið. Þetta verkefni er einnig lokað með einni 

lausn en nú krefst verkefnið þess að nemendur tali saman við lausn verkefnisins. Dæmi um 

púsluspil er að nemendur fá sundurklippt ljóð, teiknimyndaseríu eða leiðbeiningar um 

matreiðsluaðferð. Nemendur verða að tala saman og púsla saman í rétta röð þær 

upplýsingar sem þau fá (Henriksen,B.1999; Pedersen, 2001). 

Upplýsingagap (d.informationskløft) er lokað verkefni með einni lausn sem og hin verkefnin 

sem fyrr eru nefnd. Í þessu verkefni er það annar eða einn nemandanna sem hefur 

upplýsingar sem hinn/hinir þurfa að fá til að leysa verkefnið. Dæmi um upplýsingagap gæti 

verið að sá sem hefur upplýsingarnar þarf að leiðbeina hinum að komast í gegnum kort eða 

völundarhús. Sá sem gefur upplýsingarnar talar oftast mest en hægt er að segja að ef þetta 

væri í alvörunni, myndi sá með kortið leita upplýsinga hjá þeim sem upplýsingarnar hefur. 

En í sameiningu þurfa nemendur að komast á leiðarenda (Henriksen,B.1999; Pedersen, 

2001). 

Ákvarðanataka (d.beslutningstagen) þetta er opið verkefni þar sem allir geta leyst 

verkefnið án þess að taka þátt í tjáskiptunum. Dæmi um slíkt verkefni er að allir nemendur 

fá sömu ferðabæklinga frá nokkrum ferðaskrifstofum. Nemendurnir verða að taka 

ákvörðun eftir að hafa skoðað og lesið alla bæklingana ásamt því að ef þeir vilja ferðast 

saman þá verða þeir að ræða saman og hvert þá langar að fara og hvernig. Þessi verkefni 

hafa margar lausnir því allir hafa sömu upplýsingarnar og svo er það nemendanna að velja 

hvað þeir vilja gera eða hvert þeir vilja fara (Pedersen,2007). 
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Hlutverkaleikur (d.rollespil) er verkefni um félagsleg samskipti. Þetta er opið verkefni því 

nemendur ráða enda leikritsins. Dæmi um hlutverkaleik er að kennari skiptir nemendum í 

hópa. Síðan fær hver hópur handrit en þau ráða hver leikur hvern. Eftir að nemendur hafa 

æft rollur sínar eða fundið út hvað þau ætla að segja þá er leikritið sett saman og flutt. Sá 

sem leikur aðalhlutverkið fær til að mynda upplýsingar frá kennara að breyta endi leikritsins 

án þess að hinir í hópnum fái að vita hvað gengur á (Henriksen,B. 1999). 

Eins og sjá má á upptalningunni eru til mörg afbrigði tjáskiptaverkefna og hvað þau þjálfa. 

Enn fleiri tjáskiptaverkefni eru til þó þeirra sem ekki minnst hér. En það sem þessi verkefni 

eiga sameiginlegt er að þrepin þrjú verður alltaf að uppfylla.  

Kennarinn er aðalmaðurinn í undirbúningsvinnunni þar sem hann útskýrir verkefnin fyrir 

nemendum. Að öðru leyti vinnur hann með því að fylgjast með og hjálpar til ef nemendur 

biðja um hjálp. Nemendur fá því næði til að tjá sig við úrlausn verkefnanna án afskipta 

kennara. Með þessu verða nemendur óhræddari við að tjá sig og taka þátt í verkefninu 

þegar þeir sjá og finna að flestir hinna nemendanna eru á sama stað í tjáskiptunum. Í 

úrvinnslunni gefur kennarinn nemendum umsögn, örvar sjálftraust þeirra með hrósi og 

ræðir við nemendur um vinnslu þeirra í verkefninu. 
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5 Ástæður fyrir vali á rannsóknarefni 

 

Áhugi fyrir munnlega þætti dönskukennslunnar kviknaði þegar höfundur var í 

vettvangsnámi í Grunnskóla Hornafjarðar. Í Grunnskóla Hornafjarðar byrjar dönskukennsla 

í 7. bekk. Tveir dönskukennarar voru starfandi í skólanum og skiptu þeir bekkjunum á milli 

sín. Það er að annar þeirra var með allan 7. bekk og voru þeir svo með hvorn sinn hluta af 

8. 9. og 10. bekk. Þannig að þetta eru 7 bekkjardeildir sem læra dönsku. Í vettvangsnáminu 

var annar kennarinn valinn sem  leiðbeinandi og fékk höfundur að koma inn með 

verkefnamiðaða tungumálakennslu. Verkefnamiðuð tungumálakennsla „ Task baseret 

sprogundervisning“ er ekki kennsluaðferð heldur einn þáttur nálgunar innan 

tjáskiptamiðaðrar kennslu þar sem nemendur þjálfast í tjáskiptahæfni og færniþáttunum 

fjórum.  

Þá kom það í ljós í viðtölum við nemendur að þeir vildu einna helst læra að tala dönsku, 

geta tjáð sig og átt í samskiptum við dönskumælandi fólk. Við þessar óskir þeirra kviknaði 

áhugi á því að kanna þennan þátt dönskukennslunnar og áhugi fyrir því að bera saman 

dönskukennsluna eða áherslur dönskukennslunnar sem snerta munnlega þáttinn á milli 

skólanna.  

 

5.1 Fyrri rannsóknir 

 

Í bókinni hennar Auðar Hauksdóttur, Lærerens strategier – Elevernes dansk, er rannsókn 

hennar sem hún gerði á árunum 1993-1994. En þá rannsókn gerði hún eftir samræmd próf 

10. bekkjar í dönsku. Meginmarkmið rannsóknar hennar var að kanna kennsluhætti 

dönskukennaranna og að athuga hvort einhverjar breytingar hafi orðið á kennsluháttunum. 

Samkvæmt rannsókn hennar sem var megindleg spurningalistakönnun kom í ljós að skortur 

væri á fagmenntuðum dönskukennurum ásamt því að breytingar á kennsluaðferðum gengu 

mjög hægt.  Kennsluhættir um tjáningu og samskipti voru varla með inni í myndinni. 

Munnlegi þáttur rannsóknarinnar leiddi það í ljós að tæplega helmingur kennara sagðist 

tala oft eða mjög oft á markmálinu við nemendur en hinsvegar að fimmtungur nemenda 

talaði oft eða mjög oft markmálið við kennarann (Auður Hauksdóttir,2001:563-565). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á þjálfun munnlegrar færni í dönsku en Ósa 

Knútsdóttir gerði eina slíka á árunum 2005-2006. Rannsókn hennar var eigindleg og byggð 
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á svörum fimm dönskukennara í framhaldsskóla. Sjálf er Ósa dönskukennari við 

Menntaskólann við Sund. Hennar rannsókn fjallaði um munnlega færni 

framhaldsskólanema í dönsku. Samkvæmt hennar niðurstöðum segir að íslenskir 

nemendur séu langt frá því að ná þeirri færni í töluðu máli á dönsku sem æskilegt væri til 

eðlilegra tjáskipta. Í rannsókn Ósu kom einng fram að vöntun væri á kennsluefni til að vinna 

með. Ósa sagðist hafa farið í það að gera þessa rannsókn til að athuga hvort miklar 

áherslubreytingar væru í dönskukennslunni vegna breyttrar umræðu um 

tungumálakennslu. Áherslan væri á aukinni þjálfun í munnlegri færni nemenda (Ósa 

Knútsdóttir,2007). 
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6 Rannsóknin 

Þessi kafli snýr að rannsókninni. Eins og áður hefur komið fram þá langaði höfund að leggja 

fram eigin könnun um  munnlega þátt dönskukennslunnar en þó á einangruðu svæði. 

Rannsóknin átti að vera sérstaklega gerð til bera saman hvað kennarar á Austurlandi væru 

að gera í sinni kennslu til hliðsjónar við skólann þar sem höfundur starfar.  Áhugi var fyrir 

því  að athuga hvort mikill munur væri á vægi munnlega þáttarins í öðrum skólum því það 

eru nemendurnir á Suðausturlandi sem vilja læra meira um tjáskipti og almenn samskipti á 

markmálinu.  

 

  

6.1 Aðferð rannsóknarinnar 

 

Til að fá svör við spurningunni varð að leita til aðferðafræðinnar. Nú þurfti að ákveða hvort 

rannsóknin yrði eigindleg þar sem notuð yrðu viðtöl eða vettvangsrannsókn til að leita svara, 

eða megindleg rannsókn sem byggist á mælanlegum félagslegum staðreyndum. Megindleg 

spurningakönnun varð fyrir valinu þar sem spurningalisti var sendur út til ákveðinna 

þátttakenda með lokuðum spurningum sem voru með fyrirfram gefnum svörum ásamt 

fjölvalsspurningum. Fimm spurningar voru þó hálflokaðar þar sem þátttakendum gafst 

kostur á að svara með öðru svari en þeim svörum sem voru fyrirfram gefin.  

Spurningalistinn var sendur í tölvupósti í 15 skóla á Austurlandi. Þar voru skólastjórnendur 

beðnir um að koma spurningalistanum á framfæri til dönskukennaranna í skólum þeirra. 

Erfiðlega gekk að fá svör og var spurningalistinn sendur í tvígang í skólana. Á endanum tókst 

að fá bein tölvunetföng dönskukennaranna og þá fóru svörin að berast.  

 

6.1.1 Þátttakendur könnunarinnar 

Eins og fyrr sagði var könnunin send til 15 skóla á Austurlandi. Um heildarfjölda 

dönskukennaranna er ekki vitað en mjög fá svör bárust. Búist var við að í hverjum skóla 

væru í það minnsta tveir dönskukennarar þannig að svörin gætu orðið um 30. Því miður 

bárust einungis 10 svör en miða við hvaðan svörin bárust þá vantaði eingöngu svör frá 

þremur bæjarfélögum. Þar sem þýðið/þátttakendur eru einungis 10, eru svör 

könnunarinnar einungis reiknuð út frá þeim í prósentum. Þannig að hver þátttakandi 



24 

markar 10% í þeim spurningum sem allir kennararnir 10 svara. Ef spurningarnar eru þess 

eðlis að aðeins 6 kennarar svara þeim þá er hver þátttakandi 16,7%. 

 

Í upphafi spurningalistakönnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að gefa upp kyn sitt. 

Þeir þátttakendur sem sáu sér fært um að svara voru allt konur. 

 

Þátttakendur voru síðan  beðnir um að svara spurningu um aldur sinn, sjá mynd 1. 

 

Mynd 1. Myndin sýnir aldurshlutfall þátttakenda. 

Af þeim kennurum sem svöruðu voru sex kennarar eldri en 40 ára, en flestir þeirra voru á 

aldrinum 41 til 50 ára. Engin þátttakenda var á aldursbilinu 21 til 30 ára. 

 

Í spurningu þrjú voru kennarar spurðir um eigið móðurmál. Allir eða 100% svöruðu 

íslenska. 

 

 

 

 

 

 

0%

40%

50%

10%

0%

21-30 31-40 41-50 51-60 61+

Aldur í árum

Aldur þátttakenda

Fjöldi



25 

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningu hve lengi þeir hafa starfað sem 

dönskukennarar. Sjá mynd 2. 

 

Mynd 2. Myndin sýnir starfsaldur þátttakenda sem dönskukennarar. 

 

Ef myndir númer 1 og 2 eru skoðaðar saman þá má sjá að starfsreynslan helst í hendur 

með aldri þátttakenda. Með því er átt að yngri hópurinn eða 31-40 ára eru 40% líkt og 

þeir kennarar sem hafa starfað í fæst ár. En þegar gögnin frá kennurunum eru skoðuð þá 

er það ekki raunin. Það er því ekki hægt að skoða starfsreynsluna út frá aldri þátttakenda. 

Svo virðist sem nýútskrifaðir kennarar eru að verða eldri í árum talið. Sjá má á þessari 

mynd að 70% kennara hafi  starfað sem dönskukennarar í skemur en 10 ár. 
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Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningu um menntun þeirra eins og sjá má mynd 

3. 

 

Mynd 3. Myndin sýnir svör um menntun þátttakenda. 

 

Á mynd 3 sést að 10% eru með kennarmenntun með dönsku sem aðalfag. 70% er með 

kennaramenntun en með annað en dönsku sem aðalfag. 10% með framhaldsmenntun 

kennara með annað en dönsku sem aðalfag og 10% með aðra menntun. Þátttakandinn 

svaraði því ekki hvaða menntun það væri. Eins og fram kemur í rannsókn Auðar 

Hauksdóttur var mikill skortur á fagmenntuðum dönskukennurum á árunum 1993-1994 

(Auður Hauksdóttir,2001). Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist það sama vera í dag. 

Óneitanlega kviknar sú spurning hvort menntun þeirra sem kenna dönsku í íslenskum 

grunnskólum sé hluti af hægum breytingum í kennsluháttum? Því verður nú ekki svarað 

hér en allt í lagi er að velta því fyrir sér. 

 

Kennararanir voru einnig beðnir um að svara því í spurningu sex hvaða bekk eða bekkjum 

þeir kenna dönsku. Svörin sem bárust voru svohljóðandi:  

 2 af 10 kenna 5.bekk. 

 3 af 10 kenna 6.bekk. 

 6 af 10 kenna 7.bekk. 

 8 af 10 kenna 8. bekk. 

 6 af 10 kenna 9. bekk. 
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 5 af 10 kenna 10.bekk.  

Einungis 3 kennarar af 10 kenna einni bekkjardeild. Því má segja að 7 kennarar kenna frá 

tveimur upp í sex bekkjardeildir dönsku. Það sem kom mest á óvart var að sjá 5. og 6. bekk 

með í þessari upptalningu, en var jafnframt mjög hrifin af því og vildi óska þess að minn 

skóli myndi líka byrja fyrr í stað þess að hefja dönskukennsluna í 7. bekk. 

 

 

6.2 Greining niðurstaðna og upplýsinga 

Niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar var safnað saman og unnið úr þeim í Excel. Af 

þeim 12 spurningum sem lagðar voru fyrir kennarana voru 8 þeirra settar upp í töflur og 

unnar úr þeim myndir ásamt stuttum skýringartexta. Fjórar spurningar eru hvorki í töflu né 

mynd en einungis í formi texta.  Allar myndirnar eru í sama formi til að halda samræmi og 

eru þær settar upp í súlurit. Súlurnar eru allar einlitar nema í þeim myndum þar sem stafla 

þurfti í fjórar myndir. Þær myndir eru með liggjandi súlum.Til að hjálpa lesendum við að 

lesa úr myndunum eru settir skýringartextar inn á myndirnar án þess þó að yfirgnæfa 

myndina sjálfa. Eins ber að geta þess aftur að svarhlutfall þátttakenda er sett upp í 

prósentum og er eingöngu miðað við fjölda þeirra þátttakenda sem svöruðu könnuninni en 

ekki er tekið mið af fjölda dönskukennara á Austurlandi því réttur fjöldi er ekki vitaður.  

Eins og getið er um í Aðalnámskrá grunnskóla þá er ætlast til þess að fjölbreytilegar 

kennsluaðferðir séu notaðar við kennsluna. Eins og segir í kafla 4 í ritgerð þessari þá er að 

mestu notast við fjórar kennsluaðferðir í tungumálakennslu. Í spurningu 8 eru kennarar 

spurðir hvernig þeir skipta kennusluaðferðunum niður í sinni kennslu. Það er hvaða 

kennsluaðferð fær hæsta vægið og svo koll af kolli í þeirra kennslu. Allar kennsluaðferðirnar 

gátu fengið sama vægið ef þær eru allar jafn ríkjandi í kennslu þeirra. Í þessari spurningu 

var gefinn kostur á að svara öðru en því sem fyrirfram var sett sem svar. Tveir kennarar 

nýttu sér það og eru svör þeirra sett fram sem texti en valmöguleikinn         „ annað“ kemur 

fram á myndinni. 

Í svarmöguleikum í spurningum 8 og 9 voru þátttakendur beðnir um að setja inn tölurnar 

1-4 eftir vægi en 1 vegur hæst en 4 vegur lægst. Við vinnu á svörum þátttakendanna var 

tölunum breytt í : 1 = mjög mikið, 2 = mikið, 3 = lítið og 4 = mjög lítið. 

Í spurningu 12 eru 9 staðhæfingar. Þátttakendur svöruðu staðhæfingunum með 6 

svarmöguleikum. 1= Mjög sammála, 6 = mjög ósammála. Þessum svarmöguleikum var deilt 
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niður í 3 möguleika. Þannig að liðir 1 og 2 voru settir saman og fengu vægið sammála, liðir 

3 og 4 urðu hvorki sammála né ósammála og liðir 5 og 6 ósammála.  
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7 Niðurstöður  

Eins og fyrr segir voru þátttakendur af skornum skammti. Og verður því að játast að þessar 

niðurstöður gefa kannski ekki raunhæfa mynd á stöðu munnlega þáttarins á Austurlandi. 

En við því er ekkert hægt að gera nema kannski óska þess, að ef fleiri svör hafi borist þá hafi 

myndin breyst. En þar sem staðan er sú sem hún er þá birtast hér niðurstöður úr þeim 

svörum sem bárust og verður metið eftir þeim. 

7.1 Niðurstöður spurningalistakönnunar 

Þátttakendur voru spurðir í spurningu sjö, hvort þeir notuðu markmálið í dönskukennslunni 

og þá hve oft. Sjá mynd 4. 

 

Mynd 4. Myndin sýnir hve oft þátttakendur nota markmálið í dönskukennslunni. 

 

Eins og sést á mynd 4 þá notar meirihluti kennaranna dönskuna/markmálið nokkuð oft í 

kennslu sinni, tveir kennarar nota markmálið alltaf. Það kemur ekki fram hvað liggur á 

bakvið nokkuð oft og alltaf eins og til dæmis eru það allar kennslustundir allan tímann eða 

eru það 10 mínútur í hverri kennslustund. En hversu mikið það er, skiptir kannski ekki 

aðalmálinu, heldur það að markmálið ER notað í kennslustundum. 

 

Í spurningu átta í spurningalistanum er spurt um skiptingu kennsluaðferða sem 

þátttakendur nota í sinni kennslu. Sjá myndir 5 til 8 hér að neðan. 
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Mynd 5. Myndin sýnir hve mikið vægi kennsluaðferðin Málfræði og hlustunaraðferðin 
hefur í kennslu þátttakenda. 

 

Eins og sjá má á myndinni eru það 60% þátttakenda sem leggja litla áherslu á 

kennsluaðferðina en 20% mikla áherslu. 20% þátttakendanna leggja áherslu á aðra 

kennsluaðferð og svara því. 

 

 

Mynd 6. Myndin sýnir hve mikið vægi kennsluaðferðin Beina aðferðin hefur í kennslu 
þátttakenda. 

Einungis 10% þátttakenda leggja áherslu á þessa kennsluaðferð en 90% þátttakenda ekki. 
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Mynd 7. Myndin sýnir hve mikið vægi kennsluaðferðin Hlustunar og talaðferðin hefur í 

kennslu þátttakenda. 

Á þessari mynd eru það 70% þátttakenda sem leggja áherslu á þessa kennsluaðferð og 

einungis 10% sem leggja litla áherslu á hana. 20% eru enn sem fyrr með aðrar 

kennsluaðferðir. 

 

 

Mynd 8. Myndin sýnir hve miki vægi kennsluaðferðin Tjáskiptaaðferðirnar hafa í kennslu 

þátttakenda. 

 

 

30%

40%

10%

0%

20%

Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið Annað

Sv
ar

h
lu

tf
al

l þ
át

tt
ak

en
d

a

Hlustunar og talaðferðin

30%

20% 20%

10%

20%

Mjög mikið Mikið Lítið Mjög lítið Annað

Sv
ar

h
lu

tf
al

l þ
át

tt
ak

en
d

a

Tjáskiptaaðferðirnar



32 

Ef myndir 5 til 8 eru skoðaðar saman sést að mesta vægi kennaranna er á þær 

kennsluaðferðir þar sem talað mál eða munnlegi þátturinn er hvað mestur ásamt 

hlustunarþættinum. Á myndunum sést einnig að 20% þátttakendanna eða tveir völdu engar 

aðferðanna. Annar þátttakandinn sagðist leggja mesta áherslu á lesskilning og hlustun. Hinn 

þátttakandinn vann í vinnubókarkennslu fyrir blandaðan aldurshóp því í skólanum kennir 

hann dönsku í fimmta til sjöunda bekk saman og áttunda til tíunda bekk saman. Sagðist 

hann einnig leggja fram ýmis verkefni frá kennara. 

 

 Þátttakendurnir voru spurðir hversu mikið vægi þeir leggðu á færniþættina fjóra í kennslu 

sinni. 

Þrír þátttakendur kenndu dönsku í 6. bekk. Samkvæmt svörum þeirra þá lögðu allir 

þátttakendur sama vægi á alla færniþættina fjóra. Allir færniþættirnir fjórir fengu 25% hver, 

frá öllum þátttakendum. 

 

 

Mynd 9. Myndin sýnir vægi/áherslu færniþáttanna fjögurra í 7. bekk. 

Á myndum 11 – 14 var svörum þátttakenda staflað í liggjandi súlur. Var það gert til að 

auðveldara væri að lesa út úr samanþjöppuðum svörunum og að ein mynd myndi bera alla 

færniþættina saman. Á sumum myndanna eru einungis þrír litir í súlu en þá hefur einhver 

færniþáttanna ekkert vægi fengið. 

 

 

16.67%

16.67%

33.33%

33.33%

16.67%

16.67%

33.33%

33.33%

33.33%

50%

16.67%

33.33%

16.67%

16.67%

33.33%

Mjög mikið

Mikið

Lítið

Mjög lítið

Svarhlutfall þátttakenda

7
. b

e
kk

u
r

Færniþættirnir fjórir - hlustun - talað mál -
lestur og ritun

Hlustun Talað mál Lestur Ritun



33 

 

 

Mynd 10. Myndin sýnir vægi/áherslu færniþáttanna fjögurra í 8. bekk. 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Myndin sýnir vægi/áherslu færniþáttanna fjögurra í 9. bekk. 

 

 

25%

12.50%

37.50%

25%

25%

62.50%

12.50%

50%

37.50%

12.50%

25%

25%

25%

25%

Mjög mikið

Mikið

Lítið

Mjög lítið

Svarhlutfall þátttakenda

8
. b

e
kk

u
r

Færniþættirnir fjórir - hlustun - talað mál -
lestur og ritun

Hlustun Talað mál Lestur Ritun

33.33%

33.33%

33.33%

33.33%

50%

16.67%

50%

16.67%

33.33%

16.67%

50%

33.33%

Mjög mikið

Mikið

Lítið

Mjög lítið

Svarhlutfall þátttakenda

9
. b

e
kk

u
r

Færniþættirnir fjórir - hlustun - talað mál -
lestur og ritun

Hlustun Talað mál Lestur Ritun



34 

 

Mynd 12. Myndin sýnir vægi/áherslu færniþáttanna fjögurra í 10. bekk. 

Ef myndirnar eru bornar saman þá er mesta vægið lagt á lestur og ritun frá 6. bekk til 9. 

bekkjar en það snýst við í 10. bekk. 

 

 

 

Þátttakendur voru spurðir í spurningu 10 hvort þeir leggi munnleg próf fyrir nemendur sína. 

Sjá mynd 13. 

 

Mynd 13. Myndin sýnir hlutfall þátttakenda sem leggja fyrir munnleg próf í kennslu 
sinni. 
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Á mynd 13 má sjá að 70% þátttakenda leggja munnleg dönskupróf fyrir nemendur sína en 

30% gera það ekki. 

 

Þátttakendur voru beðnir um að meta eigin hæfni í dönsku, sjá mynd 14. 

 

Mynd 14. Myndin sýnir eigin hæfni þátttakendanna í dönsku. 

Á mynd 14. Má sjá svör þátttakenda á eigin hæfni í dönsku. 50% þátttakenda telja sig góða 

til mjög góða í töluðu máli en sama hlutfall telur sig sæmilega. Í ritun telja 90% þátttakenda 

sig góða og mjög góða en 10% sæmilega. Í málfræði telja 70% þátttakenda sig góða eða 

mjög góða og 30% telja sig sæmilega. Allir þátttakendur eða 100% telja sig góða eða mjög 

góða í lestri á dönsku. 

Tólfti og síðasti liður spurningalistans sneri að staðhæfingum. Þá voru þátttakendur beðnir 

um að svara 9 staðhæfingum. Í fyrstu staðhæfingunni eru þátttakendur spurðir hvort þeir 

gefi nemendum sínum alltaf fyrirmæli á dönsku. Sjá mynd 15. 
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Mynd 15. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 1. 

Á mynd 15 sést að 40% þátttakendanna eru hvorki sammála né ósammála staðhæfingunni. 

30% eru sammála og 30% ósammála. 

 

Í staðhæfingu tvö eru þátttakendur spurðir hvort þeim finnist mikilvægt að kennarinn tali 

dönsku í kennslustundum. Sjá mynd 16. 

 

Mynd 16. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 2. 

Ef svör þátttakenda eru skoðuð þá sést að 50% eða helmingu þátttakenda er hvorki 

sammála né ósammála staðhæfingunni. 40% eru sammála og 10% eru ósammála. 

Í staðhæfingu þrjú eru þátttakendur beðnir um að svara því hvort þeim finnist að danska sé 

mikilvægt tungumál að læra. Sjá mynd 17. 
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Mynd 17. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 3. 

Ef mynd 17 er skoðuð sést að 60% þátttakenda eru hvorki sammála né ósammála 

staðhæfingunni. Sammála eru 30% og ósammála eru 10%. 

 

Í staðhæfingu fjögur eru þátttakendur spurðir hvort þeir telji að nemendum finnist gaman 

að læra dönsku. Sjá mynd 18. 

 

Mynd 18. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 4. 

Á mynd 18 er stærsti hlutur þátttakenda hvorki sammála eða ósammála staðhæfingunni 

eða 60%. Sammála eru 10% en ósammála 30%. 
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Í fimmtu staðhæfingu eru þátttakendir spurðir hvort þeim finnist nemendur vera viljugir til 

að tala dönsku. Sjá mynd 19. 

 

Mynd 19. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 5. 

Ef mynd 19 er skoðuð sést að 40% þátttakenda eru sammála staðhæfingunni. 40% eru 

hvorki sammála né ósammála á meðan 20% er ósammála. 

 

Í sjöttu staðhæfingu eru þátttakendur spurðir hvort erfitt sé að fá nemendur til að lesa 

upphátt á dönsku. Sjá mynd 20. 

 

Mynd 20. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 6. 

Þegar mynd 20 er skoðuð sést að 40% þátttakenda er sammála staðhæfingunni. 40% eru 

hvorki sammála né ósammála og 20% eru ósammála. 
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Í staðhæfingu sjö eru þátttakendir spurðir hvort þeir láti nemendur hlusta á 

hlustunarverkefni í tímum. Sjá mynd 21. 

 

Mynd 21. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 7. 

Þegar mynd 21 er skoðuð sést að helmingur þátttakenda eða 50% eru sammála 

staðhæfingunni. Hvorki sammála né ósammála eru 40% og 10% ósammála. 

 

Í áttundu staðhæfingu eru þátttakendur spurðir hvort þær láti nemendur sína æfa samtöl 

þeirra á milli á dönsku. Sjá mynd 22. 

 

Mynd 22. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 8. 
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Á mynd 22 má sjá að meira en helmingur þátttakenda eða 60% sem eru hvorki sammála né 

ósammála staðhæfingunni. Sammála eru 20% og ósammála eru 20%. 

 

Í níundu og jafnframt síðustu staðhæfingunni sem þátttakendurnir voru spurðir, er spurt 

hvort þeir telji að annað Norðurlandamál en danska henti betur til kennslu á Íslandi. Sjá 

mynd 23. 

 

Mynd 23. Myndin sýnir svör við staðhæfingu 9. 

Þegar mynd 23 er skoðuð sést að helmingur þátttakenda eða 50% er hvorki sammála né 

ósammála staðhæfingunni, 30% er sammála en ósammála eru 20%. 
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8 Umræður 

Þessum kafla er skipt niður í fimm undirkafla. Þar eru teknar saman helstu niðurstöður og 

þær ræddar. Fyrst verða teknir fyrir færniþættirnir og námsmat, þá munnlegi þátturinn í 

kennslu og mat þátttakanda á eigin hæfni. Þar á eftir koma ályktanir og að lokum mun það 

koma í ljós hvort svar hafi fengist við rannsóknarspurningunni. 

 

8.1 Færniþættirnir og námsmat 

Þegar myndir færniþáttanna eru skoðaðar má sjá að í öllum bekkjum það er frá sjötta 

bekk til þess níunda er mesta áherslan á lestur og ritun. Þó virðist alltaf vera einhvert vægi 

á hlustun sérstaklega, en það byrjar í áttunda bekk og toppar sig í tíunda bekk. Vægi 

færniþáttarins talað mál er þónokkuð minna en hlustunarþáttarins en í níunda bekk 

hækkar vægið en vegur síðan hæst í tíunda bekk.   

Samkvæmt gildandi Aðalnámskrá grunnskólans eiga allir færniþættirnir að fléttast 

saman og nýtast þannig til að fá jafnt vægi. Frá upphafi náms í erlendu máli á nemandinn 

að fá tækifæri bæði til að prófa sig áfram í málinu ásamt því að venjast því að hlusta á það. 

Nota á fjölbreyttar aðferðir í kennslu til að nemendur þjálfist í töluðu máli.  Aðaláherslan í 

upphafi tungumálanáms þykir því eðlilegast vera á hlustun og talað mál og síðan fléttast 

hinir færniþættirnir inn ( Menntamálaráðuneytið, 2013). 

  

8.2 Munnlegi þátturinn í kennslu 

 

Ef skoðaðar eru myndir 15-23 um niðurtöður staðhæfinganna sem þátttakendur svöruðu 

er í lagi að segja: „Betur má ef duga skal!“. Niðurstöðurnar sýna þó að þriðjungur 

þátttakenda gefa nemendum alltaf fyrirmæli á dönsku og tæplega helmingi þátttakenda 

finnst mikilvægt að kennarinn tali dönsku í kennslustundum. Einungis 10% þátttakenda eru 

ósammála þeirri staðhæfingu. Þær staðhæfingar sem snúa að æfingum nemenda í hlustun 

og munnlegri færni, þá lætur helmingur þátttakenda nemendur hlusta á hlustunarverkefni 

í tímum en einungis 20% eða fimmtungur fá nemendur til að æfa talað mál í  samtölum, til 

dæmis í hlutverkjaleikjum. Þær staðhæfingar sem snúa að vilja nemenda til að tala dönsku 

þá finnst tæplega helmingi þátttakenda nemendur vera viljugir til að tala dönsku en 

fimmtungur er ósammála því. Fimmtungi þátttakenda finnst ekki erfitt að fá nemendur til 

að lesa upphátt tæplega helmingi þátttakenda finnst það.  
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 Ef litið er til viðhorfs þátttakenda til mikilvægi dönskukennslunnar var það þriðjungur 

þátttakendanna sem fannst danskan mikilvægt tungumál einnig var það þriðjungur 

þátttakenda sem taldi að annað Norðurlandamál myndi henta betur en danska til kennslu. 

Hvort að þetta viðhorf smiti út frá sér til nemenda er ekki gott að segja en þegar 

þátttakendur svöruðu staðhæfingunni um það hvort nemendum finndist gaman að læra 

dönsku þá voru einungis 10% sammála þeirri staðhæfingu. 

 Kennari í rannsókn Ósar Knútsdóttur var á því að númer eitt, tvö og þrjú var að hafa gaman 

í kennslustundum, ef henni var farið að leiðast þá mátti bóka það að nemendum hennar 

leiddist líka (Ósa Knútsdóttir,2007:11). 

 

8.3 Eigin hæfni þátttakenda 

Þátttakendur voru beðnir í rannsókninni að meta eigin hæfni í dönsku. Matsflokkarnir voru 

fjórir og voru það talað mál, ritun, málfræði og lestur. Þetta var gert til að fá mynd af því 

hvort eigið mat kæmi fram í vægi á námsmati og kennslu þeirra. Helmingur eða 50% 

þátttakenda svaraði því til að þær væru sæmilegir í töluðu máli en helmingurinn á móti var 

góður eða mjög góður. Í ritun töldu 90% sig vera góða eða mjög góða en 10% sæmileg. Í 

málfræðihlutanum voru tveir þriðjuhlutar góðir eða mjög góðir  og tæplega þriðjungur 

sæmilegur. Eingöngu í lestrarhlutanum var enginn sæmilegur heldur 100% í góður eða mjög 

góður.  

 

8.4 Ályktanir 

Í ljósi niðurstaðna í rannsókninni er margt sem þarf að skoða betur. Það er greinilegt að enn 

er lögð aðaláhersla á lestur og ritun í kennsluaðferðum kennara í öllum bekkjarstigum þó 

svo áhersla sé lögð á hlustun og talað mál í byrjun tungumálakennslunnar samkvæmt 

gildandi Aðalnámskrá, að allir færniþættirnir séu þjálfaðir jafnt. Notkun markmálsins í 

dönskukennslunni er einnig ábótavant og spurning er hvort að það sé vegna þess að 

helmingur þátttakenda meta hæfni sína í töluðu máli einungis sæmilega. Það er ekki nóg 

að tala um að nota markmálið mun meira í kennslu, það þarf að framkvæma það.  

 

8.5 Svar við rannsóknarspurningu? 

Ástæðan fyrir því að höfundur ákvað að fara af stað með þessa rannsókn í grunnskólana á 

Austurlandi var sú að höfundur vildi fá að vita hversu mikið vægi er lagt á munnlega þáttinn 

í kennslunni. Vildi fá að vita hvort mikill munur væri á notkun markmálsins í grunnskólum á 
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Austurlandi til hliðsjónar við Grunnskóla Hornafjarðar. En kennarar í Grunnskóla 

Hornafjarðar eru í Kennarasambandi Austurlands.  Eins og segir í ályktunum þá er notkun 

markmálsins í dönskukennslunni ábótavant og færniþættirnir talað mál og hlustun fá ekki 

mikið vægi í námsmatinu fyrr en við lok grunnskólagöngunnar. Í ljósi þeirra svara sem 

bárust og unnið var úr er hægt að segja að skýrt svar hafi fengist við 

rannsóknarspurningunni.  
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9 Lokaorð 

Að vinna þessa rannsóknarvinnu hefur bæði verið áhugavert og gagnlegt. Ýmislegt sem ég 

vissi ekki þegar, hef ég lært. Ég gerði mér samt miklar vonir um að ég gæti lært enn meira 

til að verða betri dönskukennari. Þegar rannsóknarritgerð á borð við þessa er unnin og 

niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar koma upp allskyns samsæriskenningar. En það 

gerist  þegar verið er að leita að tengingu á milli þátta, leita að svörum hvers vegna þetta 

er svona en ekki öðruvísi, verið að leita að einhverjum blóraböggli sem hægt er að kenna 

um allt sem er ekki eins og þú vilt að það sé. Sem betur fer þá er höfundurinn ekki að flíka 

þessum samsæriskenningum sínum heldur reynir hann að halda þeim fyrir sig og metur 

niðurstöðurnar eftir norminu. Ég var samt mest hissa á því í rannsókn minni hve fáir 

dönskukennarar töldu fagið mikilvægt og hefði viljað fá svör við því. Ef jákvæðni til fagsins 

smitar út frá sér til nemenda þá gerir neikvæðnin það líka og oft á tíðum mun harðar en 

það jákvæða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Heimildaskrá 

 

Auður Hauksdóttir. (2001). Lærerens strategier – Elevernes dansk, dansk som 

fremmedsprog i Island. Kaupmannahöfn: Tema Nord. 

Auður Hauksdóttir. (2007). Straumar og stefnur í tungumálakennslu. Í Auður Hauksdóttir 

og Birna Arnbjörnsdóttir (Ritstj.) Mál málanna: Um nám og kennslu erlendra 

tungumála. Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Háskólaútgáfan. 

Chomsky,Noam. (1973). Mál og mannshugur. Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag. 

Dal, Michael. (2002). De grundlæggende færdigheder. Islands pædagogiske universitet, 

Reykjavík. 

Henriksen,Birgit. (1999). Mundtlighed. Sprogforum.Sótt af 

http://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/Campus_Emdrup/Sprogforum_ar

kiv/SPROGFORUM_NO._14_Mundtlighed.pdf 

Ingvar Sigurgeirsson.(1999). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og 

kennnaraefni (8.útg.2011).Reykjavík:Iðnú. 

Ingvar Sigurgeirsson.(1999). Að mörgu er að hyggja. Handbók um undirbúning kennslu 

(7.útg.2011). Reykjavík: Iðnú. 

Menntamálaráðuneytið.(2007). Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend tungumál.Reykjavík: 

Mennta og menningarmálaráðuneyti. 

Menntamálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 2011 – 

Greinasvið 2013. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

NYU, (2015). Chomsky was wright, sótt af http://www.nyu.edu/about/news-

publications/news/2015/12/07/chomsky-was-right-nyu-researchers-find-we-do-have-

a-grammar-in-our-head.html 

Ósa Knútsdóttir. (2008). Nu taler vi dansk. Málfríður, tímarit samtaka tungumálakennara á 

Íslandi. (24)1. Sótt af http://malfridur.ismennt.is/ 

Pedersen, M.S. (2001). Task Force, Et bud på kommunikativ sprogundervisning side 7-19. 

Sprogforum. Sótt af 

http://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/Campus_Emdrup/Sprogforum_ar

kiv/SPROGFORUM_NO._20_Task.pdf 

http://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/Campus_Emdrup/Sprogforum_arkiv/SPROGFORUM_NO._14_Mundtlighed.pdf
http://library.au.dk/fileadmin/www.bibliotek.au.dk/Campus_Emdrup/Sprogforum_arkiv/SPROGFORUM_NO._14_Mundtlighed.pdf
http://malfridur.ismennt.is/


47 

 

Pedersen, M.S. (2007). Tjáskiptaverkefni: Árangursrík leið í tungumálakennslu. Í Auður 

Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir (Ritstj.) Mál málanna: Um nám og kennslu 

erlendra tungumála. Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Háskólaútgáfan.  

Pétur Rassmusen. (2013). Sótt af http://tungumalatorg.is/danska/2013/01/16/er-

studentsprof-i-donsku-onytt/ 

Tornberg, U.(2005). Sprogdidaktik. Kaupmannahöfn: Alinea 

Undervisningsministeret. (2013). Sótt af 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF13/130502_Dansk_som_andets

prog_i_fagene_inspirationsskrift.pdf 

Willis.J.(1996). A framework for Taskbased learning (8.útg. 2004).Longman 

 

  

 

 

 

 

 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF13/130502_Dansk_som_andetsprog_i_fagene_inspirationsskrift.pdf
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF13/130502_Dansk_som_andetsprog_i_fagene_inspirationsskrift.pdf


48 

Viðauki 1: Spurningalistakönnun 

 

Spurningalisti 

 
1. Kyn kennara? Karl (     ) Kona  (  ) 

 

2.  Aldur? 20 – 30 (   )   31-40  (  )  41-50 (  ) 51-60  (  )  61+  (  ) 

 

3. Eigið móðurmál?  Íslenska  (  )  danska (  )  annað (  )  

 

4. Hve lengi hefur þú kennt dönsku?  

 0-5 ár (  ) 6-10 ár (  ) 11-15 ár (  ) 16-20 ár (  ) 21-25 ár (  ) 26+ ár  (  ) 

   

5. Menntun kennara? B.ed með dönsku sem aðalfag   (    ) 

    B.ed með annað sem aðalfag    (    ) 

    B.A. í dönsku     (    ) 

    M.ed með dönsku sem aðalfag  (    ) 

    M.ed með annað sem aðalfag    (    ) 

Önnur menntun   (   )  Hvað?    

____________________________________ 

 

6. Hvaða árgangi kennir þú dönsku?  6. bekk (   ) 7. bekk (   )  8. bekk (   ) 9. bekk (   )  10. 

bekk (  ) 

 

7. Notar þú dönsku ( markmálið) í dönskukennslu? 

 Alltaf (   ) Nokkuð oft (   ) Sjaldan (   )  Aldrei  (   )  
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8. Hvaða kennsluaðferð notar þú í kennslunni? Merkið með númerum frá 1-5 eftir 

vægi kennsluaðferða. 1 er efst/mest. 

Málfræði og þýðingaraðferðin (       )  

Beina aðferðin     (        )   

Hlustunar og tal aðferðin    (        )  

Tjáskiptaaðferðin    (      )  

Annað  (       ) þá hvað?  _______________________________________ 

 

 

9. Hve mikið vega færniþættirnir í námsmati þínu? 

Notið tölurnar 1-4 þar sem talan 1 vegur hæst.  

 7. bekkur Hlustun    (     )    Talmál     (     )    Lestur   (     )   Skrift   (     )   

 8.bekkur  Hlustun    (     )    Talmál     (     )    Lestur   (     )   Skrift   (     )  

 9. bekkur Hlustun    (     )     Talmál    (     )    Lestur   (     )   Skrift   (     )  

10. bekkur Hlustun    (     )     Talmál    (      )   Lestur   (     )  Skrift    (     )     

 

10. Leggur þú fyrir nemendur þína munnlegt dönskupróf? 

Já   (  )     Nei   (   ) 

 

11. Hvernig metur þú eigin hæfni í markmálinu? 

Talað mál   Mjög góð/ur (   )   Góð/ur  (   )   Sæmileg/ur   (   )  

Ritun     Mjög góð/ur (   )   Góð/ur  (   )   Sæmileg/ur   (   )  

Málfræði Mjög góð/ur (   )   Góð/ur  (   )   Sæmileg/ur   (   )   

Lestur  Mjög góð/ur (   )   Góð/ur  (   )   Sæmileg/ur  (   )   
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12. Í hve miklu mæli ertu sammála eftirfarandi staðhæfingum? 

1= mjög sammála................6= alls ekki sammála 1 2 3 4 5 6 

1. Ég gef nemendum alltaf fyrirmæli á dönsku.       

2. Mér finnst mikilvægt að kennarinn tali dönsku í 
kennslustundum. 

      

3. Danska er mikilvægt tungumál að læra.       

4. Nemendum finnst gaman að læra dönsku.       

5. Nemendur eru viljugir að tala dönsku.       

6. Erfitt er að fá nemendur til að lesa upphátt á dönsku.       

7. Ég læt nemendur hlusta á hlustunarverkefni í tíma.       

8. Ég læt nemendur æfa samtöl á dönsku.       

9. Annað norðurlandamál hentar betur en danska.       

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir að taka þátt. 

Bestu kveðjur, 

Herdís I. Waage 

 

 

 


