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Formáli 

Ástæðan fyrir því að menningarlæsi er mér hugleikið má ef til vill rekja til þess að ég átti 

þess kost að búa með fjölskyldu minni í nokkur ár sem barn í Danmörku, en foreldrar 

mínir Guðbjörg Emilsdóttir og Pétur Karl Sigurbjörnsson fóru þangað til náms. Færi ég 
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fyrir þann innblástur sem þátttaka í starfi samtakanna hefur veitt mér í gegnum árin. 

Þetta hefur hvort tveggja gert mig að þeim heimsborgara sem ég er í dag og gert mig 

meðvitaða um mikilvægi þess að öðlast skilning á ólíkum menningarheimum og 

mikilvægi þess að reyna að skilja og bera virðingu fyrir öllu fólki. Ég væri ekki 

tungumálakennari í dag ef ekki hefði verið fyrir búsetu í Danmörku á barnsaldri og 

skiptinemadvöl í Bandaríkjunum á unglingsaldri og er það grunnurinn að því að ég 

ákvað að skrifa um þetta efni, menningarlæsi. 

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Michel Dal. Honum vil ég þakka uppbyggjandi 

og faglega leiðbeiningu og fyrir að hafa trú á að ég gæti klárað verkið. Sérfræðingnum 

Jóni Yngva Jóhannssyni vil ég þakka fyrir gagnlegar ábendingar, Hauki Frey Gylfasyni 

fyrir ómetanlegar leiðbeiningar við tölfræðiúrvinnslu og foreldrum mínum Guðbjörgu 

Emilsdóttur og Pétri Karli Sigurbjörnssyni og mágkonu Ólafíu Bjarnadóttur fyrir 

yfirlestur texta. Fjölskylda og samstarfsfólk fær einnig þakkir fyrir ómetanlegan stuðning 

og að hafa trú á mér í gegnum allt meistaranámið.  

Þeim dönskukennurum sem gáfu sér tíma til að svara spurningakönnuninni minni 

þakka ég kærlega. Einnig vil ég þakka kærlega þeim sex frábæru dönskukennurum sem 

veittu mér innsýn inn í dönskukennsluna sína og hvernig menningarlæsisþátturinn 

tvinnast inn í hana. Án framlags allra þessara kennara hefði ekkert orðið af þessari 

rannsókn. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 11. apríl 2017 

Kristín Pétursdóttir 
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Ágrip 

Það þarf að kenna menningarlæsi í veröld þar sem alþjóðavæðingin gerir heiminn 

stöðugt margbreytilegri og eykur þar af leiðandi mikilvægi þess að fólk beri virðingu 

fyrir hvort öðru, geri sér grein fyrir því hvað gerir það ólíkt en ekki síst því sem er 

sammannlegt. Kennurum erlendra tungumála í grunnskólum er uppálagt samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla að gera nemendur meðvitaða um menningarlæsi í gegnum 

tungumálakennsluna.  

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á það hvernig unnt er að 

stuðla að, kenna og vinna með menningarlæsi í dönskukennslu í íslenskum 

grunnskólum og fá innsýn í viðhorf kennara til þessa þáttar tungumála-kennslunnar. 

Rannsóknargagna var aflað með blandaðri aðferð. Fyrst var megindlegum gögnum 

var safnað í gegnum spurningakönnun sem dreift var til starfandi dönskukennara um 

land allt þar sem spurt var m.a. um þekkingu þeirra á menningarlæsi og hvernig þeir 

töldu sig í stakk búna að sinna þeim þætti dönskukennslunnar. Eigindlegum gögnum var 

svo safnað með viðtölum við sex dönskukennara þar sem farið var dýpra ofan í efnið og 

meðal annars spurt um það hvernig þessir kennarar sinna þessum þætti kennslunnar.  

Mikill meirihluti svarenda telur mikilvægt að kenna menningarlæsi í tungumála-

kennslu en jafnframt að umfjöllun Aðalnámskrár grunnskóla sé ekki nægilega skýr um 

efnið. Þegar kemur að kennslu í menningarlæsi telja svarendur að nemendaferðir eða 

önnur slík bein tenging við tungumálið og landið sem kenna á um sé það sem gagnist 

best til að auka menningarlæsi nemenda.  

Mikilvægt er að þeir sem kenna dönsku og eiga að miðla menningu Danmerkur til 

nemenda hafi til þess haldbæra þekkingu og undirbúning. Þar sem stór hluti þeirra sem 

sinna dönskukennslu á Íslandi er ekki með dönskukennaramenntun og/eða hefur ekki 

búið í Danmörku þurfa skólayfirvöld að sjá til þess að í boði sé gagnlegt nám og 

námsefni fyrir kennaranema og viðeigandi endurmenntun kennara svo hægt sé að 

uppfylla kröfur Aðalnámskrár grunnskóla hvað kennslu í menningarlæsi varðar.  
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Abstract 

Cultural Competence in the Classroom. 

It is important to teach cultural competence in a world where internationalization is 

making the world more diverse. It is thus becoming more important that people 

respect each other and are aware of what makes them different and not less important 

what they have incommon as human beings. Those that teach foreign languages in 

primary schools in Iceland are directed by the Icelandic National Curriculum for 

Compulsory Schools to make students aware of cultural competence or cultural literacy 

through language classes.  

The purpose and goal of this research is to shed a light on how it is possible to 

conduce, teach and work with cultural competence in Danish classes in Icelandic 

compulsory schools and get the insight from teachers as to this part of the language 

lessons. 

A mixed-method approach was used to gather research data. First quantitative data 

was gathered through a questionnaire that was distributed among teachers of Danish 

around the country where they were asked about their knowledge of cultural 

competence and how they felt they could implement that part in their teaching. 

Qualitative data was then gathered through interviews with six Icelandic Danish 

teachers about the same subject and they were also asked how they implement this 

part into their lessons.  

Most of the participants in this study feel that it is very important to teach about 

cultural compitence in the language-classroom and they also feel that the national 

curriculum chould be more clear and offer more guidance to teachers about the 

subject. When it comes to teaching cultural competence, the participants in the study 

feel that the most valuable method to contributing to students’ cultural competence is 

student exchanges or other direct communication to the language or country being 

taught about. 

It is very important that those that teach Danish and are supposed to communicate 

the Danish culture to students have a valid knowledge about the subject and are well 

prepared to do so. A large part of those that teach Danish in Icelandic schools are not 

educated Danish-teachers nor have lived in Denmark. That is why education-authorities 

must make sure that a useful course of study, refresher courses and teaching material 

is available so that it is in fact possible to meet the National Curriculum guideline for 

the teaching of cultural competence in langugage learning.  
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1 Inngangur  

Ég hef verið tungumálakennari í rúmlega 20 ár á ýmsum skólastigum þar sem ég hef 

kennt börnum, unglingum og fullorðnum ensku, dönsku og íslensku fyrir útlendinga. 

Allan minn kennsluferil hef ég orðið vör við umræðu um það hvernig tungumála-

kennarar geti nýtt sína kennslu til að miðla menningu, þess lands þar sem erlenda 

tungumálið er talað, til nemenda. Umræðan um menningarlæsi virðist að mínu mati 

helst vera í þeim löndum þar sem innflytjendur eru fjölmennari en á Íslandi. Umræðan 

er þó ekki eingöngu í tengslum við kennslu erlendra tungumála heldur einnig um 

þörfina á að nýbúar aðlagist og ekki síst að kenna þeim sem fyrir eru umburðarlyndi og 

skilning á ólíkum þjóðum. Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir (2010) benda á að þó 

að samfélagið á Íslandi hafi hingað til verið fremur einsleitt sýni nýlegar rannsóknir að 

fjölbreytni innan skólanna hvað varðar menningu, tungumál og trúarbrögð sé að aukast 

líkt og um heim allan. Af þessum sökum hafi ekki verið sama þörf á umræðunni um 

menningarkennslu hér líkt og víða annars staðar fyrr en nú. 

Ég tel að skilgreining á menningarlæsi í tengslum við tungumálakennslu hafi ekki 

verið skoðuð á Íslandi í mjög miklum mæli, svo og gildi, tilgangur, gagnsemi og aðferðir 

menningarlæsiskennslu. Mun ég leitast við að skilgreina hugtökin menningu og 

menningarlæsi í því samhengi og fjalla um það hvernig hugsanlega er hægt að vinna 

með menningarlæsi í tungumálakennslu í grunnskólum á Íslandi.  

1.1 Menningarfræðsla í margbreytilegum heimi 

Mikilvægi menningarfræðslu í margbreytilegum heimi er mér mjög hugleikin af ýmsum 

ástæðum. Hún er mér hugleikin vegna ferils míns sem tungumálakennari og ekki síður 

vegna þeirra áhrifa sem búseta í Danmörku á barnsaldri og skiptinemanám mitt til 

Bandaríkjanna á vegum AFS hafði á mig, bæði á unglingsárum og enn í dag.  

AFS eru samtök sem byggja á gildum friðar og umburðarlyndis meðal fólks af ólíkum 

uppruna (AFS á Íslandi, e.d.). Samtökin kenna menningarlæsi á óformlegan hátt með því 

að senda ómótaða unglinga til dvalar hjá fjölskyldum í öðrum menningarheimum. AFS 

samtökin byggja á þeirri trú að ef fólk fær aukið umburðarlyndi og skilning á öðrum þá 

séu minni líkur á að fólk velji að fara í stríð við aðrar þjóðir. Þessi friðarhugsjón 

samtakanna er mér sérlega hugleikin. Ekki síst nú þar sem ekki fer framhjá neinum 

fjölmiðlaumfjöllun um aðstæður allt of margra í heiminum þar sem stríðsrekstur virðist 

engan enda ætla að taka. Stríðsrekstur sem felst meðal annars í baráttu um völd og 

yfirráð yfir landssvæðum, auðlindum og vegna trúarskoðana. Þjóðarbrot berjast 
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innbyrðis og meira að segja ríkisstjórnir eiga í borgarastyrjöldum við sína eigin þegna. 

Eftir að ég var AFS skiptinemi hef ég tengst samtökunum áfram með vinnu sem 

sjálfboðaliði og sem starfsmaður á skrifstofu samtakanna á Íslandi. Ég hef öðlast 

alþjóðleg fræðsluréttindi innan samtaka AFS til að kenna um menningarlæsi og 

mikilvægi þess. Ég hef mikla trú á gildum AFS og mikinn áhuga á þessu efni. 

1.2 Menningarfræðsla í grunnskólum 

Í 4. kafla Aðalnámskrár grunnskóla um hlutverk grunnskóla er fjallað um virðingu fyrir 

menningu annarra þjóða, en þar segir á bls. 31:  

Í grunnskóla er lögð undirstaða að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi 

og þau manngildi ræktuð sem styðja eiga alhliða þroska þeirra, efla vitund 

um íslenska menningu og virðingu fyrir menningu annarra þjóða. 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2011).  

Þeim sem kenna erlend tungumál í grunnskólum er þar að auki uppálagt, samkvæmt 

aðalnámskránni, að gera nemendur meðvitaða um menningarlæsi í gegnum 

tungumálakennsluna. En megin tilgangi tungumálanáms er lýst á eftirfarandi hátt á bls. 

122: 

Tungumál er eitt mikilvægasta tæki mannsins til að orða hugsun sína, afla 

sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í ólíkum tungumálum 

gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur víðsýni 

og stuðlar að þroska á öðrum sviðum. Umfjöllun um aðrar þjóðir og kynni af 

þeim opna gáttir að fjölbreyttum menningarheimum, auka víðsýni, skilning, 

umburðarlyndi og virðingu gagnvart öðrum og ólíkum lifnaðarháttum og 

stuðla þar með að betri skilningi á eigin menningu.  

(Aðalnámskrá grunnskóla - greinasvið, 2013). 

Jafnframt er rætt um í Aðalnámskrá grunnskóla að í gegnum tungumálanám eigi 

nemendur að fá tæki til að þróa skilning sinn á ólíkum lífskjörum og fá tilfinningu fyrir 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum annarra þjóða. Dönskukennurum er þannig 

uppálagt að kenna nemendum um menningu Danmerkur, og raunar allra 

Norðurlandanna, í gegnum dönskukennslu, og enskukennarar eiga að kynna 

mismunandi menningu í ensku-mælandi löndum.  

Menningarlæsi er eitt þeirra hæfniviðmiða sem meta á í erlendum tungumálum 

samkvæmt aðalnámskránni. En við lok grunnskóla á nemandi að geta:  
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 sýnt fram á að hann þekki vel til mannlífs og menningar á 

viðkomandi málsvæði og geri sér vel grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt 

hans eigin aðstæðum, 

 sýnt fram á að hann þekki nokkuð til innri samfélagsgerðar, hvað 

einkenni þjóðfélagið og það sem er efst á baugi hverju sinni,  

 sýnt fram á að hann kunni nokkur deili á fjölbreyttum uppruna 

þegnanna á viðkomandi málsvæði og gert sér grein fyrir 

takmörkunum staðalmynda og áhrifum fordóma,  

 geti greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, t.d. hvað er danska, 

norska, sænska, færeyska, skoska, ameríska.  

(Aðalnámskrá grunnskóla - greinasvið, 2013, bls. 130) 

1.3 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Markmiðið með þessu verkefni er að varpa ljósi á það hvernig unnt er að stuðla að og 

vinna með menningarlæsi í dönskukennslu í íslenskum grunnskólum.  

 

Rannsóknarspurning: Hvernig er unnt að stuðla að eða kenna menningarlæsi í 

dönskukennslu í íslenskum grunnskólum? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þessi kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Hugtökin menning og 

menningarlæsi verða skilgreind og fjallað um tengsl menningar og tungumálakennslu. 

Einnig verður fjallað um menningarlæsi í kennslustofunni og tengsl við Tandem nám og 

nemendaskipti. Að lokum verður fjallað um námsmat á menningarlæsi í tengslum við 

tungumálakennslu. 

2.1 Skilgreining á hugtökum 

Til þess að átta sig á hvað menningarlæsi er og hvernig best er að nálgast menningar-

læsiskennslu í tungumálanámi skiptir máli að skilja hugtökin menning og 

menningarlæsi. 

2.1.1 Menning  

Samkvæmt kennslubók Iben Jensen (2013) um menningarskilning hefur orðið menning 

margar þýðingar. Orðið er hægt að finna á heilu blaðsíðunum í dagblöðum þar sem 

fjallað er um menningarviðburði og það getur líka táknað það hvernig fólk lifir lífinu 

sínu.  

Ýmsir fræðimenn hafa reynt að skilgreina hvað menning er. Milton Bennett sem er 

einn af ráðgjöfum AFS samtakanna, hefur rannsakað alþjóðleg samskipti og áhrif 

menningar í tengslum við menningarfræðslu. Bennett (2013), skilgreinir menningu 

þannig: „Sameiginleg einkenni (gildi, hegðun, skoðanir og viðhorf) og lærð hegðunar-

mynstur sem erfast frá einni kynslóð til annarrar og geta breyst yfir langan tíma. Þessir 

þættir hafa áhrif á hugsunarhátt, hegðun og líðan fólks.“ Bennett telur að fólk þurfi að 

vera meðvitað um alla þessa þætti ef það ætlar að geta átt í farsælum samskiptum við 

fólk af öðrum menningaruppruna.  

Samkvæmt Claire Kramsch (2006) er erfitt að skilgreina menningu. Hún telur að 

mismunandi hópar fólks leggi ólíkan skilning í hugtakið menningu. Að hennar mati 

snerti hugtakið á innri kjarna þess sem við erum, sögu okkar og huglægni. Sagan gefi 

menningu hlutstæða mynd og því mikilvægt að tengja þessa þætti saman þegar kemur 

að tungumálakennslu. Lessard-Clouston (1997) talar einnig um að erfitt sé að svara 

þeirri spurningu hvað menning sé, sérstaklega í ljósi alþjóðavæðingar, sem undirstrikar 

erfiðleika kennslufræðinnar á að takast á við samskipti og kennslu menningar. Að hans 

mati er menning það hvernig fólk hagar sér, bæði sýnilega og svo ósýnilega.  

Samkvæmt Adaskou, Britten og Fashi (1990) skiptist menning í fjóra þætti. Fyrsti 

þátturinn er fagurfræðilegi hluti menningar sem þeir vilja kalla menningu með stóru M 
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og inniheldur kvikmyndir, bókmenntir, tónlist, bæði popp og klassíska, og fjölmiðla. 

Annar þátturinn sem þeir fjalla um er félagsfræðilegi hluti menningar eða menning með 

litlu m, sem þýði skipulag og eðli fjölskyldna, fjölskyldulíf, persónuleg samskipti fólks, 

siðir, venjur, hefðir, þjóðfélagsstaða, atvinnulíf og frítími. Þetta er mjög stór hluti þar 

sem einungis yrði hægt að velja meginhluti úr til að kenna í kennslustofunni að þeirra 

mati. Í þriðja lagi tala þeir Adaskou o.fl. um merkingafræðilegan hluta menningar, eða 

hugtakakerfi tungumálsins sem hefur áhrif á skilning okkar og hugsanaferli, til dæmis 

varðandi mat, fatnað og stofnanir samfélagsins. Þeir tala um að félagsfræðilegur 

skilningur okkar á menningunni hafi áhrif á merkingafræðilega skilninginn. Þeir taka 

dæmi um að maður geti ekki lært að nota heiti yfir máltíðir nema vita klukkan hvað 

matartímar séu. Þeir telja að samspil tíma og rýmis tengist þessum hluta svo og 

tilfinningaleg líðan og orðanotkun. Fjórða þáttinn kalla þeir Adaskou o.fl. raunsæishluta 

menningar, eða áhrif samfélagsuppbyggingar og menningar á tungumálið. Þeir vilja 

meina að nauðsynlegt sé að hafa bakgrunnsþekkingu, félagslega og samskiptalega 

hæfni og tungumálaþekkingu til að geta átt í árangursríkum samskiptum. 

AFS samtökin (Concepts and theories of Culture for AFS and friends, e.d.) byggja 

sína skilgreiningu á menningu m.a. á kenningum Milton Bennetts (2013) sem fjallar 

einnig um menningu með stóru M og litlu m, fagurfræðilegan hluta og félagsfræðilegan 

hluta líkt og Adaskou o.fl. fjalla um. Samtökin byggja sína skilgreiningu einnig á 

kenningu Edward T. Hall (1976) um að menningu sé hægt að líkja við ísjaka. Hall talar 

um að það sem sé sýnilegt í menningunni, það sem gestir sjá auðveldlega, samanber 

menning með stóru M sé það sem er fyrir ofan yfirborðið líkt og um 10 prósent hluta 

ísjaka sé ofan yfirborðs sjávar. Svo er það sem er fyrir neðan yfirborðið og er erfiðara að 

átta sig á og sjá, það er hegðun fólks sem er undir áhrifum frá siðum, venjum, og 

hefðum eða menning með litlu m. Claudia Nieto og Margaret Zoller-Booth (2010) telja 

að til að ná menningarlæsi sé nauðsynlegt að skilja muninn á milli óformlegrar og 

formlegrar menningar (litla m og stóra M). Að þeirra mati er ísjakasamlíkingin góð 

aðferð til að útskýra muninn. Þær nefna að í félagslegum samskiptum á milli fólks af 

ólíkum uppruna skiptir máli að skilja rökin fyrir siðum, venjum, gildum og hugmyndum 

fólks. Hugmyndafræði fólks, sem finna má undir yfirborðinu skv. ísjakakenninguna, 

hefur áhrif á það hvernig fólk kemur fram í félagslegum samskiptum. Nieto og Zoller-

Booth segja að eina leiðin til að eiga í árangursríkum samskiptum við fólk af ólíkum 

uppruna sé að skilja menningu hvers annars. Milton Bennett (2013) bendir þó einnig á 

að ísjakakenningin geti í dag verið full mikil einföldun á því hvað menning sé. Með því 

að líkja menningu við ísjaka sé verið að segja að menning sé fasti sem hún sé, að mati 
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Bennett, alls ekki. Það sé því mikilvægt að vera með fleiri samlíkingar um það hvað 

menning sé til að skilja hugtakið til fulls.  

Það er augljóst að menning er flókið hugtak og til þess að ná utan um það á sem 

víðastan hátt er mikilvægt að hafa í huga bæði menningu með stóru M, fagurfræðilega 

hlutann, og menningu með litlu m, félagsfræðilega hlutann, þegar fjallað er um hvað 

menning er. Tungumálakennarar ættu ekki að einskorða sig við annan hlutann heldur 

samtvinna þetta allt þegar kennt er um menningu. 

2.1.2 Læsi og menningarlæsi 

Hugtakið læsi hefur mikið verið útvíkkað á undanförnum árum og er læsi í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) tilgreint sem einn af grunnþáttum menntunar. Þar er fjallað um að 

hugmyndir manna um læsi hafi breyst með tímanum frá því að fjalla um það að kunna 

að lesa yfir í að snúast „...um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 

málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem 

einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, menningu og gildum“ (bls. 18). 

Aðalnámskráin fjallar enn-fremur um að skólar eigi að sinna ýmiskonar læsiskennslu, 

m.a. miðlalæsi og stafrænu læsi og að meginmarkmið læsis sé að gera nemendur virka í 

að „...umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni 

sem völ er á“ (bls. 19).  

Mikilvægt er að skilja hvað felst í hugtakinu menningarlæsi. Á ensku og dönsku má 

finna ýmis orð yfir það, til dæmis: cultural literacy, cultural competence – cultural 

awareness – kulturformidling – kulturkendskab – intercultural competence – 

intercultural awareness – den kulturelle dimension – intercultural learning – cultural 

learning – kulturforståelse – kulturtilegnelse – kulturiagttagelse. Erfitt virðist að 

skilgreina þetta hugtak því skilgreiningin rúmar ólíka sýn á menningarlæsi eftir því í 

hvaða samhengi hugtakið birtist. 

Menningarlæsi eða -hæfi? 

Í þessari ritgerð verður hugtakið menningarlæsi notað yfir hugtökin culture 

competence á ensku og kulturforståelse á dönsku og gengið er út frá því að sterk 

tenging sé við hugtakið intercultural competence. Hugsanlega væri betra að nota 

hugtakið menningarhæfi yfir það sem í ritgerðinni er kallað menningarlæsi en í ljósi 

þess hve útvíkkað hugtakið læsi er og að í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um 

menningarlæsi verður það hugtak notað. Að vera læs á menningu þýðir það að geta 

lesið í og haft einhvern skilning á því hvernig samfélög eru uppbyggð og hvers vegna 

samskipti fólks eru eins og þau eru þar sem þú ert staddur. Ef manneskja hefur öðlast 
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menningarlæsi á hún að geta tengt og borið saman, það sem hún hefur lært um aðra 

menningu, við sína eigin menningu og á að geta átt í farsælum samskiptum við fólk af 

ólíkum menningaruppruna þar sem virðing og skilningur ríkja. 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um hugtakið menningarlæsi og segja má að þeir leggi 

oft á tíðum mismunandi skilning í það. Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) fjallar um eina 

skilgreiningu á hugtakinu menningarlæsi (e. cultural literacy) sem felur í sér að lögð sé 

áhersla á að öðlast þekkingu á bókmenntum og sögulegum staðreyndum sem skipta 

máli í viðkomandi menningu. Guðný telur þó að gagnrýna megi þessa nálgun sem miðist 

oft við hámenningu og á tímum fjölmenningar sé þessi nálgun ekki sú allra 

heppilegasta. Hún telur að námskrár og kennsla ættu að taka mið af menningararfi 

þjóða en tryggja þurfi að um leið feli sú nálgun í sér umburðarlyndi, félagslegan jöfnuð, 

efnahagslegar framfarir og aukið lýðræði sem er alls ekki sjálfgefið. Guðný fjallar einnig 

um þá hefð að skólar kenni góðar bókmenntir sem endurspegla gildi ráðandi menningar 

(e. the canon). Danir hafa komið sér saman um og gefið út hvaða bókmenntir og listir 

það séu sem endurspegli Danska menningarsögu (d. Kulturkanon) (Kulturministeriet, 

2006). Þar fara þeir yfir það sem kalla má hámenningu og hvað er mest danskt í 

hverjum flokki, arkitektúrs, myndlistar, hönnunar og handverks, kvikmynda, 

bókmennta, klassískrar tónlistar, popp tónlistar og leiklistar. Guðný Guðbjörnsdóttir 

(2006) telur að í ljósi alþjóðavæðingar og menningarlegrar fjölbreytni í kjölfar hennar 

verði slíkar skilgreiningar umdeildar og kalli á fjölbreyttari nálgun á því sem einkenni 

viðkomandi menningu. Ýmsir aðrir fræðimenn hafa einnig fjallað um þetta á líkan hátt 

og Guðný.  

Karen Risager (1998) segir að menningarlæsi eða -hæfi (e. cultural competence) 

innihaldi meira en þekkingu um menningu og samfélagsuppbyggingu viðkomandi lands 

þó að það sé líka mikilvægur þáttur í hugtakinu. Það að verða menningarlæs samtvinnar 

að hennar mati þekkingu, viðhorf, tilfinningar og hegðun eða atferli sem býr til 

reynsluheim hvers einstaklings. Sú þekking sem einstaklingur kemur með úr sinni 

menningu blandast við nýja þekkingu sem hann fær um þá menningu sem hann er að 

læra. Risager segir að einnig megi tala um intercultural comptence í þessu samhengi, 

sem þýði að það sé samspil á milli tveggja eða fleiri menningarheima og færnin (e. 

competence) þýði það að geta borið saman og miðlað milli menningar-heimanna. 

Risager lítur á að umfjöllun um þetta efni geti verið mjög flókin oft og tíðum og hún 

telur ekki auðvelt að átta sig á hvað er hvað í þessum efnum.  

Iben Jensen (2013) talar um að menningarlæsi sé oft notað í samhengi við 

„intercultural communication“, þegar eiga á í samskiptum við manneskjur af öðrum 

menningarheimum. Hún vil meina að menningarlæsi krefjist „interculturel 
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kompetence“, ákveðinnar færni í samskiptum við aðra menningarheima. Karen Risager 

(1994) telur að menningarlæsi feli í sér þekkingu, tilfinningar og hegðun. Hún telur að 

þessir þrír þættir séu tengdir innbyrðis þannig að tilfinningar og skoðanir hafi til dæmis 

tengingu við þá þekkingu sem maður hefur og hegðun ákvarðist að hluta til af þekkingu 

og hæfileikum til að setja sig í spor annarra og að sýna samkennd. Sú hegðun sem 

maður sýnir myndi einnig grunninn fyrir það hvernig maður þróar þekkingu sína og 

tilfinningar. Darla K. Deardorff (2006) telur að menningarlæsi sé flókinn en mjög mikil-

vægur hæfileiki. Hún heldur því fram að það að skapa menningarlæsa nema sem séu 

hæfir í farsælum samskiptum í alþjóðavæddum heimi nútímans sé eitt af því mikil-

vægasta sem tengist alþjóðavæðingu háskólanna. Þessi skoðun Deardorff kallast vel á 

við tilgang AFS skiptináms sem fjallað hefur verið um hér að framan.  

2.2 Tengsl menningar og tungumálanáms 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um tengsl menningar og tungumálanáms og menningar-

kennslu í því samhengi. Flestir eiga það sameiginlegt að telja að menning og tungumál 

séu samtvinnuð, að ekki sé hægt að læra eitt án hins, að ekki sé hægt að kenna 

tungumál nema kenna einnig um menningu landsins og öfugt. Þess vegna eigi 

tungumálakennarar að kenna bæði tungumál og menningu (m.a. Adaskou o.fl. 1990, 

Byram 2008, Furstenberg 2010, Kramsch 2006, Lessard-Clouston 1997 og Risager 1994, 

1998 og 1999). Samkvæmt Elizabeth Peterson og Brownwyn Coltrane (2003) hafa 

málfræðingar og mannfræðingar fyrir löngu sammælst um að form tungumáls og 

notkun þess endurspegla menningarleg gildi þess samfélags þar sem tungumálið er 

talað.  

Samkvæmt Michael Lessard-Clouston (1997) sem fjallar um sögulega tengingu 

tungumálakennslu og menningar, var aðal tilgangur tungumálakennslu á fyrri hluta 

síðustu aldar sá að geta lesið meistaraverk heimsbókmenntanna á frummálinu. Þess 

vegna hafi á þeim tíma verið lögð mikil áhersla á lestur Shakespeare í ensku og Goethe í 

þýsku. Lessard-Clouston segir að fyrir 1960 hafi verið skýr lína á milli tungumálakennslu 

og menningarkennslu. Samkvæmt honum kom fram umræða, upp úr 1960, um 

tvíþættan tilgang tungumálakennslu: samskipti á milli menningarheima (e. crosscultural 

communication) og skilningur á tungumálinu. Þá hafi einnig komið fram aukin áhersla á 

mannfræði og félagsfræði og skilningur manna á mismunandi menningarheimum jókst 

og að í kringum 1960 hafi „audiolingual“ tungumálakennsla sem byggðist á 

hlustunarþættinum verið mjög vinsæl og í kjölfarið hafi samtalsþátturinn farið að taka 

meira pláss í tungumálakennslunni frekar en ritaða málið. Lessard-Clouston segir að 

upp úr 1970 hafi áherslan enn frekar farið að færast yfir á samhengi (e. context) og 
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aðstæður þar sem þyrfti að nota erlenda málið í samskiptum og þá hafi hlutverk 

menningarfræðslu í tungumálakennslu aukist á sama tíma. Þá segir hann að upp úr 

1980 hafi komið fram hugmyndir um að tengsl tungumálanáms og menningarkennslu 

væri eðlilegri í gegnum samskiptamiðaða kennsluhætti fremur en málfræðikennslu og 

þá hafi farið að bera á textum um menningarfræðslu í tungumálakennslubókum sem 

einblíndu á samskipti innan menningarlegs samhengis erlenda málsins. Lessard-

Clouston segir ennfremur að á áttunda áratugnum hafi verið mikil þróun í 

tungumálakennslu og hluti menningar sífellt fengið meira vægi og að eftir 1990 hafi 

hluti menningar í tungumálinu mun stærra vægi en heimsbókmenntirnar. Eftir því sem 

skilningur manna á tungumálum og samskiptum hafi þróast hafi mikilvægi 

menningarfræðslu í tungumálakennslu einnig aukist. Hann talar um að 

tungumálakennsla og menningarfræðsla hafi verið í stöðugri þróun og að mikil gróska 

hafi verið í rannsóknum um þessi mál fyrir aldamótin 2000. Hann talar um að tengslin á 

milli menningar og tungumálakennslu séu sterk og tiltekur að taugin á milli tungumála 

og menningar sé römm og boðorð tungumálakennara samkvæmt honum „þér skuluð 

ekki kenna tungumál án þess að kenna einnig menningu“ byggir á þeirri taug.  

Elizabeth Peterson og Brownwyn Coltrane (2003) telja að mjög mikilvægt sé að 

tengja menningu tungumálanámi. Tungumálakennarar ættu því að bera kennsl á 

mikilvæga menningarlega þætti eða hluti á öllum sviðum tungumálsins sem þeir kenna, 

til dæmis í lestri, ritun, hlustun og samskiptum. Að mati þeirra Peterson og Coltrane nái 

nemendur ekki fullum tökum á að tala erlenda málið ef menningarþátturinn er ekki 

augljós partur af námskránni og námsefninu. Þær telja tungumál ekki eingöngu hluta af 

því hvernig menning er skilgreind heldur endurspeglar tungumálið menninguna. Því á 

ekki að vera hægt samkvæmt þeim að læra tungumál á nokkrum kennslustundum um 

hátíðir, þjóðlög eða siði svæðisins þar sem tungumálið er talað því menning sé mun 

víðara hugtak sem sé nátengt tungumálinu sem kennt er í kennslustofunni.  

Michael Byram (2010) heldur því fram að við þurfum róttækari sýn á tungumála-

kennslu í ljósi mikilvægi menningarlæsis vegna alþjóðavæðingarinnar. Hann telur að 

það þurfi að einblína á innihald ekki síður en form tungumálsins. Að hans mati skuli 

hugað að alþjóðlegri borgaravitund og áherslu á færni í samskiptum á milli menningar-

heima (e. intercultural communicative competence). Tungumálanámið eigi að hafa 

þýðingarmikið innihald og gefa tækifæri á nýsköpun í kennsluaðferðum og þverfaglegri 

nálgun á tungumálanám. Það að ná tökum á því hvað það er að vera alheimsborgari (e. 

intercultural citizen) ætti að vera markmið kennslunnar og koma þannig til móts við 

bæði tilgang og hagnýti menntunarinnar. Haiyan Gao (2013) telur að tungumál beri 

uppi menninguna og að ekki sé hægt að skilja að tungumál og menningu. Hún telur 
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hinsvegar líkt og Byram að í ljósi hnattvæðingarinnar sé sífellt að verða mikilvægara að 

leggja áherslu á skilning á milli menningarheima og það geti tungumálakennarar 

aðstoðað við. Karen Risager (1999) telur að ekki sé endilega þörf á að kenna tungumál 

þjóðar með því að tengja það ávallt þjóðmenningu hennar líkt og verið hefur síðustu 

rúm hundrað ár. Hún telur að tími sé kominn til að breyta þessari hugsun í ljósi 

alþjóðavæðingar og því að tungumálin dreifist nú um allan heim með innflytjendum, 

ferðamönnum og samskipta- og upplýsingatækni alþjóðavæðingarinnar. Að hennar 

mati ætti ekki lengur að tala um að eitthvað sé „standard“menning eða að eitthvað sé 

sér danskt/enskt/bandarískt, þar sem staðbundin menning innan hvers þjóðlands er líka 

eitthvað sem skiptir máli. Hún spyr réttilega hvort tungumálakennarar eigi að kenna 

hvernig hlutirnir eru í Kaupmannahöfn og hreiminn sem er notaður þar eða hvort eigi 

að kenna hvernig lífið er á Fjóni og hreiminn sem þar er og spyr hvernig eigi að meta 

það hvort ætti að vera rétthærra án þess að geta svarað þeirri spurningu. Þó að 

menningarkennsla hafi byrjað á svokallaðri „Landeskunde“, það er að segja fræðsla um 

staðreyndir um viðkomandi land, þá telur Risager að nú sé kominn tími til að 

„alheimsstaðbinda“ tungumálakennsluna. Hún tengir saman orðin global og lokal í 

glokal  eða at glokalisere sprogundervisningen til þess að útskýra nánar hvað hún á við. 

Hún vill fremur að gengið sé út frá því að það sé ekki eitthvað eitt rétt hvað varðar 

hreim, siði og venjur landa.  

2.3 Menningarlæsi í kennslustofunni 

Nokkrir fræðimenn hafa fjallað um hvernig hægt er að kenna menningarlæsi í kennslu-

stofunni. Í rannsókn Okan Önalan (2005) á viðhorfi enskukennara í Tyrklandi til 

menningarkennslu kemur í ljós að þó að kennarar séu meðvitaðir um að menning sé 

margþætt hugtak og að félagsfræðilegur þáttur menningar, eins og viðhorf, gildi og siðir 

sé mikilvægur þáttur í að öðlast menningarlæsi þá sé það sem er unnið með í 

kennslunni frekar tengt yfirborðslegri menningu svo sem klæðnaði, matarmenningu og 

hugsanlega líkamstjáningu. Önalan dregur þá ályktun að hugsanlega þyki einfaldara að 

kynna þann hluta menningar fyrir nemendum í kennslustofunni en þann sem finna má 

undir yfirborðinu.  

Risager (1999) segir frá þremur leiðum til að tengja menningu við tungumála-

kennslu. Í fyrstu leiðinni er hægt að notast við menninguna sem innihald í málnotkun og 

málfræði tungumálsins. Það að skoða málnotkun og málfræði tungumálsins út frá 

sögulegu og menningarlegu samhengi, til dæmis hvenær er þérað og hvenær ekki. Í 

annarri leiðinni talar hún um menninguna sem útgangspunkt í hinu stóra samhengi 

tungumálanotandans. Þá er skoðað hvernig samfélagið í landinu, sem tungumálið er 
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talað, er byggt upp. Munurinn á milli menningar tungumálanemans og menningar 

landsins, sem tungumálið er talað í, er skoðaður og borinn saman. Í þriðju leiðinni talar 

hún um að nota menninguna sem innihald tungumálanámsins. Þá eru notaðir 

rauntextar, farið í sögu, listir og bókmenntir. Þessa þætti er alla hægt að vinna með á 

fjölbreyttan hátt til að opna hug nemenda í kennslustofunni fyrir menningarheimi 

þeirra sem eiga tungumálið sem móðurmáli. Risager segir jafnframt að þeir sem kenna 

tungumálið þurfi ekki að hafa það að móðurmáli heldur sé nóg að þeir hafi góða 

þekkingu á málinu. Innflytjendur eða tvítyngdir sem kunna tungumál þess lands sem 

þeir eru í gætu að hennar mati vel kennt öðrum innflytjendum tungumálið. 

Michael Byram (2008) segir að tungumálanemar þurfi tungumálaþekkingu til þess 

að geta komið frá sér málfræðilega réttum setningum með merkingu og einnig til að 

geta notað viðeigandi málfar miðað við tilefni, efni og manneskjuna sem talað er við. 

Þetta tengist menningarlæsi. Hann telur að í ljósi alþjóðavæðingar þurfi fólk að hafa í 

huga ekki bara hvernig tala á við innfæddan, sem hefur tungumálið að móðurmáli, 

heldur líka hvernig tala á við aðra sem eru að læra viðkomandi tungumál. Þá telur hann 

að þegar verið er að kenna nemendum samskipti þurfi tungumálakennarar að gera 

nemendur meðvitaða um að sá sem talað er við er hugsanlega vanur öðruvísi 

samskiptamunstrum, hegðun, hefðum og siðum. 

Elizabeth Peterson og Brownwyn Coltrane (2003) gefa dæmi um árangursríkar 

aðferðir til að kenna menningu í tungumálastofunni. Þær segja að kennarar þurfi m.a. 

að hafa í huga að nota ekta efni frá landinu sem verið er að fjalla um (e. Authentic 

materials) til þess að nemendur fái frekar ekta menningarlega upplifun. Þær nefna að 

hægt sé að notast við kvikmyndir, fréttaútsendingar, sjónvarpsþætti, netsíður, 

ljósmyndir, tímarit, matseðla veitingahúsa, ferðabæklinga og annað prentað efni. 

Petersen og Coltrane telja jafnframt að kennarar geti aðlagað slíkt efni að hvaða aldri 

sem er og að hægt sé að vinna með orðtök og málshætti og hvort séu líkindi eða ekki 

með móðurmáli nemenda. Einnig tala þær um að nemendur geti leikið stutta leikþætti 

sem fjalla um menningarárekstra til þess að gera þá meðvitaða um mismunandi viðhorf 

fólks og að hægt sé að sýna nemendum hluti frá landinu og nemendur eiga að finna 

hvaða menningarlegu tilvísun hluturinn hefur í menningu landsins. Peterson og 

Coltrane hvetja jafnframt til þess að nota skiptinema eða innflytjendur, sem koma frá 

viðkomandi málsvæði eða landi, til að fræða nemendur. Þær tala ennfremur um 

etnógrafískar rannsóknir sem færu þannig fram að nemendur færu út í samfélagið sitt 

til að finna og taka viðtöl við fólk frá landinu sem tungumálið væri talað í. Einnig tala 

þær um að vel valdar bókmenntir og kvikmyndir frá viðkomandi landi hafi oft mjög 

gagnlegar upplýsingar um menningu landsins þar sem tungumálið er talað.  
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2.3.1 Tandem nám 

Tandem nám gæti hugsanlega virkað vel í að auka menningarlæsi nemenda. Samkvæmt 

Marie Christine Appel (1999) þýðir hugtakið tandem samvinna og að eitthvað gerist 

samtímis. Pors (1999) skilgreinir Tandem nám sem samvinnunám nemenda frá tveimur 

eða fleiri mismunandi löndum sem eru að læra tungumál hvers annars með 

gagnkvæmum samskiptum. Þegar það er notað í tungumálanámi þýðir það samstarf 

tveggja nemenda sem hvor um sig er að læra móðurmál hins. Nemendurnir hittast og 

vinna saman með það að markmiði að hjálpa hvor öðrum að læra tungumál sitt. Á 

þennan hátt hafa báðir nemendurnir tækifæri til að eiga í raunsamskiptum við 

sérfræðing í málinu sem þeir eru að læra.  

Tandem nám felur í sér sjálfstæði og gagnkvæmi (Woodin, 2001). Það felur í sér að 

nemandinn sé sjálfstæður í námi og beri ábyrgð á að þeir sem hann vinni með fái einnig 

eitthvað út úr náminu. Það felur í sér meira val nemenda á því hvað þeir læra og hægt 

er að stunda það augliti til auglitis eða í gegnum netið. Woodin (2001) tekur dæmi um 

nemendur í tungumálanámi í háskóla á Englandi sem vinna náið með Erasmus 

skiptinemum sem koma til námsdvalar á Englandi. Nemendurnir sýna að þeir ná auknu 

menningarlæsi í gegnum þess konar vinnulag hvort sem það hefur verið markmið þeirra 

með náminu eða ekki. Tandem nám er samkvæmt Woodin í eðli sínu þvermenningar-

legt (e. intercultural). Til þess að ná námsmarkmiðum sínum þurfa nemendur að 

skiptast á hugmyndum og skoðunum og semja um leiðir til að vinna með samstarfsaðila 

sínum. Þeir eiga þannig í beinum samskiptum við fólk af öðrum menningarheimi sem 

talar tungumálið sem þeir eru að læra. Biondo Saloma (2011) gerði rannsókn á kennara-

nemum sem prófuðu þessa aðferð, bæði til að kenna sitt mál og að læra erlent mál. 

Hún reyndist vel og það var gagnlegt fyrir kennaranemana að prófa að setja sig í spor 

bæði kennara og nemanda.  

Gilberte Furstenberg (2010) segir frá verkefni sem MIT háskólinn í Bandaríkjunum 

vinnur með frönskum háskóla um menningarlæsi þar sem Tandem nám eða samvinnu-

nám fer fram. Þar vinna nemendur í MIT og nemendur í Frakklandi saman í að læra 

frönsku og ensku með því að skoða samfélagsuppbyggingu þjóðanna, siði og venjur og 

bera saman við sína eigin menningu. Nemarnir eiga í samskiptum á netinu og skrifast á 

á sínum málum þannig að bandarísku nemarnir þýða og greina texta á frönsku og 

frönsku nemarnir taka á móti textum á ensku. Þannig fá nemarnir beina innsýn í 

menningarheim hvors annars og geta spurt hvorn annan um hvers vegna hlutirnir séu 

eins og þeir eru í hinu landinu. Nemarnir þurfa þannig að skilgreina sína eigin menningu 

um leið og þeir læra um nýja menningu og svo læra þeir að nota tungumálið í leiðinni. 

Þetta verkefni hefur samkvæmt Furstenbert verið yfirfært á fleiri skóla á milli fleiri 
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landa og hún telur að það virki sérstaklega vel fyrir nema sem eru komnir með þó 

nokkurn grunn í málinu (e. intermediate level).  

2.3.2 Nemendaskipti 

Gildi nemendaskipta líkt og AFS samtökin bjóða upp á hafa verið rannsökuð töluvert. 

Niðurstöður rannsókna sýna að þeir sem taka þátt í slíkum verkefnum öðlast 

menningarlæsi á mun dýpri hátt en þeir sem ekki gera það. Á heimasíðu Alþjóða-

samtaka AFS (Overview of AFS Research, e.d.) er sagt frá nokkrum slíkum rannsóknum. 

Árið 2006 var gerð stór rannsókn á langtímaáhrifum þvermenningarlegs náms (e. 

intercultural learning) þar sem þátttakendur í AFS skiptinemadvöl voru 20-25 árum eftir 

dvöl sína bornir saman við jafnaldra sem ekki tóku þátt í slíkum skiptum. Í skýrslu 

Bettina Hansel (2008) um rannsóknina kemur fram að AFS þátttakendurnir sýndu 

töluverða yfirburði í tungumálafærni og menningarlæsi sem hélt áfram að þróast eftir 

að skiptinemadvölinni lauk. Mitchell R. Hammer (2005) hefur einnig gert rannsókn á 

áhrifum skiptinemadvalar. Þúsundir AFS nema um allan heim voru metnir áður en að 

dvöl þeirra hófst, á meðan á henni stóð og eftir að heim var komið. Miðað við 

samanburðarhóp jafningja sem ekki tók þátt í slíkri dvöl kom í ljós, líkt og í 

langtímarannsókninni, að AFS nemarnir sýndu yfirburði í tungumálaþekkingu, þekkingu 

á annarri menningu og í hæfni til að mynda og viðhalda tengslum við fólk af öðrum 

uppruna en þeir sjálfir. Það hafa einnig verið gerðar rannsóknir á íslenskum AFS 

skiptinemum sem sýna það sama. Í rannsókn Heiðdísar Sóllilju Bragadóttur og Salome 

Guðmundsdóttur (2006) var kannað hvort nemendaskipti eins og þau sem AFS býður 

upp á skila árangri í samræmi við markmið og grundvöll samtakanna. Í rannsókninni 

voru þættirnir alþjóðasamskipti, tungumálakunnátta, viðhorf til útlendinga, víðsýni og 

sjálfsþekking skoðaðir sérstaklega. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

skiptinám hafi mikið gildi til frambúðar fyrir þá sem þátt taka. Tungumálakunnátta, 

viðhorf til útlendinga, skilningur á framandi menningarheimum, siðum, venjum og 

gildum eru betri, jákvæðari og þroskaðari en hjá samanburðarhópi sem ekki hefur tekið 

þátt í sambærilegu skiptinámi.  

Nemendaskipti milli skólahópa eru einnig vinsæl víða. Rasmussen og Nørvig (2013) 

telja að ef slík verkefni séu mjög vel skipulögð og vel metin sé mjög vel þess virði að 

taka þátt í þeim þrátt fyrir að kosta oft mikla vinnu fyrir þátttakendur. Ingibjörg S. 

Helgadóttir (2012) telur fátt vera meira hvetjandi fyrir nemendur í tungumálanámi en 

samskipti og heimsóknir landa á milli sem að hennar mati auki áhuga nemenda á tungu-

málanáminu og landinu og nemendur kynnist því sem landið, þar sem markmálið er 

talað, hafi upp á að bjóða. 
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2.3.3 Námsmat á menningarlæsi 

Í greinasviði Aðalnámskrár grunnskóla í kaflanum um erlend tungumál (2013) er fjallað 

um námsmat í tungumálanámi. Þar eru gefin út hæfniviðmið í ýmsum þáttum þar sem 

það kemur þrepaskipt fram hvaða hæfni nemendur eiga að hafa öðlast í sínu tungu-

málanámi í grunnskóla. Auk námsmats í hinum hefðbundnari þáttum tungumálanáms, 

það er að segja hlustun, lesskilningi, samskiptum, frásögn og ritun, eiga tungumála-

kennarar einnig að meta það hvernig nemendum hefur tekist að ná tökum á 

menningarlæsi. Við lok grunnskóla eiga nemendur að hafa öðlast hæfni til að sýna fram 

á að þeir þekki vel til mannlífs og menningar viðkomandi málsvæðis og gera sér vel 

grein fyrir hvað er líkt og ólíkt aðstæðum þeirra sjálfra. Jafnframt eiga nemendur að 

hafa öðlast yfirsýn yfir innri samfélagsgerð, þekkingu á hvað einkennir þjóðfélagið og 

það sem efst er á baugi í viðkomandi samfélagi hverju sinni. Nemendur eiga enn fremur 

að geta sýnt fram á að kunna nokkur deili á fjölbreyttum uppruna fólks á málsvæðinu 

og að þeir geri sér grein fyrir áhrifum fordóma og takmörkunum staðalmynda. Einnig 

eiga þeir að geta greint á milli helsu afbrigða tungumálsins, til dæmis hvað er danska, 

norska, sænska eða færeyska (Aðalnámskrá grunnskóla - greinasvið, 2013, bls .130).  

Ýmsir fræðimenn hafa skoðað þennan þátt tungumálakennslunnar og flestir eru 

sammála um það að mat á þessum þætti sé flókið. Lessard-Clouston (1997) talar um að 

tungumálakennarar verði að hafa í huga við skipulagningu kennslunnar að kenna 

menningu jafn markvisst og málfræði. Hann telur vanta leiðsegjandi mat fyrir 

nemendur þegar kemur að menningarkennslu og að í skipulagningu kennslunnar þurfi 

kennarar að huga vel að fjölmenningarþættinum í ljósi alþjóðavæðingarinnar. Hann 

talar um mikilvægi þess að skoða vel hvernig best sé að kenna menningu og telur að 

gera megi frekari rannsóknir varðandi menningarkennslu. Hann tekur sem dæmi að 

nauðsynlegt sé að skoða hvað kennurum finnist um þennan þátt 

tungumálakennslunnar og hvað þeir séu að gera til að uppfylla hann. Í rannsókn Okan 

Önalan (2005) á viðhorfum tyrkneskra kennara til menningarkennslu í tungumálanámi 

kemur fram að kennurum finnist almennt erfitt að meta þekkingu nemenda á 

menningu og að það sé kannski jafnvel ekki hægt. Niðurstöður rannsóknar hans sýna að 

þátttakendur telji að menningarfræðsla sé kennslufræðilegur þáttur sem sé hjálplegur 

til þess að nálgast kennslu á tungumáli eða til þess að öðlast nýja sýn á það. 

Menningarfræðsla sé ekki eitthvað sem hægt sé að kenna frjálst eða að vild, heldur 

þurfi hún að vera markviss og í samræmi við þarfir nemenda. Samkvæmt Deardorff 

(2006) hafa fáir ráðist í að gera námsmat í menningarlæsi því hugtakið sé flókið. Hún 

fjallar um tilraun til þess að útbúa slíkt mat og telur að hæfnina eigi að vera hægt að 

meta. Bestu leiðina til að meta menningarlæsi telur hún að sé að nota blandaða aðferð, 
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tilviksrannsóknir eða dæmisögur (e. case study), viðtöl, mat á dagbókum, sjálfsgagnrýni, 

mat einhvers úr þeirri menningu sem verið er að læra um, sjálfsmat og jafningjamat. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er menning ekki skilgreind nákvæmlega. Ekkert er fjallað 

um hvernig kennarar eigi að nálgast menningarlæsisþátt kennslunnar sem gerir það að 

verkum að allir kennarar þurfa að finna það út sjálfir hvaða skilning þeir leggja í 

hugtökin menningu og menningarlæsi. Þegar svo kennarar sem ekki eru menntaðir 

tungumálakennarar taka að sér kennsluna gefur það auga leið að þeir hafa væntanlega 

enn minni innsýn í menningarlæsi viðkomandi málsvæðis. Því er viðbúið að menning 

viðkomandi málsvæðis verði kynnt á mjög mismunandi hátt fyrir nemendum 

mismunandi skóla. Skerpa þarf mun betur á skilgreiningum hugtaka í Aðalnámskránni 

þannig að kennarar geti unnið markvisst með hugtakið svo að það hafi eitthvert gildi. 

Engar upplýsingar eru um það í Aðalnámskránni hvernig meta eigi færni eða þekkingu 

nemenda í menningarlæsi svo hægt sé að kanna hvort þeir hafi öðlast hana. Þetta er 

galli sem býður upp á mjög mismunandi nálgun skólanna þar á. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru í rannsóknarferlinu og 

gagnsemi blandaðrar aðferðar (e. mixed method). Gerð verður grein fyrir eðli 

rannsóknarinnar, hverskonar rannsókn var framkvæmd, hvernig hún var framkvæmd, 

hvernig úrtak var valið, hverjir þátttakendurnir voru, hvernig gögnum var safnað og 

hvernig unnið var úr þeim. Auk þess sem fjallað verður um réttmæti og áreiðanleika. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Til að leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er unnt að stuðla að eða 

kenna menningarlæsi í dönskukennslu í íslenskum grunnskólum?, var í rannsókninni 

notast við blandaða aðferð (e. mixed method).  

3.1.1 Kostir blandaðra aðferða 

Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir (2013) segja að einn af kostum þess að nota 

blandaða aðferð með bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum sé að hægt sé að fá 

betri skilning á rannsóknarspurningum og efni rannsóknar en með því að nota einungis 

aðra aðferðina. Rannsakandi geti þannig fengið skýrari mynd af því sem verið er að 

rannsaka, fjölbreyttari og trúverðugari niðurstöður og fyllri mynd af því sem skoðað er. 

Þær nefna einnig að til þess að hægt sé að tala um blandaða aðferð þurfi að tengja 

aðferðirnar með einhverjum hætti við hver aðra í rannsókninni og að blanda þeim 

saman svo útkoman verði heildstæð. Megindlegar aðferðir ná yfir vítt svið og til margra 

þátttakenda á meðan eigindlegar rannsóknir fara dýpra í viðfangsefnið og ná til færri 

þáttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

3.1.2 Megindlegar rannsóknir 

Niðurstöður í megindlegum rannsóknum eru tölulegar staðreyndir sem hægt er að 

mæla og telja. Lagðar eru staðlaðar spurningar á sama hátt fyrir alla þátttakendur til að 

fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið er að skoða og fá þannig lýsandi niðurstöður um 

hópinn, s.s. kyn, aldur, starfsaldur, menntun og þess háttar. Með megindlegum 

aðferðum er einnig hægt að nota tölfræði til að draga ályktanir um tengsl á milli þeirra 

breyta sem verið er að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

3.1.3 Eigindlegar rannsóknir 

Gagnaöflun í eigindlegri rannsókn fer helst fram með viðtölum eða 

þátttökuathugunum. Þegar stuðst er við eigindlegar aðferðir er það gert meðal annars 

vegna þess að rannsakandinn veit ekki fyrirfam hvað hugsanlega er hægt að finna eða 
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að rannsakandinn vill ná fram dýpri skilningi en ef megindlegum aðferðum er eingöngu 

beitt. Tilvalið er að beita eigindlegum viðtölum ef skoða á nánar niðurstöður 

megindlegra rannsókna eða fá nánari skýringar á einhverjum niðurstöðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Notast var við hálf opin viðtöl en tilgangur þeirra getur verið að 

veita skilning á og lýsa fyrirbærum í tilveru fólks og reynslu þeirra af viðfangsefninu. 

Leitast er við að ná dýpt í umfjöllunarefnið. Hálf opin viðtöl henta vel þegar rannsakandi 

er með spurningar til viðmiðunar en viðmælandi getur tjáð sig að vild. Þannig getur 

rannsakandi haft einhverja stjórn á því hvert viðtölin leiða og getur stýrt umræðunum 

þannig að umræðuefnið er ákveðið fyrirfram en viðmælandi stjórnar því hverjar 

áherslurnar í samræðunum verða og hvað skiptir máli fyrir niðurstöður, til dæmis um 

vonir, væntingar, atburði, hugrenningar, tilfinningar, eða hegðan (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

3.1.4 Veikleikar/takmarkanir við að nota blandaðar aðferðir 

Samkvæmt Sigurlínu og Önnu (2013) þarf rannsakandinn að hafa haldbær rök fyrir því 

að nota blandaðar aðferðir til að svara rannsóknarspurningunni. Það þurfi að vera skýrt 

að blandaða sniðið styrki rannsóknina og að það sé besta leiðin því hvorki megindleg né 

eigindleg aðferð nægi ein og sér. Mikilvægt sé að standa rétt að gagnaöflun og blanda 

gögnum af báðum gerðum saman. Ef notast á við blandaðar aðferðir er augljóst að 

rannsakandinn þarf að kunna eitthvað fyrir sér í fleiri en einni aðferðafræði sem getur 

verið erfitt. Gagnaöflun getur orðið viðamikil og túlkun niðurstaðna í samtengingu 

beggja aðferða geti verið flóknari sem og skýrsluskrifin.  

3.2 Rannsóknin 

Rannsókninni sem hér er lýst hefur samleitandi snið (e. convergent parallel design) en 

þá er megindlegum og eigindlegum gögnum safnað og þau greind hvor í sínu lagi, 

greiningarnar eru síðan bornar saman eða tengdar í umræðunni. Þegar notast er við 

samleitandi snið er hægt að kanna hvort niðurstöður viðtala og spurningalista séu 

svipaðar. Ef niðurstöður eru ekki svipaðar er hægt að skoða muninn og bera saman. Í 

samleitandi sniði er hægt að blanda gagnagreiningunni saman (Sigurlína Davíðsdóttir og 

Anna Ólafsdóttir, 2013).  

Í megindlegu rannsókninni var spurningalisti sendur út í gegnum Survey Monkey (sjá 

fylgiskjal A) á flesta þá sem kenna dönsku í grunnskólum. Til þess að fá viðtæka svörun 

frá fjölbreyttum hópi þeirra sem sinna dönskukennslu í grunnskólum var 

spurningarlistinn sendur bæði í gegnum dönskukennarafélagið og einnig á hóp 
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dönskukennara á Facebook. Það var gert því það eru ekki allir sem kenna dönsku í 

dönskukennarafélaginu.  

Spurt var m.a. um það hvort kennarar sem kenni dönsku séu menntaðir dönsku- eða 

tungumálakennarar, hvort þeir viti hvað menningarlæsi er, hvernig þeim finnist þeir í 

stakk búnir til að sinna því sem Aðalnámskrá leggur upp með hvað þetta varðar, hvernig 

námsmati um þennan þátt sé háttað, hvað kennurum finnist vanta til að vel megi sinna 

þessum þætti, hvort námsbækur séu gagnlegar og hvaða annað efni kennarar noti til að 

sinna þessum þætti ef eitthvað. Spurt var um það námsefni sem í boði er, en kröfur til 

höfunda og námsefnis hafa breyst í takt við samfélagslegar breytingar og mikilvægt að 

sjónarmið fjölbreytileika séu höfð að leiðarljósi við námsefnisgerð (Hanna Ragnarsdóttir 

og Kristín Loftsdóttir, 2010). Einnig var spurt um framboð á námskeiðum á Mennta-

vísindasviði sem undirbúa kennaranema fyrir þennan þátt, menningarlæsiskennslu, og 

endurmenntunartilboð fyrir starfandi kennara hvað varðar kennslu í menningarlæsi.  

Meðan beðið var eftir svörun við megindlegu spurningakönnuninni var hafist handa 

við eigindlega hluta rannsóknarinnar. Í þessum hluta rannsóknarinnar var stuðst við 

opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. open semi-standardized interviews). Svipaður 

spurningalisti og sendur var út í gegnum Survey Monkey var notaður sem 

viðtalsgrunnur við sex kennara staðsetta bæði á höfðuborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni (sjá fylgiskjal Á). Leitast var við að velja fjölbreyttan hóp kennara í viðtöl, 

t.d. kennara sem fara með nemendur sína í námsferð til Danmerkur og kennara sem 

gera það ekki, kennara sem eru dönskukennaramenntaðir og kennara sem eru það ekki, 

kennara sem hafa búið í Danmörku og þeirra sem hafa það ekki og kennara sem nota 

kennsluefni sem í boði er frá Menntamálastofnun og kennara sem kenna ekki í gegnum 

kennslubækur. 

3.3 Þátttakendur 

Hér verður lýst hvernig þátttakendur í spurningarkönnunina (megindlega rannsóknin) 

og þátttakendur í viðtölin (eigindlega rannsóknin) voru valdir og hvernig reynt var að 

nálgast þá.  

3.3.1 Spurningakönnun 

Notað var hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) við val á þátttakendum í 

spurningakönnun rannsóknarinnar. Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmiðið er 

frekar að álykta um tengsl milli breyta en að alhæfa um þýði (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Enginn algjörlega tæmandi listi er til yfir þann fjölda kennara 

sem kenna dönsku í íslenskum grunnskólum. Samkvæmt Michael Dal, dósent í dönsku 
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við Menntavísindasvið Háskóla Íslands eru menntaðir dönskukennarar á Íslandi um 100 

til 150 talsins. Michael telur að um 250 manns séu líklega að sinna dönskukennslu í 

grunnskólum á Íslandi og miðar þann útreikning við að grunnskólar á landinu séu um 

180 og að einn til tveir, jafnvel fleiri sums staðar, sinni dönskukennslu í hverjum skóla 

(munnleg heimild, Michael Dal, febrúar 2017).   

Rannsakandi valdi að senda tengil á könnunina á póstlista Félags dönskukennara og 

á Facebooksíðu dönskukennara. Félag dönskukennara telur u.þ.b. 260 kennara, bæði 

grunn- og framhaldsskólakennara. Ekki er sundurliðun til á því hve margir þar eru ein-

göngu grunnskólakennarar. Tengill var einnig sendur út á síðu dönskukennara á Face-

book, en þar eru 387 meðlimir. Ekki er vitað hvaða meðlimir síðunnar eru grunnskóla-

kennarar, hverjir framhaldsskólakennarar, hverjir kenna dönsku núna og hverjir kenna 

jafnvel ekki dönsku, þrátt fyrir að vera meðlimir á síðunni. Að auki var tengill á 

könnunina sendur á Facebooksíðu dönskukennara í Kópavogi þar sem eru 15 meðlimir. 

Ætla má að einhverjir séu meðlimir í öllum þessum hópum.  

Til þess að auka líkur á svörun sendi rannsakandi tengil á persónulegt tengslanet sitt 

út um landið, bæði þá sem kenna dönsku svo og aðra grunnskólakennara og bað 

viðkomandi um að svara og/eða senda tengil á könnunina áfram á dönskukennara við 

sína skóla. Áminning var send á póstlista Félags dönskukennara tvisvar sinnum á 

tímabilinu sem gögnum var safnað og þrisvar á Facebooksíður dönskukennara. Í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar verður svarendum lýst nánar.  

3.3.2 Viðtöl 

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við val á þátttakendum í 

viðtalshluta rannsóknarinnar, en þá eru valdir viðmælendur sem best henta markmiði 

rannsóknar-innar eða einstaklingar sem ættu að hafa persónulega þekkingu á því sem á 

að skoða (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórssdóttir, 2013). Rannsakandi spurðist fyrir 

hjá leið-beinanda, sem benti á nokkur nöfn, og í tengslaneti sínu hvort einhver vissi um 

hugmyndaríka og áhugasama dönskukennara til að taka þátt. Rannsakandi þekkir til 

þeirra sem tóku þátt, að mismiklu leyti, persónulega eða faglega.  

Tekin voru hálf opin einstaklings viðtöl við fjóra dönskukennara úr fjórum 

grunnskólum og eitt sameiginlegt viðtal við tvo kennara sem kenna við sama skóla. Þar 

af voru þrír kennarar á höfuðborgarsvæðinu og þrír af landsbyggðinni. Þeir voru valdir 

með það í huga að þeir eru með nokkuð ólíkan bakgrunn í kennslu. Allir eru þeir 

menntaðir dönskukennarar en búnir að kenna mislengi og nota mismunandi 

kennsluaðferðir. Fimm kennaranna eru konur en einn karl. Kennararnir kenna flestir 

öllum árgöngum sem læra dönsku í þeirra skóla, ýmist frá 6.-10. bekk eða 7.-10. bekk. 
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Kennslureynsla þeirra er mislöng, allt frá fjórum árum til 32 ára en þeir hafa allir kennt 

dönsku allan tímann og helmingur þeirra eitthvað annað með. Öllum viðmælendum var 

heitið nafnleynd og því eru þeir merktir viðmælendur 1-6 í ritgerðinni. Í niðurstöðukafla 

ritgerðarinnar verður viðmælendunum lýst nánar.  

3.4 Gagnasöfnun og framkvæmd 

Til þess að safna megindlegum gögnum var notast við netforritið Survey Monkey. 

Spurningalisti var sendur út í gegnum Survey Monkey kerfið þann 27. febrúar 2017 og 

var gagnasöfnun hætt þann 30. mars sama ár. Spurningalistinn (sjá fylgiskjal A) var 

settur upp í kerfinu og sendur út eins og áður hefur komið fram á póstlista Félags 

dönskukennara og Facebookhóp dönskukennara ásamt kynningu á rannsókninni. Í 

könnun af þessu tagi, þegar tengill er sendur út á hópa fólks, er ekki hægt að sjá hverjir 

hafa svarað og eru slíkar kannanir því nafnlausar og órekjanlegar. Hægt er að fylgjast 

með fjölda þeirra sem hafa svarað og skoða þau svör sem borist hafa jafnt og þétt þrátt 

fyrir að ekki sé búið að loka fyrir svörun.  

Þegar spurningakönnuninni var lokað höfðu 120 svör borist. Spurningalistinn saman-

stóð af 21 spurningu. Ekki var ætlast til að allir þátttakendur svöruðu öllum spurningum 

þar sem sumar áttu bara við þá sem hafa dönskukennaramenntun og aðrar við þá sem 

hafa ekki slíka menntun eða hvort fólk nýtti sér endurmenntun eða þekkti ákveðið 

námsefni eða ekki. Greinilegt er af gögnunum að sumir svarendur sleppa sumum 

spurningum því svarhlutfall er ekki 100% við allar spurningarnar en niðurstöðurnar vel 

marktækar engu að síður.  

Eigindleg gagnaöflun fór fram á tímabilinu 16. til 30. mars 2017. Fjögur einstaklings-

viðtöl voru tekin og eitt viðtal við tvo einstaklinga í einu. Einstaklingsviðtölin voru öll 

tekin á vinnustað viðmælenda en paraviðtalið í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Voru viðtölin frá því að vera 20 mínútur upp í klukkutíma. Viðtölin voru öll tekin 

upp á stafrænt upptökutæki og afrituð nákvæmlega degi eftir að þau voru tekin eða því 

sem næst. Byrjað var á því að kynna rannsóknina fyrir viðmælendum. Stuðst var við 

ákveðinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal Á) en viðtalinu var leyft að þróast áfram og farið 

var dýpra í ákveðnar spurningar eftir því hvernig svör viðmælandans þróuðust.  

3.5 Úrvinnsla gagna 

Notast var við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) við 

úrvinnslu megindlegra gagna. Gagnaskráin var flutt úr Survey Monkey og lesin inn í 

SPSS. Aðallega var notast við lýsandi tölfræði en í ályktunartölfræði var notað kí-kvaðrat 
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próf (Chi-square test) fyrir nafnbreytur. Einstaklingsviðtölin voru öll skráð niður, greind 

og flokkuð eftir því hvað var líkt og hvað ólíkt með svörum viðmælenda. Þannig var 

betur hægt að skoða hvort samræmi var í niðurstöðum viðtalanna þegar þær voru 

bornar saman við niðurstöður spurningalista. Gerð verður grein fyrir heildarniður-

stöðum rannsóknarinnar í kafla fjögur. Niðurstöður úr megindlega hlutanum verða 

skilgreindar í sér kafla og einnig niðurstöður eigindlega hlutans. Niðurstöðurnar verða 

svo bornar saman í umræðukaflanum sem kemur þar á eftir. 

3.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Tilgangurinn með því að notast við blandaða aðferð við gagnaöflun var að reyna að fá 

fram meiri áreiðanleika í niðurstöður þar sem gögnum er safnað á fleiri en einn hátt. 

Megindleg rannsóknaraðferð hefur það fram yfir eigindlega rannsóknaraðferð að hún 

býr yfir innra réttmæti og áreiðanleika þar sem hægt er að framkvæma nákvæmlega 

sömu rannsóknina á sama hátt. Þrátt fyrir það eru þó gerðar kröfur um að viðtals-

rannsóknir séu trúverðugar og því þurfa fullyrðingar að vera nákvæmar og skýrar 

(Lichtman, 2013). Til að uppfylla þetta voru viðmælendur beðnir um að útskýra mál sitt 

vel og voru viðmælendur beðnir um að útskýra betur fullyrðingar sem þeir settu fram ef 

ástæða þótti til þess. Rannsakandi notaði spurningar sem fólu í sér endurtekningu á því 

sem viðmælendur sögðu til þess að rannsakandi gæti verið viss um að skilningur hans 

væri réttur. 

3.7 Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig unnt sé að sinna menningar-

læsiskennslu í dönsku í íslenskum grunnskólum. Blönduð rannsóknaraðferð var notuð 

en þá er verið að nota bæði megindlega og eigindlega aðferð. Spurningarlisti var sendur 

út til þeirra sem kenna dönsku í grunnskólum og viðtöl voru tekin við sex dönsku-

kennara. Við úrvinnslu megindlegra gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS og 

niðurstöður þeirra bornar saman við niðurstöður viðtala. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar, bæði megind-

legum og eigindlegum í sitt hvorum undirkaflanum. 

4.1 Megindlegar niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum úr spurningaþætti rannsóknarinnar, 

megindlega þættinum. Kaflanum er skipt í sex undirkafla og í fyrsta kaflanum er fjallað 

um bakgrunn þátttakenda. Því næst er fjallað um mikilvægi menningarlæsiskennslu, 

viðhorf þátttakenda til umfjöllunar Aðalnámskrár um menningarlæsi og hversu góðan 

skilning þeir telja sig hafa á efninu. Í þriðja kaflanum er greint frá því hvernig 

þátttakendur telja sig í stakk búna til að sinna menningarlæsiskennslu eftir 

dönskukennaranám og endurmenntun og hvernig þátttakendur ná að halda sér 

upplýstum um menningarlæsi. Þar á eftir er fjallað um skoðun viðmælenda á námsefni 

sem notast er við í kennslunni og umfangi menningarlæsis í kennslu þátttakenda og 

hvernig námsmati í þessum þætti er sinnt. Síðan er fjallað um samskipti 

viðmælendanna við samstarfsskóla í Danmörku og gildi nemendaferða. Að lokum er 

samantekt á niðurstöðum spurningakönnunarinnar. 

4.1.1 Aldur þátttakenda, menntun, kennsluferill 

Alls svöruðu 120 starfandi dönskukennarar rannsókninni. Þátttakendur voru beðnir um 

að segja á hvaða aldursbili þeir væru, hvaða menntun þeir hefðu, hve lengi þeir hefðu 

kennt og hvar á landinu þeir væru við kennslu.  

 

Fram kom að um 62% 

þátttakenda eru 36-55 

ára, 25% þeirra yfir 55 

ára og um 13% 

þátttakenda undir 35 

ára. 

 

 

 

 

Undir 35 ára
13%

36-45 ára
22%

46-55 ára
40%

56 ára og 
eldri
25%

Tafla 1 Aldur þátttakenda 
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Tafla 2 Menntun þátttakenda 

 

Mögulegt var að merkja við alla valmöguleika í þessari spurningu. Rúmlega þriðjungur 

þátttakenda er með B-Ed gráðu tengda tungumálum og ögn færri með B-Ed gráðu. Tæp 

16% eru með masterspróf og þar af um 7% með masterspróf tengt tungumálum. 

Þátttakendur tiltóku að auki nuddskólanám, leiðsögunám, viðbótarnám án 

mastersgráðu, iðnpróf, kennsluréttindi, kennsluréttindi framhaldsskóla, viðbótarnám í 

dönsku upp í BA próf, leyfisbréf, búfræðimenntun, margmiðlunarhönnunarnám, nám í 

háskóla í Danmörku, uppeldisfræðinám frá Danmörku og ótal námskeið erlendis og 

hérlendis. 

 

Langflestir svarendur 
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Tafla 4 Kennsluferill 

 

Flestir þátttakenda hafa kennt í 16-20 ár eða rúm 20% og álíka margir þátttakenda hafa 

kennt í 26 ár eða meira. Tæp 30% svarenda eru með minna en 10 ára starfsaldur. 

  

Tafla 5 Hvers vegna kennir þú dönsku? 

 

Þátttakendur voru spurðir hvers vegna þeir kenna dönsku í skólanum sem þeir starfa. 

Um 59% svarenda segjast vera menntaðir dönskukennarar en 41% ekki. Þar af kenna 
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um 20% dönsku vegna þess að þeir hafa búið í Danmörku, um 10% gera það af 

einskærum áhuga, rúm 9% vegna þess að enginn annar fékkst til þess og tæp 2% kenna 

dönsku því umsjónarkennarar eru látnir kenna dönsku í sínum umsjónarbekk. Af öðru 

sem fólk nefndi er að fólk hafi kennt ensku og kennsluaðferðirnar séu svipaðar, margir 

nefndu að þeir hefðu „lent“ í dönskukennslu og nokkrir nefndu að með tímanum og 

aukinni reynslu hafa þeir notið þess að kenna hana. 

4.1.2 Hvað er menningarlæsiskennsla? 

Þátttakendur voru spurðir hversu vel þeir hefðu kynnt sér umfjöllun um menningarlæsi 

í tungumálakennslu í Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig var spurt um viðhorf þeirra til 

gæða þeirrar umfjöllunar, hvort að þeir telji að hún hafi gefið þeim góðan skilning á 

hugtakinu menningarlæsi og hvort sú umfjöllun sé vel til þess fallin að gefa kennurum 

góða mynd af því hvað þeir þurfa að hafa í huga þegar kennt er um menningarlæsi. 

Einnig var spurt um mikilvægi menningarlæsiskennslu í tungumálakennslu. 

Tafla 6 Viðhorf til menningarlæsiskennslu 

 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja á kvarðanum 1-6 hversu sammála eða 

ósammála þeir væru eftirfarandi staðhæfingum, þar sem 1 táknaði mjög sammála og 6 

táknaði mjög ósammála. Allt undir 3 er því frekar jákvætt og það sem er yfir 3 gefur til 

kynna að þátttakendur hafi frekar verið ósammála staðhæfingunum.  
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Staðhæfingarnar voru:  

1 Ég hef kynnt mér vel umfjöllun um menningarlæsi í tungumálakennslu í 

Aðalnámskrá grunnskóla 

2 Ég tel að umfjöllun um menningarlæsi í Aðalnámskrá grunnskóla hafi gefið 

mér góðan skilning á hugtakinu menningarlæsi 

3 Umfjöllun Aðalnámskrár um menningarlæsi gefur að mínu mati góða mynd 

af því hvað kennarar þurfa að hafa í huga þegar kennt er um menningarlæsi 

4 Ég tel mjög mikilvægt að kenna um menningarlæsi í tungumálakennslu 

5 Eg tel mig vera vel í stakk búinn/búna til að sinna kennslu í menningarlæsi í 

dönskukennslu 

6 Mér finnst ég ná að sinna þessum þætti kennslunnar 

[menningarlæsiskennslu] vel 

Þekkja til umfjöllunar 

Þátttakendur telja sig frekar hafa sinnt því vel en ekki að kynna sér umfjöllun um 

menningarlæsi í tungumálakennslu í Aðalnámskrá en þar er meðaltalið 2,49. 

Gæði umfjöllunar 

Þátttakendur eru síst sammála staðhæfingum um gæði umfjöllunar Aðalnámskrár um 

menningarlæsi og að sú umfjöllun gefi kennurum skýra og góða mynd af því hvað eigi í 

raun að fjalla um undir þessum þætti kennslunnar. Þátttakendur eru tæplega að 

meðallagi sammála [3,17] staðhæfingu 2 og það sama má segja um staðhæfingu 3 

[3,14] 

Mikilvægi menningarlæsiskennslu 

Þátttakendur telja mikilvægt menningarlæsiskennslu sé sinnt en þátttakendur eru hvað 

mest sammála [1,95] staðhæfingu 4. Þátttakendur telja sig vera rúmlega að meðallagi 

vel í stakk búna til að sinna menningarlæsi í dönskukennslu [2,52] en rétt rúmlega 

helmingur telur sig ná að sinna henni vel [2,91] 

4.1.3 Undirbúningur og endurmenntun 

Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á það hversu vel þeir töldu sig vera í stakk 

búna til þess að sinna kennslu í menningarlæsi í dönskukennslu. Þeir þátttakendur sem 

farið höfðu í gegnum dönskukennaranám voru spurðir að því hvort þeir teldu sig hafa 

verið vel undirbúna að sinna kennslu í menningarlæsi eftir námið. Töldu þeir sig vera í 

meðallagi undirbúna til þess eða 3,21 á skalanum 1-6, þar sem 1 táknar mjög vel og 6 
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táknar alls ekki vel. Þeir sem ekki eru menntaðir dönskukennarar voru einnig spurðir 

hvernig þeir teldu sig í stakk búna undir að sinna menningarlæsisþætti dönsku-

kennslunnar og töldu þeir sig einnig vera í meðallagi í stakk búna til þess eða 3,06 á 

skalanum 1-6, þar sem 1 táknar mjög vel og 6 táknar alls ekki vel. Þeir virðast vera ögn 

betur undir það búnir í samanburði við menntaða dönskukennarar. Svör þessara 

tveggja hópa, þátttakendur með dönskukennaramenntun og þátttakendur án slíkrar 

menntunar voru borin saman varðandi þessa spurningu, um hve vel í stakk búnir 

(varðandi undirbúning og þekkingu á efninu) þeir teldu sig vera til að sinna 

menningarlæsiskennslu í dönskukennslu sinni og reyndist ekki vera marktækur munur á 

hvernig menntaðir dönskukennarar og þeir sem ekki hafa dönskukennaramenntun 

meta hve vel í stakk búna þeir telja sig vera til að sinna menningarlæsiskennslunni. 

(p>0,05). 

Þeir sem eru menntaðir dönskukennarar taka fram í tengslum við spurninguna að 

þetta hafi verið tekið fyrir í náminu en þeir sem ekki hafa búið í Danmörku tiltaka 

gjarnan að þeir hefðu viljað búa sjálfir í Danmörku til að kynnast landi og þjóð betur. 

Einn þátttakandinn telur reyndar að það ætti að vera skilyrði að tungumálakennarar 

ættu að hafa búið í landinu til að geta betur farið út fyrir efnið til að kynna menningu 

landsins fyrir nemendum, sem þeir sem hafa ekki búið í landinu geti síður. Þeir sem 

útskrifuðust fyrir töluvert mörgum árum muna ekki eftir umræðu um menningarlæsi í 

Kennaraháskólanum, enda hafi þessi þáttur ekki verið áberandi í námskrá þá.  

Þeir sem eru ekki menntaðir dönskukennarar en telja sig þó sinna þessum þætti vel 

minnast á að það hafi hjálpað þeim að hafa búið í landinu eða vera í góðum tengslum 

við Dani og heimsækja Danmörku reglulega. Nokkrir þátttakendur sem ekki eru 

dönskukennaramenntaðir en eru í samstarfsverkefnum við danska grunnskóla telja það 

gefa mikið og sé gagnlegt til þess að kenna menningarlæsi. Nokkrir þátttakendur telja 

að ýmsir textar í námsefninu bjóði upp á umfjöllun um þennan þátt og einn þátttakandi 

telur Facebookhóp dönskukennara mjög góðan til að fylgjast með og fá allskonar 

jákvæðar leiðbeiningar og hugmyndir í þennan þátt kennslunnar sem og annað tengt 

dönskukennslu. Einn þátttakandi hefði viljað fá valmöguleikann að hafa alls ekki kynnt 

sér þetta menningarlæsi og ætti því ekki að svara þessari spurningu og aðrir segja sig 

ekki hafa haft tíma til að kynna sér það.  

Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara spurningum um endurmenntun, hvort 

þeir hafi nýtt sér almennt endurmenntun, hve oft og hvers konar endurmenntun. Einnig 

voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu nægjanlegt framboð vera á 

endurmenntunartilboðum varðandi kennslu í menningarlæsi fyrir starfandi 

tungumálakennara 
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Tafla 7 Hefur þú nýtt þér almenn endurmenntunartilboð fyrir dönskukennara? 

 

Mikill meirihluti hefur nýtt sér 

almenna endurmenntun fyrir 

dönskukennara eða 75% 

svarenda. 

  

 

Tafla 8 Hve oft hefur þú nýtt þér almenn endurmenntunartilboð fyrir dönskukennara? 

 

Meirihluti þátttakenda hefur nýtt sér endurmenntun nokkuð reglulega og jafnvel á 

hverju ári eða um 70% svarenda. 
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Tafla 9 Hvers konar endurmenntun hefur þú nýtt þér? 

 

Við þessa spurningu var hægt að merkja við alla svarmöguleikana. Sú endurmenntun 

sem flestir hafa nýtt sér eru ýmis námskeið eða fræðslufundir á Íslandi og námskeið í 

Danmörku. Um helmingur svarenda merkja við þetta þrennt. Þátttakendur voru spurðir 

að því hvort þeir teldu vera nægt framboð af endurmenntunartilboðum varðandi 

kennslu í menningarlæsi sérstaklega fyrir starfandi dönskukennara. 

Tafla 10 Er nægilegt framboð af endurmenntunartilboðum varðandi kennslu í 

menningarlæsi fyrir starfandi dönskukennara? 
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Mikill meirihluti þátttakenda, eða tæplega 60%, telur ekki vera nægilegt framboð á 

endurmenntunartilboðum varðandi kennslu í menningarlæsi. Tæplega 12% telja þau 

vera nægileg, en tæplega þriðjungur þátttakenda veit ekki hvort í boði séu slík 

endurmenntunartilboð. Þátttakendur voru spurðir að því hvaða aðferðir þeir teldu vel 

til þess fallnar fyrir kennara til að auka þekkingu sína eða halda sér upplýstum um 

menningarlæsi/menningu Danmerkur. Þátttakendur voru beðnir um að merkja á kvarða 

1-6 hversu gagnlegt þeir teldu eftirfarandi aðferðir, þar sem 1 táknar mjög gagnlegt og 

6 táknar ekki gagnlegt. Allt undir 3 er því frekar jákvætt og það sem er yfir 3 gefur til 

kynna að þátttakendur hafi frekar verið ósammála staðhæfingunum.  

Þær aðferðir sem þátttakendur gátu merkt við voru að:  

Horfa á danska sjónvarpsþætti* 

Horfa á danskar kvikmyndir* 

Fylgjast með fréttum frá Danmörku* 

Lesa dönsk tímarit 

Lesa danskar nútímabókmenntir 

Lesa klassískar danskar bókmenntir 

Fylgjast með unglingamenningu Danmerkur* 

Fylgjast með tónlistarmenningu Danmerkur* 

Fara til Danmerkur reglulega* 

Vera í tengslum við Dani reglulega* 

Tafla 11 Hvaða aðferðir telur þú vel til þess fallnar fyrir kennara til að auka þekkingu 

sína eða halda sér upplýstum um menningarlæsi/menningu Danmerkur? 
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Spurningarnar sem tengjast lestri voru settar saman í eina breytu og hinar breyturnar 

voru einnig settar saman en svörin dreifðust mjög jafnt. Þátttakendum finnst gagnlegra 

að horfa á danskt efni og fylgjast með fréttum [1,6] og menningu Danmerkur með því 

að fara til Danmerkur reglulega og vera í reglulegum tengslum við Dani. Það að lesa 

tímarit og nútíma eða klassískar bókmenntir fannst þátttakendum ekki eins gagnlegt 

[2,2]. Hægt var að bæta athugasemdum við þessa spurningu og þeir þátttakendur sem 

bættu við þessa spurningu minntust m.a. á að gestakennarar frá Danmörku hafa verið 

mjög gagnlegir. Einnig voru samskipti við nemendur í dönskutímum sem hafa búið í 

Danmörku í lengri tíma og eru góð í málinu nefnd sem kostur. Einn kom með þá tillögu 

að fá fleiri kennara frá Danmörku til að kenna með íslenskum kennurum og taldi að það 

gæti aukið fagvitund íslenskra dönsku-kennara og menningarlæsi og gæti stuðlað að 

auknum áhuga nemenda á Danmörku og dönsku. Nefnt var að hægt væri að efla 

kynningu og hafa betra aðgengi að nemenda-skiptaverkefnum við Danmörku, en það 

ferli er talið allt of flókið eins og það er nú [Nordplus, eða Nordplus jr]. Nokkrir nefndu 

mikilvægi þess að fara til Danmerkur. 

4.1.4 Nálgun, námsefni, samskipti og nemendaskipti 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu stóran hluta af dönskukennslu þeirra þeir 

teldu að falli undir kennslu í menningarlæsi. 

Tafla 12 Hve stór hluti af dönskukennslu þinni telur þú að falli undir kennslu í 

menningarlæsi? 
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Um þriðjungur allra sem svöruðu töldu sig eiga erfitt með að mæla það hve miklum 

hluta kennslunnar þeir verðu í menningarlæsisþáttinn. Svörin voru borin saman eftir því 

hvort um menntaða dönskukennara væri að ræða eða ekki. Í kringum helmingur telur 

sig vera að nýta minna en fjórðung af tíma sínum í kennslu í menningarlæsi. Rúmlega 

30% telur sig nýta á bilinu fjórðungs til helmings tímans, um 15% nýtir frá helmingi til ¾ 

hluta kennslunnar í menningarlæsisumfjöllun en mjög fáir telja sig vera að nýta meira 

en ¾ kennslunnar í þennan þátt. Ekki er teljandi munur á viðhorfum þeirra sem eru 

dönskukennaramenntaðir og þeirra sem eru það ekki á því hve stóran hluta af 

dönskukennslu þeirra falli undir kennslu í menningarlæsi. Athugasemdir sem þátt-

takendur skráðu við þessa spurningu snérust helst um að eiga erfitt með að mæla 

þetta. Þátttakendur nefndu að margir leskaflar innihalda efni um menningarlæsi og því 

fellur menningarlæsi að miklu leyti inn í aðra þætti kennslunnar. Samræða um 

Danmörku og danska menningu fléttast inn í kennsluna en er oft ómeðvituð. Lítill hluti 

verkefnavinnu er beinlínis um menningarlæsi. Sumir nefna þemaverkefni eða sér-

verkefni þar sem menningarlæsi er aðal þemað. Einn nefnir að verið sé að reyna að 

breyta áherslum í kennslunni til að ná inn þessum þætti en það hafi gengið hægt. Einn 

þátttakandi telur menningarlæsi algjörlega samofið kennslu sinni vegna þess að hann 

hafi verið svo heppinn að búa í Danmörku og fái árlega kennaranema frá Danmörku 

sem styðji við menningarlæsið í kennslu sinni.  

Námsefni Menntamálastofnunar 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hvort þeim fyndist það efni sem í boði er á 

vegum Menntamálastofnunar og er tengt menningarlæsi í dönskukennslu í 

grunnnámsefninu vera gagnlegt. Bækurnar sem um ræðir eru Start (Ásdís Lovísa 

Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2011b), Smart (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 

2011a), Tænk (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2007), Smil (Ásdís Lovísa 

Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2013) og Ekko (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 

2009). 
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Tafla 13 Gagnlegt efni tengt menningarlæsiskennslu í grunnnámsefni frá 

Menntamálastofnun 

 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja á kvarða 1-6 hve margt gagnlegt eða ekki 

gagnlegt efni þeim fyndist vera í námsefninu, þar sem 1 táknar margt gagnlegt og 6 

táknar ekkert gagnlegt. Allt undir 3 telst því frekar jákvætt og það sem er yfir 3 gefur til 

kynna að þátttakendum hafi fundist minna gagnlegt efni í námsefninu. Þarna kemur í 

ljós að þátttakendum þykir Smil hafa mest af gagnlegu efni sem tengist 

menningarlæsiskennslu. Hinar bækurnar meta þátttakendur í meðallagi gagnlegar. 

Hægt var að skrifa athugasemdir við þessa spurningu og þar kemur m.a. í ljós að margir 

þekkja ekki nema hluta bókanna sem spurt er um því þeir kenni ekki á öllum stigum, 

margir nefna til sögunnar Dejlige Danmark bókina (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna 

Jessen, 2008) þar sem mikið sé um menningarlæsi, og nýja kennslubók Bordbombe 

(Brimrún Höskuldsdóttir og Hildur Ásta Viggósdóttir, 2016). 

Annað námsefni 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir nýti annað námsefni en nefnt var í síðustu 

spurningu til þess að sinna menningarlæsisþætti dönskukennslunnar. Rúmlega 90% 

þátttakenda segjast gera það.  
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Tafla 14 Annað efni en grunnefni Menntamálastofnunar 

 

Þar kemur í ljós að allflestir þátttakendur nýta sér sjónvarpsþætti, kvikmyndir og 

vefmiðla til að sinna menningarlæsisþættinum í kennslunni eða frá 85,4% - 91,5% 

þátttakenda. Færri nýta sér bókmenntir eða rúmlega 40% og enn færri annað efni frá 

Menntamálastofnun tæp 27%. Að auki nefna þátttakendur ýmislegt annað efni sem 

þeir nota í kennslunni. Til dæmis tónlist og tónlistarmyndbönd, brandara, 

þemaverkefni, heimatilbúið efni, Google maps, efni fengið frá kennurum í Danmörku 

eða keypt í ferðum þangað, hinar og þessar smásögur, tímarit, kynningar frá 

nemendum sem hafa búið erlendis, Rim og remser, Halfdans ABC bæði lögin og 

textana. 

Nemendaferðir og samskipti við Danmörku 

Þátttakendur voru spurðir að því hversu gagnlegt þeir teldu það vera að fara með 

nemendendur í námsferðir til Danmerkur til þess að auka menningarlæsi þeirra, eða 

þekkingu þeirra á danskri menningu. Þátttakendur áttu að merkja við á skalanum 1-6, 

þar sem 1 táknar mjög gagnlegt og 6 táknar ekki gagnlegt. Allt undir 3 er því frekar 

jákvætt og það sem er yfir 3 gefur til kynna að þátttakendur telji það ekki eins gagnlegt.  
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Tafla 15 Hversu gagnlegt telur þú það vera að fara með nemendahópa í námsferðir til 

Danmerkur til þess að auka menningarlæsi þeirra? 

 

Meðaltalssvörun þátttakenda er 1,93. Telja 52,3% það mjög gagnlegt, og ef fyrstu þrjú 

stigin eru lögð saman telja 87,2% það að fara með nemendur í námsferðir til 

Danmerkur gagnlegt til að auka menningarlæsi þeirra. Telja 12,8% þátttakenda það hins 

vegar ekki sérlega gagnlegt.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu farið með nemendur sína í slíkar 

ferðir.  

Tafla 16 Hefur þú farið með nemendur þína í námsferðir til Danmerkur? 

Um 40% þátttakenda hefur 

farið með nemendur í slíka ferð 

en 60% þátttakenda hefur það 

ekki. Þegar gögnin voru borin 

saman um gagnsemi slíkra 

ferða og hvort þátttkendur 

hefðu farið í slíkar ferðir kemur 

í ljós að ekki er tölfræðilega 

marktækur munur en þeir sem 

hafa farið með nemendur í 

slíkar ferðir telja það aðeins 

gagnlegra (P=0,069). 
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4.1.5 Námsmat 

Í Aðalnámskrá 

grunnskóla 

(greinasvið, 2013, 

bls. 130) er 

menningarlæsi eitt 

af hæfniviðmiðum 

fyrir erlend 

tungumál. 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir sinna námsmati í menningarlæsi og voru beðnir 

um að merkja við það sem við átti miðað við á hvaða stigum þeir kenna. 

Tafla 17 Hvernig sinnir þú námsmati í menningarlæsi? 

 

Þarna kemur fram að fleiri meta ekki þennan þátt á stigi 1 en hinum tveimur stigunum, 

eða tæp 30% á móti rúmlega 15% á hinum tveimur stigunum. Flestir láta nemendur 
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vinna einhverskonar verkefni tengd menningarlæsi og meta það, rúm 35% á stigi 1, 

22,5% á stigi 2 og ögn færri á stigi 3 nefna þann möguleika. Fáir láta nemendur gera 

ritgerðir eða frá 9,2% á stigum 1 og 2 og 11.7% á stigi 3. Fáir notast við gátlista til að 

meta nemendur í þessum þætti, frá 10% á stigi 3 til 13,3% á stigum 2 og 1. Fleiri á stigi 1 

leggja fyrir próf eða 16,7% miðað við 15% og 9,2 á stigum 2 og 3. 

Hægt var að skrifa athugasemdir við þessa spurningu og þar kemur m.a. fram að 

kennarar nota símat, meta þátttöku í tímum, meta munnlega frammistöðu, talað mál, 

flétta þennan þátt inn í annað námsmat; þá sérstaklega nefnt þemaverkefni, kynningar 

um ýmislegt tengt Danmörku og samanburði á Íslandi og Danmörku. Einnig nefndu 

nokkrir að þeir væru ekki búnir að ákveða matið eða ekki byrjaðir að meta þennan þátt 

ennþá. 

4.1.6 Samantekt spurningakönnunar 

Þátttakendur í spurningakönnun 

Af þeim 120 þátttakendum sem svöruðu spurningakönnuninni kemur í ljós að stór hluti 

svarenda er 46 ára eða eldri eða um 65% og 87% er 36 ára og eldri. Einungis 13% þátt-

takenda er undir 35 ára aldri. Kennsluferill þátttakenda er frekar langur. Um tveir þriðju 

hafa kennt í 11 ár eða lengur, þar af rúm 30% í meira en 21 ár, en 30% hafa kennt í 10 

ár eða skemur. Flestir kenna á höfuðborgarsvæðinu eða 52% þeirra sem svara. Flestir 

þátttakendanna eru með B-Ed próf eða um 30% og rúm 35% þátttakenda eru með B-Ed 

próf með tungumál sem kjörsvið. Tæp 17% svarenda eru með Masterspróf og þar af 

tæp 7% með masterspróf tengt tungumálakennslu. 

Hvað er menningarlæsiskennsla?  

Flestum þátttakendum finnst þeir hafa kynnt sér ágætlega umfjöllun Aðalnámskrár um 

menningarlæsi. Þeim finnst flestum Aðalnámskráin óskýr en þeim finnst langflestum 

mikilvægt að kenna um menningarlæsi. Þeir telja sig í meðallagi vel í stakk búna til að 

sinna þessum þætti kennslunnar og telja sig ná í meðallagi að sinna henni.  

Undirbúningur og endurmenntun 

Þeir sem eru menntaðir dönskukennarar telja sig í meðallagi undirbúna undir kennslu í 

menningarlæsi eftir námið, 3,21 á skalanum 1-6, allt undir 3 er jákvæðara, og þeir sem 

ekki eru menntaðir dönskukennarar meta sig einnig í meðallagi í stakk búna til þess en 

ögn betri þó með meðaltalið 3,06 á sama skala. Þegar svör þessara tveggja hópa voru 

borin saman reyndist ekki vera marktækur munur á (p>0,05). 
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Þátttakendum fannst þetta vera að einhverju leyti tekið fyrir í náminu en þeir sem 

ekki hafa búið í Danmörku tiltaka gjarnan að þeir hefðu viljað búa sjálfir í Danmörku til 

að kynnast landi og þjóð betur. Þeir sem útskrifuðust fyrir töluvert mörgum árum muna 

ekki eftir umræðu um menningarlæsi í Kennaraháskólanum, enda hafi þessi þáttur ekki 

verið áberandi í námskrá þá. 

Þeir sem eru ekki menntaðir dönskukennarar en telja sig þó sinna þessum þætti vel 

minnast gjarnan á að það hafi hjálpað þeim að hafa búið í landinu eða vera í góðum 

tengslum við Dani og heimsækja Danmörku reglulega.  

Nokkrir þátttakendur sem ekki eru dönskukennaramenntaðir en eru í samstarfs-

verkefnum við danska grunnskóla telja það vera mjög gagnlegt fyrir menningarlæsis-

kennsluna. Nokkrir þátttakendur telja að ýmsir textar í námsefninu bjóði upp á um-

fjöllun um þennan þátt og einn þátttakandi hefði viljað fá valmöguleikann að hafa alls 

ekki kynnt sér þetta menningarlæsi og ætti því ekki að svara þessari spurningu en aðrir 

segja sig ekki hafa haft tíma til að kynna sér það.  

Mikill meirihluti þátttakenda hefur nýtt sér almenna endurmenntun fyrir dönsku-

kennara eða 75% svarenda. Meirihluti þátttakenda hafa nýtt sér endurmenntun nokkuð 

reglulega og jafnvel á hverju ári eða um 70% svarenda. Sú endurmenntun sem flestir 

hafa nýtt sér eru ýmis námskeið eða fræðslufundir á Íslandi og námskeið í Danmörku. 

Um helmingur svarenda merkja við þetta þrennt. Mikill meirihluti þátttakenda, eða 

tæplega 60%, telur ekki vera nægilegt framboð á endurmenntunartilboðum varðandi 

kennslu í menningarlæsi. 

Tæplega 12% telja þau vera nægileg, en tæplega þriðjungur þátttakenda vita ekki 

hvort í boði séu slík endurmenntunartilboð. Þátttakendum finnst gagnlegast að horfa á 

danskt efni og fylgjast með fréttum og menningu Danmerkur með því að fara til 

Danmerkur reglulega og vera í reglulegum tengslum við Dani [1,6] til þess að halda sér 

upplýstum um menningarlæsi. Það að lesa tímarit, nútíma eða klassískar bókmenntir 

fannst þátttakendum ekki eins gagnlegt [2,2]. Skalinn er sem áður frá 1-6 og allt undir 3 

er jákvæðara. Nefnt var að hægt væri að efla kynningu og hafa betra aðgengi að 

nemendaskiptaverkefnum við Danmörku, en það ferli er talið allt of flókið eins og það 

er nú [Nordplus, eða Nordplus jr]. Nokkrir nefndu mikilvægi þess að fara til Danmerkur. 

Hvernig menningarlæsiskennslu er sinnt 

Um þriðjungur allra sem svöruðu töldu sig eiga erfitt með að mæla það hve miklum 

hluta kennslunnar þeir verðu í menningarlæsisþáttinn. Í kringum helmingur telur sig 

nýta minna en fjórðung af tíma sínum í kennslu í menningarlæsi. Rúmlega 30% telur sig 

nýta á bilinu fjórðungs til helmings tímans, um 15% nýtir frá helmingi til ¾ hluta 
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kennslunnar í menningarlæisumfjöllun en mjög fáir telja sig vera að nýta meira en ¾ 

kennslunnar í þennan þátt.  

Ekki er teljandi munur á viðhorfum þeirra sem eru dönskukennaramenntaðir og 

þeirra sem eru það ekki á því hve stóran hluta af dönskukennslu þeirra falli undir 

kennslu í menningarlæsi. 

Þegar spurt er hvort þátttakendur nýti grunnnámsefni frá Menntamála-stofnun og 

hvort þar sé eitthvað gagnlegt til að nýta í menningarlæsiskennslu kemur í ljós að 

þátttakendum þykir Smil hafa mest af gagnlegu efni sem tengist 

menningarlæsiskennslu. Hinar bækurnar meta þátttakendur í meðallagi gagnlegar. 

Allflestir þátttakendur nýta sér sjónvarpsþætti, kvikmyndir og vefmiðla til að sinna 

menningarlæsisþættinum í kennslunni eða frá 85,4% - 91,5% þátttakenda. Færri nýta 

sér bókmenntir eða rúmlega 40% og enn færri annað efni frá Menntamálastofnun tæp 

27%.  

Að auki nefna þátttakendur ýmislegt annað efni sem þeir nota í kennslunni. Til 

dæmis tónlist og tónlistarmyndbönd, brandara, þemaverkefni, heimatilbúið efni, 

Google maps, efni fengið frá kennurum í Danmörku eða keypt í ferðum þangað. 

Samskipti, nemendaskipti 

Þegar spurt var um nemendaskipti eða samskipti við danska skóla telur mikill meirihluti 

það vera gagnlegt, að fara í nemendaferðir, en meðaltalssvörun þátttakenda þar var 

1,93 á skalanum 1-6 og allt undir 3 er þá jákvætt. Töldu 52,3% það mjög gagnlegt, og 

þegar fyrstu þrjú stigin eru lögð saman telja 87,2% það að fara með nemendur í 

námsferðir til Danmerkur gagnlegt til að auka menningarlæsi þeirra. Telja 12,8% 

þátttakenda það hins vegar ekki sérlega gagnlegt. Um 40% þátttakenda hefur farið með 

nemendur í slíka ferð. Þegar gögnin voru borin saman um gagnsemi slíkra ferða og 

hvort þátttakendur hefðu farið í slíkar ferðir kemur í ljós að ekki er tölfræðilega 

marktækur munur en þeir sem hafa farið með nemendur í slíkar ferðir telja það aðeins 

gagnlegra. 

Námsmat – hæfniviðmið 

Þegar upplýsingar um námsmat á þessum þætti eru skoðaðar kemur í ljós að nokkkuð 

margir meta ekki þennan þátt, flestir þó af stigi 1, svo það er algengara að meta þennan 

þátt með unglingunum en miðstigi. Algengasta matsaðferðin er að vinna verkefni og er 

hún notuð á öllum stigum, færri nota gátlista, próf eða ritgerðir. Annað sem nefnt var 

er símat, þátttaka í tímum, munnleg frammistaða, fléttað inn í annað námsmat, til 

dæmis þemaverkefni, kynningar á Danmörku, samanburðarverkefni Ísland – Danmörk. 
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Einhverjir segjast ekki vera búnir að ákveða mat á þessum þætti og einhverjir eru ekki 

byrjaðir að meta þennan þátt ennþá. 
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4.2 Eigindlegar niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðtalshluta rannsóknarinnar.  

4.2.1 Aðferð 

Í þessum hluta rannsóknarinnar styðst ég við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri. Aðaláherslan er að skilja 

veruleika fólksins en ekki að finna tengsl eða einfalda hlutina. Rannsakendurnir safna 

gögnum um þátttakendur, greina gögnin út frá orðum þátttakanda og byggja á 

kenningum sem segja að veruleikinn sé félagslega skapaður. Í eigindlegum rannsóknum 

er mikilvægt að rannsakandinn setji eigin skoðanir, fyrirfram mótaðar hugmyndir og 

viðhorf til hliðar og leggi áherslu á samræmi milli rannsóknargagna og þess sem 

þátttakendur sögðu og gerðu. Öll sjónarmið eru jafngild og það er ekki hlutverk 

rannsakandans að dæma heldur skilja (Lichtman, 2013). Í þessari rannsókn var stuðst 

við opin hálfstöðluð viðtöl (e. open semi-standardized interviews) við sex starfandi 

grunnskólakennara. 

4.2.2 Viðtölin 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 16. til 30. mars 2017. Ætlunin var að taka viðtölin í 

skólum kennaranna og var það gert í öllum tilvikum nema einu. Það viðtal var tekið við 

tvo kennara í einu og var tekið í kennslustofu á Menntavísindasviði Háskóla Íslands við 

Stakkahlíð. Viðtölin voru frá 20 til 55 mínútur að lengd en upphaflega hafði verið gert 

ráð fyrir um 40 mínútna viðtölum. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki sem 

fékkst leyfi fyrir hjá öllum viðmælendunum. Mjög fljótlega eftir að viðtölin hófust höfðu 

allir gleymt upptökutækinu og viðtölin runnu mjög léttilega og voru öll létt og 

skemmtileg. Þegar formlegum spurningum var lokið og slökkt hafði verið á 

upptökutækinu var spjallað vítt og breytt um kennslu og Danmörku. Þegar til kom var 

hvert viðtal um það bil hálftíma lengra en formlegt viðtal á upptökutækinu gaf til kynna. 

Viðtölin voru síðan afrituð nákvæmlega eftir upptökutækinu daginn eftir.  

4.2.3 Viðmælendur 

Viðmælendunum var heitið nafnleynd og eru kallaðir Viðmælandi 1-6 . Hér á eftir eru 

hins vegar stuttar lýsingar á þeim þar sem kemur fram hvaða bekkjum þeir kenna, hve 

lengi þeir hafa kennt og slíkt. 

Viðmælandi 1  

Hún er 33 ára, dönskukennaramenntuð frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands 2011 og 

hefur kennt samtals í 4 ár. Hefur alltaf kennt dönsku eingöngu. Nú kennir hún dönsku í 
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meðalstórum skóla á höfuðborgarsvæðinu, tveimur bekkjum í bæði 6. og 7. bekk og svo 

einum bekk í árgangi á móti öðrum kennara frá 8.-10. bekk. Hún hefur búið í Danmörku 

í samtals 12 ár. 

Viðmælandi 2 

Hún er 46 ára, dönskukennaramenntuð frá KHÍ frá 2001 og búin að kenna síðan, með 

tveimur hléum vegna barneigna og búsetu í Danmörku í þrjú ár. Nú kennir hún í meðal-

stórum skóla á höfuðborgarsvæðinu, dönsku frá 7.-10. bekk á móti öðrum kennara og 

samfélagsfræði og íslensku með. Hún hefur búið í Danmörku samtals í fimm ár. 

Viðmælandi 3 

Hún er 38 ára og er dönskukennaramenntuð frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

2009 en hóf kennslu haustið 2010. Hún kennir í litlum skóla á landsbyggðinni sem er 

yfirleitt með einn bekk í árgangi. Hún er eini dönskukennari skólans og kennir dönsku 

frá 7.-10. bekk og heimilisfræði með. Hún hefur búið í tvö ár í Danmörku. 

Viðmælandi 4 

Hann er 48 ára og hefur kennt síðan 2005 en dönsku síðan 2008. Hann er menntaður 

dönskukennari frá KHÍ. Hann kennir í meðalstórum skóla á landsbyggðinni. Hann hefur 

oft kennt dönsku á móti öðrum kennara 8.-10. bekk, með öðru. Nú er hann deildarstjóri 

og kennir að auki 10. bekk dönsku á móti öðrum kennara. Hann hefur ekki búið í 

Danmörku 

Viðmælandi 5 

Hún er 43 ára og útskrifaðist frá KHÍ 2001 með dönsku og íslensku sem valgreinar. Hún 

hefur kennt dönsku frá upphafi. Hún kenndi einum bekk dönsku fyrstu 3 árin en svo 

nánast eingöngu dönsku síðan. Yfirleitt kennir hún með einhvern á móti sér í 

einhverjum árgöngum. Hún kennir í meðalstórum skóla á landsbyggðinni. Nú kennir 

hún dönsku í 7.-10. bekk með annan kennara með sér í 10. bekk. Hún hefur aldrei búið í 

Danmörku.  

Viðmælandi 6 

Hún er 56 ára og útskrifaðist frá KHÍ 1985 með dönsku og samfélagsfræði sem 

valgreinar. Hún hefur kennt við grunnskóla á Íslandi síðan fyrir utan 3 ár þar sem hún 

kenndi íslenskum krökkum íslensku í Danmörku. Hún hefur alltaf kennt dönsku og 

stundum eitthvað með. Hún kennir við meðalstóran skóla á höfuðborgarsvæðinu og nú 

kennir hún dönsku í 8.-10. bekk, það er annar kennari sem kennir 7. bekk. Hún hefur 

alls búið í 3 ár í Danmörku.   
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Samantekt um viðmælendur 

Þeir eru á aldrinum 33-57 ára og hafa kennslureynslu frá fjórum árum til 32 ára. Allir 

hafa þeir kennt dönsku allan sinn starfsferil hingað til. Þeir tveir sem eru með lengstan 

starfsferil, 32 ár og 16 ár hafa nánast eingöngu kennt dönsku svo og kennarinn með 

stysta starfsferilinn, 4 ár. Hinir þrír viðmælendurnir hafa ávallt kennt eitthvað annað fag 

með dönskunni. Allir viðmælendur eru menntaðir dönskukennarar og starfa við 

grunnskóla, þrír á höfuðborgarsvæðinu og þrír á landsbyggðinni, fimm konur og einn 

karlmaður. Ég þekki til þriggja viðmælendanna persónulega, kannast við aðra tvo en 

þekki ekkert til þess sjötta. 

Af þessum sex kennurum hafa fjórir þeirra búið í lengri eða skemmri tíma í 

Danmörku, frá tveimur árum til 12 ára, og telja þeir allir það mjög mikilvægan þátt 

þegar kemur að því að miðla menningarlæsi til nemenda að hafa búið í landinu. Þeir 

tveir sem ekki hafa búið í Danmörku telja sig þó hafa mikil og góð tengsl til Danmerkur, 

hafa oft sótt land og þjóð heim og telja sig ágætlega í stakk búna til að sinna þessum 

þætti kennslunnar. Þau nefna þó bæði að þó að það sé að þeirra mati hægt þá þýði það 

það að þú þurfir að vera duglegri og hugmyndaríkari í kennslunni en annars, svo að 

þetta komi frekar frá hjartanu: 

Viðmælandi 4: „Jú þú getur náttúrulega verið með, fundið allan andskotann, 

þarf að vera duglegur, og þá er þetta ekki alveg frá hjartanu.“ 

 

Viðmælandi 5: „En auðvitað er þetta erfiðara, ég geri mér alveg grein fyrir 

því, en það er samt sem áður, núna er sko, sjávarparnir nú eru þeir komnir, 

og þú getur farið á netið og séð ýmislegt. Það hjálpar alveg rosalega. Maður 

þarf auðvitað að vera kreatívur eða hugmyndaríkari, það er náttúrulega 

með þetta kennarastarf, þú þarft alltaf að vera að finna eitthvað upp.“ 

4.2.4 Greining viðtala 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni sem fjallar um það hvernig er unnt að 

stuðla að eða kenna menningarlæsi í dönskukennslu í íslenskum grunnskólum voru 

viðtölin þemagreind og er því sem eftir er af þessum kafla skipt niður í fimm undirkafla í 

tengslum við þau þemu sem fram komu. Fyrst er fjallað um mikilvægi 

menningarlæsiskennslu, hvað viðmælendur vita um menningarlæsi og menningarhæfni 

og hvaða skoðun þeir hafa á umfjöllun Aðalnámskrár grunnskóla um menningarlæsi. 

Næsti undirkafli fjallar um undirbúning og endurmenntun og hvernig viðmælendur telja 

sig í stakk búna til að sinna menningarlæsiskennslu eftir dönskukennaranám, og hvernig 
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þeir ná að halda sér upplýstum um menningarlæsi. Því næst verður fjallað um hvernig 

viðmælendurnir sinna þessum þætti, menningarlæsi, í kennslunni og námsefni sem 

notast er við til að sinna því. Svo er fjallað um samskipti viðmælendanna við 

samstarfsskóla í Danmörku og gildi nemendaferða. Að lokum verður fjallað um það 

hvernig viðmælendur sinna námsmati í þessum þætti dönskukennslunnar. Síðasti hluti 

þessa kafla er svo samantekt.  

4.2.5 Hvað er menningarlæsiskennsla? 

Hér verður fjallað um hvað viðmælendum þykir um mikilvægi menningarlæsiskennslu, 

hvað þeir vita um menningarlæsi og menningarhæfni og skoðun þeirra á umfjöllun 

Aðalnámskrár grunnskóla um menningarlæsi.   

Mikilvægi menningarlæsiskennslu 

Aðspurðir um mikilvægi menningarlæsiskennslu töldu allir viðmælendur hana mjög 

mikilvæga, til þess að kenna um landið þar sem tungumálið er talað. Þeir töldu 

mikilvægt að nemendur viti hvernig siðir og reglur eru. Viðmælandi 4 telur að það stefni 

að því: „...að nemendur verði meðvitaðir um þá möguleika sem felast í því að vera 

norrænn eða partur af norrænu samfélagi.“ Viðmælandi 3 taldi þennan þátt: 

„...eiginlega vera mikilvægara heldur en margt í þessu bóklega.“ Honum finnst 

mikilvægara: „...að nemendur þekki danska menningu og Danann heldur en að geta 

skrifað eitthvað skammlaust.“ Viðmælandi 6 tekur undir það og telur að: „...þetta væri 

rosalega þurrt ef við gerðum það ekki.“ 

Hvað er menningarlæsi? 

Þegar spurt var um hvað viðmælendunum dytti í hug þegar þeir heyrðu orðið 

menningarlæsi og hvað þeir vissu um það var það mjög misjafnt hvað þeir töldu sig vita 

um þetta hugtak. Allir voru viðmælendurnir hikandi við að svara þessari spurningu og 

töldu sig ekki vita nákvæmlega hvað þetta orð þýddi.  

Viðmælandi 4 komst svona að orði:  

„En þú veist menningarlæsi, ég veit það ekki, hvenær er maður 

menningarlæs? Ég veit það ekki. Þetta er svo rosalega gildishlaðið orð, alveg 

ofboðslega. Ég meina erum við menningarlæs á íslensku? Ég veit það ekki.“  

 

Viðmælandi 1 talaði um að:  

„...læra um danska menningu, siði og menningu, hvernig Danir eru, hvað 

þeir gera, hvernig þeir haga sér, hugsunarháttur.“ 
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Viðmælandi 2:  

„Þú bara kynnist menningunni í Danmörku, hvernig er að búa þar, þekkir þú 

veist, bara já svona kúltúrinn og það. Aðallega. Og svona aðeins kannski 

svona bara hvernig þú veist hvað þeir halda, þú veist, afmælisdagarnir eru 

heilagir og allt þetta og [hik] Já, bara svona í, já þetta er eitt dæmi, og 

rúgbrauðið og bara já“ 

 

Viðmælandi 3:  

„Í sambandi við kennslu, af því að nú vorum við að tala um kennslu, þá 

dettur mér í hug hversu, hversu vel þekkja nemendur okkar til menningar í 

Englandi eða Danmörku, eða þú veist, eftir því hvaða tungumál þau eru að 

læra. Hvað þau halda að það [menningin] sé“ 

 

Viðmælandi 5:  

„Ef maður á að tengja það við dönskukennslu getur það verið náttúrulega 

bara liggur við svona bara eins og Kongefamilien og smörrebröd“ 

 

Viðmælandi 6:  

„Ég myndi halda að menningarlæsi er sko að geta kannski sett sig inn í 

menningu annarra, eins og bara til dæmis, ef ég tek dæmi í 8. bekk, þar 

erum við að læra núna um ferminguna og hérna, og við ræðum um muninn, 

og þú veist, mér finnst það til dæmis vera menningarlæsi að átta sig á því 

bara að maður situr, sem sagt fermingarbarnið í Danmörku situr 

annarsstaðar í kirkjunni heldur en maður gerir á Íslandi. Þetta er til dæmis 

munur og þú veist, ef maður væri ekki læs á menningu þá myndi manni 

finnast þetta asnalegt og bara ekkert skilja neitt í því út af hverju þetta væri 

ekki eins og hjá okkur bara. En ef að maður skilur að það er öðruvísi í 

útlöndum, eða öðruvísi í annarri menningu og skilur kannski bara, ég meina, 

það er ekki alls staðar fermt og ýmislegt svona, þá myndi ég halda að maður 

væri þokkalega, eða að minnsta kosti, gæti orðið þokkalega læs á menningu. 

Held ég.“ 

Hvað er menningarhæfni? 

Ekki voru viðmælendur betur meðvitaðir um hvað menningarhæfni þýddi að margir 

höfðu aldrei heyrt það hugtak nefnt.  
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Viðmælandi 1: 

„Að vera góður í menningu annars lands. Eða eitthvað, eða ég veit það ekki. 

Aldrei heyrt þetta.“ 

 

Viðmælandi 2:  

„Hæfni til að geta sett sig inn í aðstæður í,...ég veit það ekki, í menningunni, 

ég veit það ekki [hlátur].“ 

 

Viðmælandi 3:  

„Nei ég get ekki sagt að ég viti það, eða, ég gæti náttúrulega bullað 

eitthvað, en en þú veist ekki svona, menningarhæfni vs. mennigarlæsi? Læsi 

er náttúrulega það sem þú skilur, hæfni er kannski eitthvað sem þú, hérna, 

getur sjálfur. Menningarlæsi, er kannski bara að krakkarnir þekki og viti og 

geti tjáð sig um menningu, en menningarhæfni? Guð ég veit það ekki, þessi 

munur á þessum hugtökum, ég bara er ekki viss hvernig ég myndi túlka það. 

Er einhver skýr munur á því?“ 

 

Viðmælandi 4:  

„Ég velti því bara fyrir mér hvað þetta myndi þýða, hvað kallar þú þá 

menningarhæfni, er það þá hæfni til þess að ....? að þekkja menninguna 

eða....? Ég veit það ekki. Ég er voða lélegur í svona orðum sko. En mér finnst 

samt mikilvægt, eins og ég segi mér finnst þetta mjög, svona, skrautlegt orð, 

svona.“ 

Viðmælandi 5 tengdi þetta námsmati og að það sé erfitt að ætla að fara að meta og 

mæla hvað nemendur eru hæfir í menningu. 

Viðmælanda 6 finnst þetta fara saman, að vera læs á menningu hlýtur að gera 

mann hæfari heldur en ef maður er ekki læs á menninguna.  

Viðmælandi 6 tekur dæmi:  

„...getum við kannski sagt, ég veit ekki hvort maður eigi að vera að taka sem 

dæmi til dæmis bara þú getur tekið sem dæmi bara einhverfan einstakling. 

Það er kannski ekkert rétt að taka það sem dæmi, en ég ætla nú að gera það 

bara til að útskýra mál mitt. Sko þeir eiga nú oft erfitt með að lesa í. Og eiga 

kannski erfitt með að skilja af hverju hlutirnir eru svona annarsstaðar þannig 

að sko, mér finnst þetta nú kannski, mér finnst þetta nú vera svolítið sama 
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hliðin á peningnum, ég eiginlega verð nú að segja það og ég til dæmis geri 

ekki greinarmun á því þegar ég er að kenna þetta. Ég held ekki sko.“  

Aðalnámskrá grunnskóla 

Viðmælendur voru spurðir að því að hvaða leyti þeir hefðu kynnt sér Aðalnámskrár 

grunnskóla um menningarlæsi og hvaða skoðun þeir hefðu á þeirri umfjöllun. 

Viðmælendur hafa í mismiklum mæli kynnt sér hana. Sumir mjög lítið en aðrir meira 

vegna þess að til dæmis hafa tveir viðmælendur samið námsefni og því þurft að passa 

það að það falli undir alla þættina í Aðalnámskránni. Einn viðmælendanna hafði verið í 

mikilli vinnu á vegum sveitarfélagsins síns þegar núverandi aðalnámskráin kom út og 

verið að vinna að samræmdu námsmati á öllum þáttum hennar og því kynnt sér þennan 

þátt sem og alla hina mjög vel. Öllum finnst umfjöllunin frekar loðin og óskýr og að hún 

mætti vera skýrari þannig að það væri auðveldara fyrir kennara að tileinka sér hana.  

Viðmælandi 2: 

„Nei, sko já, aðalnámskrá náttúrulega er ekki á, alveg á íslensku alltaf 

[hlátur] þannig að mér finnst hún ekkert skýr, og ekkert rosalega skýr.“ 

Viðmælandi 6 telur að þó að hún sé skýr sé hún öðruvísi sett upp en í öðrum greinum 

en það sé kannski bara allt í lagi. 

Viðmælanda 3 finnst að þrátt fyrir að þessi umfjöllun mætti vera skýrari þá sé þessi kafli 

Aðalnámskrár sá eini sem hann eigi séns í að uppfylla: 

„En, ehh, mér finnst þetta vera eini kaflinn sem að ég, sem að mér finnst ég 

eiga séns í. Mér finnst ég eiga möguleika á að ná þessum markmiðum. Ritun 

og lestur og allt þetta, mér finnst það ekki, það er algjörlega óraunhæft, ég á 

aldrei tækifæri á að ná þessum markmiðum með mínum nemendum. En, en 

ég legg mjög mikið upp úr hinu og græði miklu meira á því, þannig að ég 

legg bara ofuráherslu á það, þú veist, að þeim finnst þetta gaman.“ 

Á meðan viðmælandi 4 telur að þó að hans mati umfjöllunin sé alveg skýr þá sé hún of 

viðamikil:  

„...náttúrulega allt allt of, við komumst auðvitað aldrei yfir, ekki einu sinni 

einn fjórða af þessu. Ekki séns.“ 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hversu góða eða gagnlega mynd þeir telji 

umfjöllun Aðalnámskrár um menningarlæsi gefa kennurum og hvað þeir þurfa að hafa í 
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huga þegar kennt sé um menningarlæsi, telja allir viðmælendur að hún sé ekki gagnleg, 

frekar óljós, og að hver og einn kennari geti túlkað hana á sinn hátt og unnið eftir því. 

Þetta telja viðmælendurnir frekar vera ókost en kost því það skapi mismun á milli 

nemenda því kennarar séu misjafnlega í stakk búnir til að sinna þessum þætti. 

Viðmælandi 3 telur að hún sé:  

„...frekar svona, víð þessi, þessi umfjöllun um menningarlæsið er svolítið 

svona opin, frítt að túlka. Það mætti vera meira niðurnjörvað finnst mér. 

Mér finnst hún of víð. Ég hef alveg fullt, kannski fyrir einhverja er það betra 

að hafa algjörlega frjálsar hendur, það mætti gefa hugmyndir, eða þú veist, 

bara svona smá.“ 

Viðmælandi 4 telur að þó að textinn sé að hans mati háfleygur þá skilji hann alveg 

pælinguna og að það sé góður vilji þarna á bak við. Hann ítrekar að hann sé hræddur 

um að kennarar komist aldrei yfir þetta allt sem ætlast er til en:  

„...þú hefur náttúrulega bara það frelsi. Þú getur haft þetta eins og þú vilt, 

þú getur það.“ 

Viðmælandi 6 tekur undir það að hann skilji alveg hugsunina, enda kynnt sér 

aðalnámskrána mjög vel, en að hún sé ekkert afdráttarlaus, hún sé loðin, teygjanleg í 

margar áttir, sem að hans mati geti allt eins verið plús eða ekki. Hann telur að þegar 

verið sé að draga inn í aðalnámskrá nýja þætti, eins og til dæmis menningarlæsið þá 

þurfi fólk að fá leiðbeiningar með. Hann hefur sterkar skoðanir á því og segir:  

„Hvað er verið að henda svona í mann, mér finnst þetta bara dónaskapur 

við kennara. Hún [aðalnámskráin] á náttúrulega að vera leiðbeinandi.“ 

Margir viðmælendanna nefndu að þeir kynntu nemendur sína fyrir list, hönnun, 

kvikmyndum, tónlist og öðru slíku. Mér fannst því tilvalið að kynna viðmælendunum 

sínum fyrir Kulturkanon (Kulturministeriet, 2006) sem minnst hefur verið á fyrr í þessari 

ritgerð en það er listi yfir það sem Dönum finnst vera mikilsverðast innan lista og 

menningar í Danmörku. Valin hafa verið 96 dönsk verk innan sviða arkitektúrs, 

myndlistar, hönnunar, handverks, kvikmynda, bókmennta, tónlistar, bæði popp og 

klassík, og leiklistar sem sérfræðihópar innan hvers sviðs telja að maður eigi að þekkja 

ef maður á að þekkja til danskrar listmenningar. Hvert verk á að tákna listræna upplifun 

eins og hún er í dag en hafa þó einnig gildi fyrir eldri kynslóðir og einnig komandi 

kynslóðir. Tilgangurinn með Kulturkanon er sá að ef fólk kynni sér það geti orðið til 
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umræðugrundvöllur sem opnar augu margra fyrir danskri list og menningu. Danska 

menningarmálaráðuneytið stendur fyrir þessu verkefni og hefur verið gerð heimasíða 

m.a. með hugmyndum um hvernig hægt væri að nýta sér þetta efni í kennslu. Þegar ég 

spurði viðmælendur mína hvort þeir vissu hvað Kulturkanon væri hafði enginn heyrt 

talað um það en allir urðu mjög spenntir og vildu fá nánari upplýsingar um þetta 

fyrirbæri. Það varð til þess að ég lofaði að senda viðmælendunum hlekk að upplýsingum 

um Kulturkanon (http://kum.dk/temaer/temaarkiv/kulturkanon/). 

Menningarlæsi eða -færni snýst þó ekki bara um umfjöllun um listir heldur líka það 

að vera læs á menningu. Það að vera menningarlæs eða menningarfær þýðir það að 

geta lesið í og haft einhvern skilning á því hvernig samfélög eru uppbyggð og hvers 

vegna samskipti fólks eru eins og þau eru þar sem þú ert staddur. Ef manneskja hefur 

öðlast menningarlæsi á hún að geta tengt við og borið saman, það sem hún hefur lært 

um aðra menningu, við sína eigin menningu og á að geta átt í farsælum samskiptum við 

fólk af ólíkum menningaruppruna þar sem virðing og skilningur gilda. Ég spurði 

viðmælendur mína hvaða skoðun þeir hefðu á þessu og hvort þeir gerðu sér grein fyrir 

því og hefðu það á bak við eyrað í menningarþætti dönskukennslunnar. Enginn 

viðmælenda minna var fullkomlega meðvitaður um þetta. En þeir töldu sig þó reyna að 

kynna nemendum sínum fyrir siðum, venjum og daglegu lífi Dana sem væri hægt að 

bera við siði, venjur og daglegt líf Íslendinga til að sjá muninn. Viðmælandi 6 telur 

mikilvægt að fjalla um þetta á þennan hátt því góð samskipti á milli ólíkra skipta máli:  

„...svo að maður verði sér ekki til skammar.“ 

Viðmælandi 2 telur að þó að hún reyni að kynna fyrir nemendum sínum hvernig hún 

upplifir Danmörku og Dani þá vilji hún helst fara með nemendahópana til Danmerkur 

svo þau fái upplifunina beint í æð:  

„...hvernig menningin er, hvað Danir gera, þú veist, þeir eru alltaf með nesti, 

þú veist, þeir eru, þú veist, þeir hjóla mikið, þeir, hérna, svona, svona, eins 

og ég upplifi Danmörku. Maður reynir að blanda þessu saman“,   

Viðmælanda 1 finnst ekki sérlega mikill munur á Dönum og Íslendingum:  

„...en það er náttúrulega ekkert það, svo mikill munur á menningu 

Íslendinga og Dana. Öhhh, en ágætt samt að vita, eða skilurðu, þú veist, 

svona haga þau sér á jólunum, þetta eru páskahefðir, eins og með 

gækkebrev og eitthvað þannig. Mjög sniðugt eins og fyrir kannski útlendinga 
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sem koma frá öðrum löndum að svona hagar maður sér ekki. Ég fer svolítið í 

það [siði og venjur].“ 

Viðmælandi 3 telur Dani og Íslendinga hins vegar frekar ólíka. Hún segir fá upplifun 

sinni og nemenda í nemendaskiptaferðum sem hún fer í á hverju ári og þar finna þau 

greinilega mun á Íslendingum og Dönum:  

„Krakkarnir finna muninn á sér og þeim og ég finn rosalegan mun á mér og 

kennurunum sem ég er í samskiptum við, skilurðu? Þetta er bara áhugavert 

líka. Mér finnst vera mjög mikill munur á okkur“.  

Viðmælandi 3 segist alltaf passa sig á því samt að segja að ekki allir Danir séu svona og 

hinsegin, ekki frekar en hægt sé að alhæfa um alla Íslendinga:  

„Fólk er náttúrulega misjafnt og ólíkt. En ég hef virkilega gert mikið af því að 

og finnst gaman að segja þeim líka, þú veist, hvernig mín upplifun líka er af, 

hérna, Dönum. En maður verður að passa sig hvað maður segir, eða þú veist 

þeir eru oft svo mikið svona eða svo mikið svona ólíkir okkur að einhverju 

leyti“.  

Viðmælandi 1 og 3 voru sammála um að Danir hefðu meira af rótgrónari sterkum siðum 

og hefðum en Íslendingar, eins og til dæmis í kringum páska og afmæli og slíkt sem er 

ekki að sama magni á Íslandi og því reyni þeir að fræða krakkana um það og gera 

nemendur meðvitaða um muninn. 

Viðmælendur 4 og 5 sem ekki hafa búið í Danmörku eru kannski ögn óöruggari en 

hinir um þessa þætti og reiða sig hugsanlega frekar á námsefnið og eru því meira á 

yfirborðinu. 

4.2.6 Undirbúningur og endurmenntun 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir hafi upplifað kennaranám sitt til að geta sjálfir 

kennt menningarlæsi. Því var velt upp hvort búseta í Danmörku hafi skipt máli, en allir 

þeir sem höfðu búið í Danmörku töldu það lykilþáttinn í að vera vel í stakk búinn til þess 

að geta kennt menningarlæsi. Þátttakendur voru einnig spurðir út í endurmenntun og 

það hvernig best væri að halda sjálfum sér upplýstum um menningu Danmerkur til þess 

að geta miðlað menningarlæsi áfram til nemenda sinna.  
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Kennaranámið 

Viðmælendurnir voru almennt ánægðir með námið sitt í KHÍ, sérstaklega þeir sem eru 

tiltölulega nýútskrifaðir. Viðmælendurnir voru flestir á því að það hafi kannski ekki verið 

farið djúpt í menningarlæsi eða menningu Dana í náminu. En allir töldu þeir sem búið 

hafa í Danmörku búsetu sína þar skipta miklu til að geta miðlað sinni vitneskju og því 

sem þeir hefðu upplifað. Viðmælanda 2 fannst námið hafa gefið sér einhverja yfirsýn, 

en var sammála því að búseta sín í Danmörku hafi hjálpað mikið til. Viðmælandi 4, sem 

ekki hefur búið í Danmörku sagði að eitthvað hefði verið gagnlegt en annað ekki:  

„Ég var náttúrulega líka í einhverjum svona kúltur, hérna kúrs...það var 

náttúrulega margt þar sem maður er ekkert að fara að, þú veist, hérna, 

einhver gömul skáld og svona, sem maður er ekkert að fara að nota, þó að 

þetta sé ágætt fyrir okkur að þekkja þetta þá er þetta ekkert sem maður er 

að fara að miðla áfram sko. En það er auðvitað ágætt samt. Nei, ég held að 

svona eitthvað fyrir, eitthvað sem maður getur miðlað áfram í kennslu, það 

var ekki mikið af því.“  

Viðmælandi 5 tekur undir það og fannst hann ekki hafa verið að uppgötva eitthvað 

nýtt í þessum kúrsum í KHÍ á sínum tíma og að það hafi líklega enginn verið að spá í 

menningarlæsi þegar viðkomandi var í kennaranáminu, enda töluvert langt síðan. 

Viðmælandi 4 velti því einnig fyrir sér hvort búið hafi verið að finna þetta orð upp þegar 

hann var í náminu:  

„Það náttúrulega, var búið að finna upp þetta orð þá? [hlátur] Nei, nei, ég 

var hérna náttúrulega 2010, og ég hef kannski þá enga afsökun, en ég man 

nú ekki eftir að ég hafi velt þessu fyrir mér.“. 

Viðmælendur 1 til 5 nefndu námskeið á Schæffergården í Danmörku sem 

skemmtilegan og áhugaverðan þátt í náminu þar sem nemendur fengu svolitla innsýn í 

menninguna þar. Viðmælendurnir minnast sumir á að farkennarar og lektorar eða 

dósentar í dönsku, sem í öllum tilvikum hafa þá verið Danir, hafi einnig hjálpað til við að 

fá gagnlega innsýn í danska menningu. Einn viðmælandinn talar um danskan og 

grænlenskan skiptinema sem hafi verið í náminu með honum og að það hafi verið 

skemmtileg viðbót. Viðmælandi 6, sem lauk kennaranáminu fyrst, minntist 

dönskulektors sem var strangur og hafi lagt mikla áherslu á hljóðritun:  

„Hún lagði mikla áherslu á hljóðritun, maður lærði það. Og ég kann til 

dæmis enn eftir henni að segja peber [framburður: pivvoh]. Hún kenndi 
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manni það algjörlega. Og svo var hún með stíla, og svo var maður bara 

tekinn upp á töflu og látinn hreinrita og svona.“  

Viðmælanda 6 fannst hún fá mjög góða kennslu í kennslufræði, en það komu utan að 

komandi starfandi dönskukennarar og kenndu það. En varðandi menningarlæsi segir 

hann:  

„...ég man aldrei eftir, þetta var ekkert sérstaklega kennt um 

menningarlæsi, alls ekki.“  

Viðmælandi 3 taldi að það ætti að taka þennan þátt fyrir í einu fagi, t.d. eina önn og 

gera þessum þætti hærra undir höfði því þetta sé að hans mati svo ótrúlega mikilvægt. 

Endurmenntun 

Viðmælendur voru spurðir um endurmenntun fyrir dönskukennara og hvort þeir tækju 

almennt þátt í slíku. Allir höfðu þeir gert það, sumir mjög reglulega og fjölbreytt en aðrir 

sjaldnar en stefna á virkari þátttöku. Námskeið fyrir dönskukennara haldin á Hótel Glym 

voru nefnd, en það sem öllum fannst vera gagnlegast og skemmtilegast voru námskeið í 

Danmörku fyrir dönskukennara, t.d. á Schæffergården, sem allir þátttakendur hafa 

tekið þátt í að minnsta kosti einu sinni, sem nemar eða kennarar.  

Allir viðmælendurnir töldu að það ætti að bjóða upp á endurmenntun sérstaklega 

hvað varðar menningarlæsisþáttinn, það sé ekki mikið um það að mati viðmælendanna.  

Hvernig best er að halda sér upplýstum 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um það hvernig best sé að halda sér upplýstum um 

menningu Danmerkur til þess að geta miðlað áfram til nemenda innan 

menningarlæsisþáttarins kom í ljós að viðmælandi 3 er með sérlegan útsendara í 

Danmörku sem heldur henni upplýstri:  

„Ég píndi vinkonu mína sem býr, hérna, á Jótlandi og er dönsk og bara við 

tölum saman reglulega í síma, og svo yfirleitt, þú veist, hún er hætt að bíða 

eftir því að ég spyrji núna, hún er bara farin að stinga að mér hlutum. Úr 

daglegu, svona dægurmálahlutir, sem henni, eða hún veit náttúrulega að ég 

er að kenna unglingum, eitthvað sem hún veit að gæti gagnast mér í 

kennslu. Oft eitthvað í kringum EM eða Eurovision eða þú veist, eitthvað 

hneyksli sem er nýbúið að gerast með einhverja poppstjörnu í Danmörku 

eða hérna, Vild með dans og allt þetta skilurðu? og þó að ég hafi engan 

áhuga á því sjálf þá sest ég bara niður og kynni mér málið, til þess að geta 
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kynnt, já, já, fyrir nemendum mínum. Já, ég myndi segja það, það er miklu 

auðveldara að vera með einhvern sem að býr úti skilurðu, sem lifir og 

hrærist í, bara er Dani, ha, að láta hann sigta fyrir sig eitthvað sniðugt heldur 

en að setjast niður og fara í gegnum allar fjölmiðlasíðurnar, til þess að finna 

eitthvað.“  

Fleiri tóku undir mikilvægi tengslanna við Dani. Viðmælandi 4 taldi best að fara til 

Danmerkur og tóku aðrir undir það. Viðmælandi 5 nefndi fjölmiðla, sjónvarpsþætti og 

bókmenntir að auki:  

„Sko það er náttúrulega bara fjölmiðlarnir þarna úti, þættina líka, 

náttúrulega alla dönsku þættina sem þeir eru að sýna, lesa, danskar 

bókmenntir og náttúrulega fara til Danmerkur. Það er eina leiðin 

náttúrulega, já, heimsækja fólkið og tala við fólkið þar.“ 

Viðmælandi 6 talaði einnig um sjónvarpið og að fylgjast með fréttum og ýmislegt 

annað:  

„Já, ég náttúrulega eins og ég segi ég horfi, við horfum, sem betur fer höfum 

við áhuga á þessu bæði hjónin, við horfum töluvert mikið á danskt sjónvarp 

og fylgjumst með fréttunum og svona, og ég meina inn á danska vefmiðla til 

dæmis, og þú veist, maðurinn minn hann hefur áhuga á íþróttum og fylgist 

vel með þar sko, ég hef nú kannski ekki eins mikinn áhuga á því en þú veist, 

ég frétti samt í gegnum hann, hann lætur mig nú vita ef það er eitthvað um 

að vera og svona. Þannig að ég, við reynum nú, ég reyni að gera þetta bara 

þannig og svo náttúrulega bara fer ég, við förum til Danmerkur...og svo er 

náttúrulega hérna er Bókasafn Hafnarfjarðar mjög gott safn með það að 

þeir eru duglegir að vera með myndir, fá lánaðar bara inn af Norræna 

safninu, þannig að við höfum reynt að horfa á það og svona, ég reyni að 

gera það sem ég get til þess að halda mér upplýstri svona.“ 

4.2.7 Hvernig er menningarlæsi sinnt í kennslunni? 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir sinntu menningarlæsi í kennslunni, hvað þeir 

gerðu með nemendum til að miðla menningu Danmerkur, hversu mikinn hluta 

kennslunnar þeir teldu að þeir nýttu í þennan þátt eða hvort þeir gætu metið það. 

Viðmælendur voru beðnir um að meta námsefnið sem þeir nota, hvort það sé eitthvað 

gagnlegt í því sem nýta má til menningarfræðslu og þeir voru allir spurðir að því að hve 

miklum mæli þeir nýti netið við að sinna þessum þætti kennslunnar.  
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Grunnnámsefni menntamálastofnunar 

Allir nema viðmælandi 3 nýta grunnnámsefni Menntamálastofnunar í kennslu á 

unglingastigi. Bækurnar Tænk í 8. bekk (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 

2007), Smil í 9. bekk (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2013) og Ekkó í 10. bekk 

(Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2009). Þeir sem kenna 6.- og/eða 7. bekk 

nota Start (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2011b) og Smart (Ásdís Lovísa 

Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2011a). Það gerir viðmælandi 3 einnig í 7. bekk og að 

hluta til 8. bekk en notar annars ekkert formlegt námsefni á unglingastigi.  

Það voru skiptar skoðanir á því hvort eitthvað gagnlegt efni væri í þessum bókum 

sem nýta má til menningarlæsiskennslu en allir viðmælendurnir voru sammála um það 

að það mætti vera meira. Viðmælandi 3 segir:  

„...það stendur einhversstaðar að Danir flytji út ógeðslega mikið af 

svínakjöti. Það er rosalega lítið. Það gæti verið svo miklu meira í þessum 

bókum, þú veist, um Danmörku, um Dani, um danska hætti. En það er 

eiginlega bara rosalega lítið. Það er bara almennt um, þú veist, í Start og 

Smart, er rosa mikið almennt um hitt og þetta. Ekkert sér danskt mikið 

finnst mér“ 

Flestir töldu að í bókinni Smil væru helstu tengsl við Danmörku beint en í hinum 

bókunum væru textarnir og umfjöllunin meira almenn en textarnir bara á dönsku. 

Viðmælandi 6, sem er með lang mestu kennslureynsluna, sagði að kennslubækurnar 

væru allar fínar hvað þetta varðar, maður þyrfti bara að vera hugmyndaríkur og tengja 

textana og umfjöllunina Danmörku og það væri hægt með meirihluta þeirra að hennar 

mati:  

„Ég held, já, ég ætla bara að segja já, það er sama hvaða efni þú ert með, í 

sambandi við menningarlæsi vegna þess að þú getur alltaf tekið eitthvað, 

einhvern þráð upp af einhverju spennandi. Þó að það sé ekki gagngert 

skrifað með menningarlæsi í huga, af því að menningarlæsi er náttúrulega 

bara, ég held að ég hafi bara alltaf kennt það, þú veist, þetta er ekkert nýtt 

fyrir okkur, ef að þér, ef að við hugsum bara eins og bara eins og ég var að 

segja áðan, bara að þetta gefur tilefni til þess að bara hefur þú áhuga á 

íþróttum eða kannski Efterskole, eða tónlistar, sjáiði það er hægt að gera 

svona, ég hugsa að þessi bók [Smil] sé ekkert skrifuð með menningarlæsi í 

huga, ekkert sérstaklega, en það er, mér finnst Ekkó, hún er bara orðin 

gömul, það er það kannski frekar, þú veist, þreytt svolítið og ég er farin að 
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sleppa miklu meira úr henni heldur en að ég gerði því ég er orðin leið á og 

tek bara annað...“ 

Annað efni frá menntamálastofnun 

Annað efni sem nefnt var og viðmælendur töldu sig geta tengt menningarlæsi var 

Dejlige Danmark (Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen, 2008) sem allir voru 

ánægðir með og vildu meira af. Viðmælandi 5 rifjaði upp Og det er Danmark 

myndböndin:  

„Svo var náttúrulega svo dásamlegt efni, það er bara orðið svo ofboðslega 

gamalt,  Og det er Danmark. Myndböndin sko, og það var náttúrulega 

snilldar efni sko, það er náttúrulega bara bullandi menning, dönsk menning 

og það var verið að kynna það. Það myndi ég nú segja, það er þú veist, eða 

það er kannski bara eiginlega orðið fyndið að sýna það núna því þetta var 

svona hvað nítíuogeitthvað, eða?“ 

Viðmælendur 4 og 5 hafa samið námsefni sem inniheldur texta um Danmörku og 

hinir viðmælendurnir hafa notað. Nokkrir hafa prufað nýtt efni Bordbombe (Brimrún 

Höskuldsdóttir og Hildur Ásta Viggósdóttir, 2016) og telja það lofa góðu, en hversu 

mikið af menningartengdu efni er í bókinni voru þeir ekki með á hreinu. Viðmælandi 3 

segist prufa allt:  

„Allt nýtt sem kemur skoða ég og prufa. Og sérstaklega netefni. Eins og 

þessir vefir. Ég  nota þarna, Leg med dansk (Aldís Yngvadóttir og Hildigunnur 

Halldórsdóttir, 2010) svolítið, í orðaforðavinnu og svona með, það er bara 

orðaforðavinna, það er ekkert menningarlegt.“  

Annað efni 

Um annað efni tala allir um að nýta sér netið mjög mikið, bæði í samskiptum við 

Danmörku, að sýna efni, DR, Youtube og Google Earth. Allir sýna þætti og bíómyndir 

ýmist frá DR, eða kaupa sjálf myndir á ferðum sínum til Danmerkur eða láta aðra kaupa 

sem eru á ferð. Viðmælandi 2 sagðist nú stundum eiga erfitt með sig og fá „heimþrá“ til 

Danmerkur reglulega í kennslunni:  

„...og svo hef ég sýnt Önnu Phil, þarna lögguþættina og það er, þar finnst 

mér einmitt sko, ég fæ alltaf útþrá þegar ég horfi á þá, ég get eiginlega sko 

ekki sýnt þá, það er alltaf sýnt svona yfir borgina og svona.“ 



 

65 

Einnig var talað um efni sem viðmælendur búa til sjálfir, leikir og slíkt og margir nýta 

núorðið snjalltæki mikið við kennsluna.  

Viðmælandi 6 talaði um að hún reyni að tengja við Danmörku og menningarkennslu 

eins mikið og hún getur og að netið og skjávarpinn í stofunni hafi opnað nýjar víddir 

hvað það varðar:  

„...ég nota náttúrulega mjög mikið hérna BT, sko það er ein síða þarna, 

furðulegar fréttir í heiminum, ég nota það svolítið, þeim finnst það mjög 

gott að fá stundum einhverja alveg apalegar fréttir, já það er bara gaman. 

Það er kannski ekkert endilega eitthvað sérstakt í tengslum við menningu en 

bara að breyta til, ég held bara að þú getur alltaf tekið, þú veist, ef þú ert til 

dæmis bara, segjum að þú sért bara að lesa um sundlaugar eða um hlaup, 

ég var til dæmis með kafla um, eða svona texta um hlaup, þú veist, þá getur 

maður alveg tekið menningarlæsi, þú getur alveg spáð í sko hvar hlaupa 

menn í Danmörku? Menn hlaupa kannski í skógi, hvar hlaupa menn í 

Kaupmannahöfn? Maður hefur séð það að þeir hlaupa þarna með fram 

Söerne og allt þetta, þú veist, það höfum við ekki hér, hvar hlaupa menn 

hér, við hlaupum annars staðar, hér hlaupa menn kannski niðri í móunum.  

Það er hægt að gera allt mögulegt maður þarf bara að vera hugmyndaríkur.“ 

Ekki notaðar kennslubækur 

Þar sem Viðmælandi 3 notar ekki kennslubækur á unglingastigi lék mér mikil forvitni á 

að vita hvað hún gerir í kennslunni með sínum nemendum almennt. Við skulum gefa 

henni orðið:  

„Ég á bara Pinterest hérna, aðgang sjálf, og þar bara safna ég inn í möppur, 

bara DK, DK jul, bara hvað ég er að gera, DK mad, DK påske, þú veist, og 

bara skrolla á þessu með krökkunum á skjánum og tala og tala og fæ þau til 

að tala og þeim finnst þetta rosalega gaman, svona umræður. Verða oft 

mjög líflegar og já, svo bara er ég með alls konar, ég er með alls konar leiki, 

ég er með hérna, bara, þú veist, við þyrftum eiginlega heilan dag til að fara 

yfir allt skilurðu, [fliss]. Ég tók með, það voru menntabúðir í síðustu viku, og 

þá einmitt prentaði ég út til þess að bara sýna þú veist, ég er með 

vinnuloturnar, ég er með, hérna, svona aðalþemu bara, byrja á orðaforða, 

musik, mad, land og kultur, Danmark i dag í sko 9., en besættelsen í 10. Svo 

ef ég er að fara að búa til kennsluáætlun, eða búa til svona, þá þarf ég bara 

að passa, því ég er ekki með kennslubækur, að hafa lestur, ritun, talað mál, 
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það má ekkert gleymast. Þannig að það verður að vera með svona markmið, 

já, og svo bara pikka ég af þessum listum og bý til kennsluáætlun svoleiðis, 

eftir því hvernig, fyrir hvaða hóp ég er að gera, skilurðu, það fer eftir bara 

því, þú veist, iPad, hlustun, bíómyndir og bara þá gleymist ekkert, þá 

gleymist enginn, þú veist, færniþáttur. Og já, og verður fjölbreytt, já, og ef 

þú ert að búa til hringekju til dæmis, þá er sniðugt að vera með svona, bara 

pikka út. Hérna þetta er líka hérna, Kahoot, BookCreator og Quizlet og 

hérna, jájájájájá, en líka snerta, sérstaklega eftir, hérna, núna, við vorum á 

endurmenntunarnámskeiði í ágúst, þá svolítið fattaði ég, já já iPadar eru 

frábærir, og allt það en við megum ekki gleyma að það er líka gott að vera 

með í höndunum, þú veist, flettispjöld, og samstæðuspjöld og hoppa og 

leika og vera með bolta og ég þarf að sýna þér skápinn minn niðri á eftir, þar 

er ég með svona alls konar props sem ég nota í kennslunni, Já. En líka, þú 

veist, matreiðsla, ég er að kenna heimilisfræði núna ákkúrat, en ég hef alltaf 

notað hana mikið líka, þú veist, stofuna og höfum gert, gerum lagkage, 

æbleskiver, hérna, afmæliskökuna og höfum gert marsipangrísi.“ 

Hversu stór hluti af kennslunni? 

Viðmælendur voru spurðir að því hve stóran hluta af dönskukennslu þeirra þeir teldu að 

myndi falla undir kennslu í menningarlæsi. Flestir áttu erfitt með að leggja mat á það 

því það er í fæstum tilvikum gert markvisst.  

Viðmælandi 4:  

„Ekki hugmynd, það fer náttúrulega eftir því hvaða texta maður er að vinna 

með, ég meina, auðvitað er menning líka bara eins og þú veist, Spis dig glad 

og hérna, þú veist,...en ég meina, ég treysti mér engan veginn til þess að 

svara þessu. Er fólk að svara þessari spurningu?“ 

Viðmælandi 5:  

„Nei, það er ekki hægt að meta þetta. Ekki helmingur sko. Smörrebröd og 

hérna. Nei. Það er erfitt. Já, út af því að þetta er ekkert alveg sett niður, já 

þessi vika er menningarlæsisvika, eða í þessum tíma ætlum við bara að vera 

að einblína á þennan þátt. Það er ekkert.“  
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Viðmælandi 1:  

„Minna en helmingur, kannski bara, ahhmmm, einn fimmti. Nei ég veit það 

ekki. [hlátur] Ekki helmingur og ekki einn fjórði....jú kannski einn fjórði, út af 

því að ég kem alltaf og segi eitthvað, einhverjar sögur og eitthvað í 

sambandi við Danmörku og eitthvað þegar ég var í Danmörku.“ 

Viðmælandi 2:  

„Nei, það fer ekki mikill hluti. En kannski gerist það líka bara ósjálfrátt, þú 

veist, ef ég segi frá einhverju og hérna,...ég veit það ekki. Ekki mikill.“ 

Flestir viðmælendur töldu þeir nýta lítinn hluta kennslunnar í menningarlæsis-

þáttinn, en í tilviki þess viðmælanda sem ekki notar kennslubækur er megnið af 

kennslunni nýtt í menningarlæsi. Viðkomandi telur að það sé hægt að tengja næstum 

allt við menningu og að nánast allur tímann sé nýttur í menningarlæsiskennslu. 

Viðmælandi 3:  

„Sko, nú er náttúrulega hægt að tengja næstum því allt við menningu. 

Skilurðu, ef þú ert að lesa sögu eftir H.C. Andersen þá er það líka menning. 

Þú veist, þannig að með því vil ég segja bara þú veist, svona 80%, 90% af því 

að allt sem ég geri er um einhver efni. Ég vinn bara í þemum. Og það er 

bara, fyrst dönsk tónlist, kvikmyndir, svo kemur hérna, jólaþema og það er 

bara dönsk jól. Og svo er bara matarþema, og svo eru páskarnir teknir. Og 

svo ef það er Eurovision þá pælum við í því, þú veist, þannig að eiginlega 

bara allt sem ég geri er þannig. Eina sem er ekki menningartengt eru þessar 

bækur sem að hérna Start og Smart í 7. og 8. sem ég er með. En ég er ekki 

með þau bara, þú veist, 7. og 8., í bókunum, þau eru svona helminginn í 

bókunum og helminginn í alls konar hringekjum og umræðum og 

boltaleikjum.“ 

 

Viðmælandi 6:  

„Nei, ég get nú kannski ekki alveg sagt um það en ég ætla nú samt að leyfa 

mér að halda því fram að ég eyði töluverðum tíma, vegna þess líka að ég er 

nú bara með bókina, 9. bekkjar bókina fyrir framan mig [Smil] þú veist, ég 

reyni, og ég held að það komi líka bara því ég hef sjálf áhuga á því eins og ég 

sagði við þig áðan. Eins og bara hérna er ég komin að Uddannelse betaler 

sig, og þá er þetta kannski bara lítill texti en þú veist, þá hef ég tækifæri til 
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þess að ræða um sko, efterskoletilboð, fyrir krakkana, flett upp á 

einhverjum efterskole á netinu og sýna þeim hvað er í boði, þú veist, ég get 

auðvitað svona, ég reyni að tengja við. Nei [hikandi], stundum finnst mér ég 

vera of bundin af bókinni, en ég reyni hvað ég get og stundum og ég hugsa 

að alltaf er það ekki einu sinni meðvitað, stundum held ég bara mér finnst 

bara að þetta eigi að vera svona, ef þú sérð glufu til að fara með þau út fyrir 

landsteinana með því að kveikja á einu apparati þá er það náttúrulega 

rosalega sniðugt, þannig að ég reyni að vera dugleg, mér fannst það alveg 

rosalegur munur þegar við fengum skjávarpa, maður hefði ekki trúað þessu. 

Bara með allt.“ 

Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvað þeir gera til þess að sinna þessum 

þætti en ekki þegar hafði komið fram í viðtalinu hingað til. Hugmyndaauðgi kennara 

skiptir máli að þeirra mati, tilkoma Internetsins og svo skjávarpa hefur aukið tímann 

sem sumir nýta í að kynna og kenna um menningu Danmerkur. Tækifærið er gripið 

þegar það gefst í tengslum við efnistök, að skoða eitthvað á netinu og varpa upp til 

nemenda. 

 

Viðmælandi 1:  

„Sko, ég vinn í vinnubókum og lesbækurnar, sem er ekki mikið um 

Danmörku í rauninni, nema, kannski í Smil. Uhmmm, hérna, þá verður 

maður bara að koma inn með það sjálfur sko. Já. Já, bara koma inn með lítil 

verkefni sjálf. Lítil verkefni, t.d. um kongafólkið, að nemendur kynni sér 

þetta. H.C.Andersen og fleira.“ 

Viðmælandi 2:  

„Ég hef sýnt þeim myndir eins og ég segi, og ég hef líka hérna bara talað um 

það sjálf um mína reynslu og ...já...og reyni að koma því að bara svona. Til 

dæmis þú veist, spila ég alltaf fyrir þau framlag Dana til Júróvisíón þú veist, 

og bara svona koma þeim svolítið þannig inn í. Ég hef horft á þætti, danska 

þætti, sem eru sýndir á DR1, og hérna svona sem þeim finnst skemmtilegir.“ 

Viðmælandi 3:  

„Ehh, ég nota Pinterest rosalega mikið. Ég tek fyrir þemu, þú veist, ég er til 

dæmis núna, eða þú veist, ég tek bara kóngafjölskylduna, sögu og hérna, 
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myndir og kenna þeim að þekkja þau og við náttúrulega hérna...þar sem á 

sumrin er pulsuvagn með pulsum sem heita eftir kóngafólkinu, þannig að 

þeim finnst það ótrúlega spennandi sko. Já. Ég tek, ég nota rosalega mikið, 

þú veist, ég læt þau baka, elda, þú veist, við gerum smörrebröd, ég læt þau 

gera heimavinnu, videó, blogg, og svo kenni ég þeim líka þú veist um danska 

hönnun. Ehh, svolítið í sem sagt landafræði, um eins og Skagen, og Skagens 

malere og þetta. Og hérna, já, ég tek seinni heimsstyrjöldina á ákveðnu 

tímabili í 10. bekk, fer mjög vandlega ofan í það og læt þau vinna alls konar 

verkefni í kringum það. Það finnst þeim rosalega áhugavert. Það eru til rosa 

flottir heimildaþættir og bíómyndir til að vekja áhuga á þessu.“ 

4.2.8 Samskipti og nemendaskipti  

Viðmælendur voru allir mjög jákvæðir gagnvart því að fara í námsferðir með nemendur 

til Danmerkur og voru sammála um að það væri gagnlegasta nálgunin til þess að kynna 

menningu Danmerkur fyrir nemendum, gera þau menningarlæs, eða -læsari. Þessa 

skoðun höfðu viðmælendur burt séð frá því hvort þeir höfðu farið í slíkar ferðir með 

nemendum eða ekki eins og viðmælendur 1 og 2. 

Viðmælandi 1: 

„...ég held að það gagnist þeim rosalega að fá að vera í umhverfinu, ekki 

bara að standa hérna og hlusta á mig tala dönsku og svo tala íslensku við þá 

sem ekki skilja og allt þetta...heldur vera bara sett inn í aðstæðurnar og vera 

bara, já, hlusta.“ 

Viðmælandi 2:  

„Ég held að það sé bara frábært fyrir krakka að upplifa það að koma til lands 

þar sem þau eru að læra tungumálið“ 

Fjórir af sex viðmælendum hafa farið í slíkar ferðir og þeirra reynsla staðfestir að 

slíkar ferðir hafi mikið gildi, sérstaklega þegar kemur að því að veita nemendum 

almennilega innsýn í aðra menningu. Oft tekur allt samfélagið þátt. 

Viðmælandi 3:  

„Mjög gagnlegt. Já, allur bærinn veit að 9. bekkur fer til Danmerkur og þegar 

þau birtast og selja kleinur allan veturinn, og þú veist, kakó um jólin...„Já, 

þau fá innsýn í Danmörku. Bæði sko á að vera í samskiptum yfir veturinn og 

að fara í þessa heimsókn. Af því að þau búa inni á dönskum heimilum. Og, 
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og upplifa til dæmis að, það var bara rúgbrauð í morgunmat, og þau bara 

vöknuðu klukkan hálf sjö. Þú veist, og eitthvað svona, eða það er yfirleitt 

svona, ég, mér finnst það dásamlegt, að þau fái að upplifa. Og þau labba allt 

og þau hjóla allt og þeim er ekki skutlað neitt, þú veist, þau eru alveg, og 

þau finna alveg rosalega muninn á sér og þau eru alltaf að bera saman, 

náttúrulega, en þetta er náttúrulega svona menningarmunur.“ 

Viðmælandi 4:  

„Samt allt of lítið, við hefðum vilja fara á hverju ári sko. Við vorum í síðustu 

ferð með 99 árganginn þá vorum við sko með bara slaka námsmenn sem 

voru bara ákveðnir að flytja til Danmerkur. Það komust þvílík tengsl á 

þennan hóp. Já það er alveg rosalegt hvað það skilar.“ 

Viðmælandi 5:  

„Já, já, já, þau taka þetta mjög vel inn, ég meina, krakkarnir eru að búa inni 

á heimilum, þannig að eiginlega verður ekki meira. Já, og bara mikill 

vinskapur, mæðurnar, íslensk móðir var að prjóna ofan í dönsku börnin og 

það finnst mér náttúrulega, það ætti bara að vera skylda að allir fái styrk til 

að fara.“ 

Þeir tveir viðmælandanna sem ekki hafa farið í slíka ferð með nemendur stefna að 

því og annar þeirra hafði fullan hug á að fara í slíkt verkefni í vetur en fékk ekki 

samþykki fyrir því hjá skólastjórn síns skóla, sem viðkomandi þótti mikil synd. Þeir tveir 

sem hafa farið en ekki árlega myndu vilja gera það reglulegar. Síðustu tveir 

viðmælendurnir fara í slíkar ferðir með nemendum árlega og vilja ekki missa þann þátt 

út því þeir sjá gildi slíkra ferða svo berlega í hvert sinn sem farið er. Ég gef viðmælanda 

6 orðið en hún setur þetta í mjög gott samhengi:  

„Við erum til dæmis alltaf hérna í samstarfsverkefnum, við erum búin að 

vera, þetta er fimmta árið núna sem að við erum í stóru samstarfs-

verkefni...og þetta er sem sagt Nordplus verkefni ...og Danirnir eru búnir að 

koma, þeir koma á haustin til okkar og við förum á vorin til þeirra og þetta 

er bara búið að vera svona og gengið alveg rosalega vel, en svo veit maður 

auðvitað ekkert hversu lengi maður getur þetta...þetta sko, þetta kveikir, 

sko krakkarnir, þetta skilar sér svo margfalt, og þau eru að upplifa, bara 

ýmislegt, sérstaklega í fyrsta, ég man sko það er alltaf í hverjum hópi 
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eitthvað, ég man til dæmis í fyrsta hópnum, þá var hérna hópur þar sem að 

það var svo mikið svona náttúru...þannig að þetta er ægilega fallegur 

staður, og það er, þetta er svona frekar efnað, þetta er svona frekar fólk 

sem á peninga, það býr í ógurlega stórum húsum og svona, svo er það 

voðalega náttúruvænt, sumt af því, það er svona hverfi þarna þar sem húsin 

eru byggð úr einhverju, hálmi, eða einhverju. Og í fyrsta hópnum þar voru 

krakkar, einn strákur sem að fór á heimili, og maður vissi svo sem ekkert 

fyrirfam, það borðaði náttúrulega enginn kjöt og, og hérna, svo var sko 

klósettið þannig að það var allt eitthvað sjálfbært, hann þurfti bara sko að 

gera númer tvö í einhverja skúffu, alls konar svona. Já, allskonar, yndislegt 

fólk sem vildi allt fyrir hann gera og vildi elda fyrir hann kjúkling þó að það 

borðaði það ekki sjálft, en hann bara var þannig bara. Þarna var hann 

kannski til dæmis mjög læs á menningu því að hann ákvað bara að hann 

myndi ekki drepast þó hann fengi ekki kjöt. Þetta voru þrír, hann svaf þrjár 

nætur og var með fjölskyldunni tvo daga og sagði það bara eftir á að: Æ ég 

ákvað bara að ég myndi alveg geta bara haft þetta af. Þú veist og bara tók 

þátt í og var með þeim í öllu sem að var bara æðislegt sko. Já þetta er bara 

algjört nám...það sem við fáum, þú ert að vinna náttúrulega algjörlega fyrir 

utan allt sem þú ert að kenna, við erum tveir sem sagt, kennarar sem 

vinnum þetta saman, hin er íslenskukennari og við reynum alltaf að tengja 

þetta, við erum til dæmis núna með flóttamannamál, og Nordplus setur 

alltaf eitthvað ákveðið á hverju ári eitthvað sem þeir vilja setja peningana í 

og við bara pössum okkur að vera bara alltaf þar og hérna svo erum við bara 

að vinna með krökkunum, við tengjum þetta samfélagsfræðinni, og erum þá 

í tengslum við samfélagsfræðikennarann og svo náttúrulega bara inn í 

dönskuna og svona bara. Og þau þurfa að gista 3 nætur, bæði fá þau gesti í 

3 nætur og mat og svona og svo þurfa þau að gista. Þannig að þetta er 

rosalegur skóli fyrir þau. Já, líka.“  

Viðmælendur hafa margir reynslu af þvi að vera með samsstarfsskóla í Danmörku þar 

sem nemendur eru í samskiptum við danska krakka, bæði í gegnum netið og svo með 

því að hittast og telja það einnig gagnast mjög vel til að auka skilning og áhuga 

nemenda sín á milli. En allir tala um að þetta sé mikil vinna og þó að áhuginn sé fyrir 

hendi hjá okkur er ekki víst að finna hann úti í Danmörku alltaf og það sé mikilvægt að 

hafa alla með sér, foreldra, skólastjórn og skólayfirvöld. 
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Viðmælandi 6:  

„Við höfum verið svo heppin að fá þennan styrk, svo höfum við reynt að 

sækja í fleiri sjóði og það hefur nú verið misjafnt hvort að við höfum fengið. 

Og svo bara eru það foreldrar sem að hjálpa til að halda, við höldum Bingó, 

og, þetta er alltaf 10. bekkur. Þannig að nú er ég búin að sækja um sko, ég 

er með komandi 10. bekk og nú erum við, í samstarfi við skólann, búnar að 

sækja um aftur sko, fáum að vita í júní hvort að við fáum eða byrjun maí, og 

nú er það bara að krossa putta. En það er náttúrulega í svona verkefni þá 

þarftu að hafa alla með þér, þú þarft að hafa sko foreldrana, og 

skólastjórnendur og svona. Ég er eiginlega hætt að heyra sko, af hverju 

erum við að læra dönsku? Þeim þótti þetta náttúrulega æðislega smart 

hérna niðri á skólaskrifstofu þangað til að þeir áttuðu sig á því að þetta 

kostar. Þá fannst þeim þetta kannski ekkert voðalega smart þannig sko, 

fannst dýrt að borga kennurunum laun og svona...“ 

4.2.9 Námsmat 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er menningarlæsi eitt af hæfniviðmiðum fyrir erlend 

tungumál. Ég spurði viðmælendur mína að því hvernig þeir sinna námsmati þegar 

kemur að því að meta menningarlæsisþáttinn. Flestum fannst þetta erfið spurning, eða 

óþægileg, og jafnvel ómögulegt að svara henni. Kannski fannst þeim það því það kom í 

ljós að fæstir eru að meta þennan þátt eitthvað sérstaklega eða markvisst og mikið 

minni áhersla er á að meta þetta hæfniviðmið heldur en öll hin sem viðmælendunum 

fannst óþægilegt. Einhverjir töluðu um að hægt væri að meta lítil verkefni eða sem part 

af öðru verkefni sem nemendur skila og tengjast inn á þennan þátt. Auðveldara er að 

gera það með unglingastiginu, með miðstiginu séu frekar umræður og þær sé erfitt að 

meta.  

Viðmælandi 3 sem notast ekki við námsefni á unglingastigi telur þó frekar auðvelt 

að meta þennan þátt, sérstaklega í 10. bekk, þar sem flest efnið sem farið er í tengist 

menningu Danmerkur á einhvern hátt. Gefum viðmælenda 3 orðið:  

„Það er frekar auðvelt í sko 10. bekk finnst mér. Af því að þá erum við 

nýbúin að vera með þarna Besættelsen og ég get þá svolítið notað það 

hvernig þau hafa staðið sig, þetta er langt þema og það fer svolítið þar, eða 

skilurðu, ef þau sýna því, sýna færni þar, skilurðu, og eru að gera góða hluti 

þar þá eru þau búin að uppfylla þar. Síðan bara, ég vil ekki hljóma hrokafull 

en það er bara, þau hafa öll áhuga á þessu, þessum þætti og þau standa sig 
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öll ógeðslega vel í þessum þætti. Hérna, ehh, í rauninni hef ég, ég hef ekki 

tekið og þú veist, prófað eða metið sérstaklega bara þetta. En þau eru öll að 

tala, bara eins og ég var að segja, þetta eru rosalega mikið umræður og eins 

og eftir að ég kenni þeim um hérna Dirk Passer, sem gerir allar 

bíómyndirnar og leikarann, grínið og og hérna læt þau þekkja þú veist 

hönnun eftir Arne Jakobsen, og hérna allt þetta. Þau þekkja Svaninn og 

Eggið. Þeim finnst þetta rosa gaman, það er ekki núna, bara svona einn og 

þá passar það líka að í öðrum fögum þá er þessi Gunnar, eða Jón, þá er hann 

bara, sýnir engu áhuga í neinu. Þá er það bara þannig. Nei þannig að þetta 

er ekki sérstaklega tekið inn hjá mér en svona bara með í hinu. En oft eru 

krakkar, sérstaklega þau sem eru herfilega lesblind, hafa áhuga og eru 

ógeðslega dugleg í umræðum, ég læt það ekki bitna á þeim. Ég met það ekki 

í lokanámsmati að þau geti ekki stafað eða málfræðina eða neitt, þú veist, 

ef þau sýna þátttökuvilja, áhuga, þá eru þau bara komin að mínu mati, 

ótrúlega langt.“ 

Viðmælandi 6 tekur sterkt til orða og telur það erfitt að eiga að fara að gefa A, B eða C 

fyrir þennan þátt. Hvað þá B+ eða C+. Viðkomandi telur að ef nemendur séu 

áhugasamir og með á nótunum þá sé auðvelt að átta sig á því að nemendur séu að 

reyna að setja sig inn í þessa öðruvísi menningu og það sé því eiginlega ekki hægt að 

fella nemendur í menningarlæsi. Viðmælandi 6 segir einnig að það reynist auðveldara 

að prófa t.d. talþáttinn:  

„Labba á milli og láta þau tala og ég meina, þú veist, ef að ég væri að tala 

við þig og ég þyrfti kannski að hjálpa þér með svolítið mörg orð, en þú værir 

mjög viljug og reyndir bara, þá ertu náttúrulega að leggja þig fram og gera 

þitt besta, þannig að þá náttúrulega bara gefur maður fyrir það“.  

Sama er kannski með menningarlæsið, en honum finnst samt erfitt að leggja mat á það 

og að Aðalnámskráin megi vera ítarlegri hvað það varðar:  

„Þú veist, þetta að prófa í menningarlæsi. Á ég að fara að spyrja: Hvernig fer 

maður í afmæli í Danmörku? Hvernig þú veist,....Já, þetta er snúið, og líka 

vegna þess að í fræðunum, til dæmis svo ég vitna nú bara í það í þessu 

framhaldsnámi mínu í sambandi við tungumálakennslu, þá bara lærði 

maður það nú að maður nýtir sér hérna, sko, fyrri reynslu, eða þá reynslu 

sem að maður hefur til að yfirfæra á nýja staðinn. Þú veist, ef að þú kæmir 

bara allt í einu í boð, í Danmörku, bara allt í einu óvart, kannski bara inn, 
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bankar, og það er veisla þá náttúrulega...en þú veist, þá mundi maður 

náttúrulega, maður myndi gera eins og maður gerir á Íslandi, þú veist, 

maður notar bakgrunnsþekkinguna....þetta passar ekki hér, og svona.“  

4.2.10 Samantekt viðtala 

Hér verður tekið saman í stuttu máli það sem kom fram um viðhorf viðmælenda minna 

til þess hvað menningarlæsiskennsla er, hvernig Aðalnámskrá styður við kennara hvað 

hana varðar, hvernig undirbúningi og endurmenntun sé best háttað, viðhorf til 

nemendaferða og samskipta við danska skóla og hvernig viðmælendurnir sinna kennslu 

og námsmati í menningarlæsi sem hluta af dönskukennslunni.  

Hvað er menningarlæsiskennsla?  

Allir eru viðmælendurnir sammála um mikilvægi þess að fjalla um menningarlæsi í 

kennslu þó að segja megi að þeir séu ekki alveg vissir um nákvæmlega hvað 

menningarlæsi eða menningarfærni er eða hvað felst í menningarlæsiskennslu beint. 

Nefnt var það að læra um danska menningu og siði, hvernig Danir eru, hvað þeir gera, 

hvernig þeir haga sér, hugsunarháttur og ákveðnir þættir eins og hjólamenning, 

smörrebröd, kóngafjölskyldan og sterkar hefðir hvað varðar afmæli, páska og annað 

slíkt sem flokkaðist undir eða teldist til kennslu í menningarlæsi. Flestir viðmælendanna 

eru sammála um það að Aðalnámskráin mætti vera skýrari og afdráttarlausari um leiðir 

hvað varðar kennslu í menningarlæsi, sumir höfðu kynnt sér umfjöllunina um 

menningarlæsi vel meðan aðrir höfðu það ekki. 

Þeir viðmælendur sem hafa búið í Danmörku telja sig varla geta sett sig í þau spor 

að hafa það ekki þegar kemur að því að miðla þessum þáttum tengdum danskri 

menningu sem þeir fjalla um. Þeir sem ekki hafa búið í Danmörku telja sig geta miðlað 

upp að ákveðnu marki, þó það verði kannski ekki alltaf alveg frá hjartanu líkt og ef 

maður hefur búið þar. En mikilvægt er þá að þeir kennarar sem eru í þeirri stöðu séu 

duglegir að kynna sér hlutina og séu hugmyndaríkir í framsetningu á þeim til nemenda.  

Undirbúningur og endurmenntun 

Viðmælendurnir eru allir menntaðir dönskukennarar. Þeir eru allir ágætlega sáttir við 

dönskukennaranám sitt, en telja jafnframt að meira og markvissarar mætti fjalla um 

menningarlæsisþáttinn í kennslu kennaranema. Flestir hafa sótt sér einhverja 

endurmenntun og telja að það megi vera meira um endurmenntun varðandi 

menningarlæsiskennslu. Þeir telja það að fara til Danmerkur og vera í tengslum við Dani 

og að fylgjast með fréttum hjálpi þeim að halda sér upplýstum um menningarlæsi.  
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Hvernig er menningarlæsiskennslu sinnt? 

Viðmælendurnir telja almennt erfitt að meta hversu mikinn hluta af kennslunni þessi 

þáttur fái. Ekki er um sérstakan tíma að ræða þar sem fjallað eru um menningarlæsi 

eingöngu, heldur fléttast það inn í kennsluna hjá flestum. Allir viðmælendur nema einn 

nýta grunnkennslubækur frá Menntamálastofnun og þessi sem gerir það ekki telur 

nánast alla sína kennslu tengjast menningarlæsi þar sem viðkomandi kennir í þemum 

tengdum við menningu Danmerkur á fjölbreyttan hátt. Allir nota netið, skjávarpa, 

kvikmyndir og sjónvarpsþætti til að aðstoða við miðlun danskrar menningar og nota 

umræður og segja frá upplifun sinni, sérstaklega þeir sem búið hafa í Danmörku, en 

einnig þeir sem hafa það ekki, því þeir hafa heimsótt landið oft og telja sig hafa sterk 

tengsl þangað. 

Samskipti, nemendaskipti 

Fjórir af viðmælendunum hafa farið með nemendahópa í námsferðir til Danmerkur, í 

öllum tilvikum í tengslum við vinabekki, þar sem gist er á dönskum heimilum og í 

flestum tilvikum heimsóknin endurgoldin til Íslands. Allir viðmælendanna telja þennan 

þátt líklega áhrifaríkastan fyrir nemendur til að öðlast menningarlæsi, frekar en að lesa í 

bókum eða hlutsa á kennarann, hvort sem viðmælendurnir höfðu reynslu af slíkum 

ferðum eða ekki.  

Námsmat 

Enginn viðmælendanna taldi auðvelt að meta þetta hæfniviðmið Aðalnámskrár um 

menningarlæsi. Fæstir meta þennan þátt eitthvað sérstaklega eða markvisst og mikið 

minni áhersla er hjá öllum á að meta þetta hæfniviðmið heldur en öll hin. Þetta þótti 

viðmælendunum óþægilegt að gera sér grein fyrir. Einhverjir meta þó lítil verkefni sem 

nemendur skila eða meta þetta í tengslum við stærri verkefni, þemaverkefni til dæmis. 

Viðmælendunum fannst auðveldara að eiga að meta þennan þátt með unglingastiginu 

en með miðstiginu. Á miðstiginu séu frekar umræður og frásagnir kennara og það sé oft 

erfitt að meta hvort slíkt skili sér.  

Lokaorð viðmælenda 

Fram kom hjá flestum að þeir voru þakklátir fyrir að fá að taka þátt í þessu viðtali með 

mér þar sem þetta gerði þá meðvitaðari um þennan þátt í kennslunni sinni.  

Viðmælandi 3 sem er ein af þeim sem er þó mjög meðvitaður um þennan þátt segir 

um menningarlæsisþáttinn að:  
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„...ef þessi þáttur væri ekki, þú veist, til bara í minni kennslu eða hjá mér, þá 

myndi ég ekki nenna að vera kennari. Það er ekkert flókið. Þetta er bara það 

sem bara gefur þessu gildi, og gefur svona tungumálakennslunni líf, 

hreinlega, og sjá áhugann kvikna hjá krökkum það er bara, skiptir öllu máli. 

Það breytir öllu hvort þau hafi áhuga á því sem maður er að....eins og þegar 

við erum að tala um Tænk bókina, textarnir þar eitthvað Emilía sem átti 13 

systkini, þú veist, eitthvað svona, einhverjar sögur og hollt og óhollt og, þau 

endast ekki í þessu, það er bara mín reynsla. En þegar þú ert með eitthvað 

svona actual raunverulegt efni, það er bara allt önnur saga.“ 

Rætt var um góð tengsl danskra sendikennara við nemendur og kennara og að halda 

þyrfti því fyrirkomulagi áfram og hversu mikilvægar námsferðir væru fyrir nemendur. 

Viðmælandi 5 komst svo að orði:  

„það er náttúrulega það sem stendur upp úr. Ég meina, þessir 

krakkar...maður er að hitta þessa krakka ennþá og þú veist, þetta er 

eitthvað ennþá sem bara, svona hápunktur. Já, og bara gerir þau jákvæðari 

og opnari.“ 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða umræður um niðurstöður rannsóknarinnar. Þær verða jafnóðum 

settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn verkefnisins og rannsóknarspurningunni að 

lokum svarað.  

5.1 Þátttakendur 

Fyrst vil ég byrja á að fjalla um þátttekendur í rannsókninni. Það kom mér ekki mjög á 

óvart hve hár meðalaldur og kennsluferill þátttakenda í könnun var, þar sem mikil 

umræða hefur verið um háan aldur kennarastéttarinnar og litla endurnýjun. Einnig var 

ég ekki hissa á að sjá hversu hátt hlutfall þeirra sem kenna dönsku og eru ekki með 

dönskukennaramenntun er þar sem mér hefur oft fundist sú vera raunin þar sem ég 

þekki til. 

5.2 Hvað er menningarlæsiskennsla  

Rannsóknin snýr að menningarlæsiskennslu. Menning er flókið hugtak og til þess að ná 

utan um það á sem víðastan hátt er mikilvægt að hafa bæði menningu með stóru M, 

fagurfræðilega þáttinn og menningu með litlu m, félagsfræðilega þáttinn í huga þegar 

fjallað er um menningu. Hugsunarháttur og hegðun fólks markast af gildum, skoðunum 

og viðhorfum sem erfast frá einni kynslóð til annarrar og ef fólk ætlar að geta átt í 

farsælum samskiptum við fólk af öðrum menningaruppruna þarf að hafa alla þessa 

þætti í huga. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um það hvað menning er (Bennett, 2013, 

Lessard-Clouston, 1997, Kramsch, 2006, Hall, 1976, Nieto og Zoller-Booth, 2010 og 

Adaskou, Britten og Fashi, 1990) og ættu tungumálakennarar því ekki að einskorða sig 

við annan þátt menningar heldur samtvinna þetta allt saman þegar kennt er um 

menningu.  

Ánægjulegt var að sjá að langflestum þátttakendum í bæði megindlegu og 

eigindlegu rannsókninni finnst mikilvægt eða mjög mikilvægt að kenna menningarlæsi 

þó þeir séu ekki nákvæmlega vissir um hvað menningarlæsi eða menningarfærni er eða 

hvað felst í menningarlæsiskennslu beint.  

Þegar þátttakendur og viðmælendur ræddu um það hvað þeir telja falla undir 

kennslu í menningarlæsi nefndu þeir það að læra um danska menningu, siði og hvernig 

Danir eru, hvað þeir gera, hvernig þeir haga sér, hugsunarhátt og um ákveðna þætti 

eins og hjólamenningu, smörrebröd, kóngafjölskylduna og sterkar hefðir hvað varðar 

afmæli, páska og annað slíkt. Þannig að viðmælendur mínir höfðu einhverja hugmynd 
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um hvað félli undir kennslu í menningarlæsi en þó óljósa hugmynd og þá frekar það 

sem snýr að menningu með stóru M, fagurfræðilega hlutann. Líkt og Önalan (2005) 

kemst að í sinni rannsókn þá tel ég einnig að kennurum þyki hugsanlega einfaldara að 

kynna þann hluta menningar sem tengist yfirborðslegri menningu svo sem klæðnaði og 

matarmenningu fyrir nemendum í kennslustofunni en þann sem finna má undir 

yfirborðinu og tengist viðhorfum, gildum og siðum. 

Í þessari ritgerð hefur íslenska orðið menningarlæsi verið notað yfir hugtökin culture 

competence á ensku og kulturforståelse á dönsku og gengið er út frá því að hugtökin 

hafi sterka tengingu við hugtakið intercultural competence. Ég velti því fyrir mér í 

upphafi hvort betra hefði verið að nota hugtakið menningarfærni yfir það sem ég kalla 

menningarlæsi. En í ljósi þess hve útvíkkað hugtakið læsi er og í ljósi þess að í 

Aðalnámskrá grunnskóla er talað um menningarlæsi ákvað ég að nota hugtakið 

menningarlæsi í ritgerðinni. Sú skilgreining felur það í sér að það að vera læs á 

menningu þýði að geta lesið í og haft einhvern skilning á því hvernig samfélög eru 

uppbyggð og hvers vegna samskipti fólks eru eins og þau eru þar sem þú ert staddur. 

Þegar manneskja hefur öðlast menningarlæsi á hún að geta borið saman tvær ólíkar 

menningar og tengt eina menningu við sína eigin, einnig á hún að geta átt í farsælum 

samskiptum við fólk af ólíkum menningaruppruna þar sem virðing og skilningur gilda.  

Þrátt fyrir að flestir af þátttakendum rannsóknarinnar finnist þeir hafa kynnt sér 

ágætlega umfjöllun Aðalnámskrár um menningarlæsi finnst þeim hún engu að síður 

óskýr. Þeir telja að Aðalnámskráin þurfi að vera skýrari og afdráttarlausari um leiðir 

hvað varðar kennslu í menningarlæsi. Á meðan hún er svona óskýr finnst dönsku-

kennurum, hvort sem þeir eru menntaðir dönskukennarar eða ekki, þeir ekki vera nema 

í meðallagi vel í stakk búnir til að sinna þessum þætti kennslunnar og telja sig í 

meðallagi ná að sinna henni. Menntamálayfirvöld mega taka það til sín að nauðsynlegt 

er að gera þessa umfjöllun skýrari og meira leiðbeinandi fyrir kennara, sérstaklega í ljósi 

þess að margir sinna þessari kennslu án þess að hafa til þess þá sérmenntun sem 

æskilegt er að kennarar hafi.  

Það sem komið hefur út úr þessum þætti rannsóknarinnar er að það sé mikilvægt að 

sinna menningarlæsiskennslu en kennarar hafi þó ekki nægilega þekkingu á 

hugtökunum sem um ræðir og mismikla þekkingu á umfjöllun Aðalnámskrár sem er 

óskýr og mætti vera meira leiðbeinandi.  
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5.3 Undirbúningur og endurmenntun 

Þeir viðmælenda minna sem hafa búið í Danmörku telja sig varla geta sett sig í þau spor 

að hafa ekki búið þar þegar kemur að því að miðla þáttum tengdum danskri menningu 

til nemenda sinna. Þetta er einnig mín upplifun hafandi búið í Danmörku og 

Bandaríkjunum og verandi kennari í bæði dönsku og ensku. Því kom það mér á óvart að 

viðmælendur sem ekki hafa búið í Danmörku telja sig alveg geta miðlað menningu 

landsins, þótt það verði kannski ekki alltaf alveg frá hjartanu líkt og ef maður hefur búið 

þar. Mikilvægt er þá að þeir kennarar sem eru í þeirri stöðu, að hafa ekki búið í 

Danmörku, séu enn duglegri að kynna sér hlutina og vera hugmyndaríkir í framsetningu 

á þeim til nemenda ef vel á að takast til.  

Það er áhyggjuefni hversu stór hluti kennara í dönsku taka það ekki að sér af áhuga 

og upplifa sig jafnvel þvingaða í það að kenna dönsku vegna þess að enginn annar 

fékkst til þess í þeirra skóla. Það mætti leiða að því líkur að þeir kennarar séu ekki eins 

líklegir til að sinna menningarlæsi eins vel og hægt væri. 

Ekki voru krosskeyrð saman viðhorf svarenda í spurningakönnuninni hvað það 

varðar að hafa búið í Danmörku og hæfni þeirra til að miðla þessum þætti í kennslunni 

en margir skrifuðu athugasemdir að það að hafa búið í Danmörku hafi hjálpað þeim eða 

að þeir hefðu viljað hafa búið í Danmörku til að geta betur sinnt þessari kennslu. Það 

voru aftur á móti keyrð saman svör þeirra hvað varðar það að vera menntaðir dönsku-

kennarar og vera í stakk búnir að sinna þessari kennslu. Þeir sem þátt tóku og eru 

menntaðir dönskukennarar telja sig í meðallagi undirbúnir undir kennslu í menningar-

læsi eftir námið og þeir sem ekki eru menntaðir dönskukennarar meta sig einnig í 

meðallagi í stakk búnir til þess. Þeir ómenntuðu meira að segja ögn betri, en munurinn 

var ekki marktækur. Hugsanlega eru þeir sem ekki eru menntaðir dönskukennarar að 

ofmeta sig eða hugsanlega hafa margir þeirra sem svara þessu jákvætt verið búsettir í 

Danmörku og hafa þar af leiðandi forskot þess vegna. 

Þátttakendur og viðmælendur voru almennt ánægðir með námið sitt í Kennara-

háskólanum og á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þátttakendum fannst umfjöllun 

um menningarlæsi hafa að einhverju leyti verið tekið fyrir í náminu en þeir sem ekki 

hafa búið í Danmörku tiltaka gjarnan að þeir hefðu viljað búa sjálfir í Danmörku til að 

kynnast landi og þjóð betur. Margir telja jafnframt að meira og markvissarar mætti 

fjalla um menningarlæsisþáttinn í kennslu kennaranema. Þeir sem útskrifuðust fyrir 

töluvert mörgum árum muna ekki eftir umræðu um menningarlæsi í 

Kennaraháskólanum, enda hafi þessi þáttur ekki verið áberandi í námskrá þá, eins og 

einn viðmælandi minn komst að orði: „Var nokkuð búið að finna upp þetta orð þá?“ 
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Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um menningarkennslu. Flestir eiga það sameiginlegt 

að telja að menning og tungumál séu samtvinnuð (m.a. Adaskou o.fl. 1990, Byram 

2008, Furstenberg 2010, Kramsch 2006, Lessard-Clouston 1997 og Risager 1994, 1998 

og 1999). Að mati þeirra Peterson og Coltrane (2003) ætti ekki að kenna tungumál á 

nokkrum kennslustundum um hátíðir, þjóðlög eða siði svæðisins þar sem tungumálið er 

talað. Menning er samkvæmt þeim mun víðarar hugtak. Þetta þurfa skipuleggjendur 

kennaranáms að hafa í huga svo og kennarar þegar þeir skipuleggja sína kennslu með 

nemendum.  

Byram (2010), Gao (2013) og Risager (1999) telja að það þurfi nýja sýn á 

tungumálakennslu í ljósi mikilvægi menningarlæsis vegna alþjóðavæðingarinnar með 

áherslu á færni í samskiptum á milli menningarheima (e. intercultural communicative 

comptence). Kennslan ætti að miðast við að búa til alheimsborgara (e. intercultural 

citizenship), það ætti að vera tilgangur námsins. Þetta var mjög lítið rætt, hvorki í 

viðtölunum né spurningakönnuninni en ég hef mikinn áhuga á þessari nálgun. AFS 

samtökin vinna nú að verkefni sem kallast Intercultural Learning for All þar sem leitast 

er við að fræða almenning um menningarlæsi líkt og þeir sem taka þátt í nemenda-

skiptum á vegum samtakanna öðlast með þátttöku í starfi AFS. Skólayfirvöld og 

tungumálakennarar ættu að mínu mati að skoða það að fara í samstarf við AFS um þessi 

mál. 

Þátttakendur rannsóknar og viðmælendur telja það að fara til Danmerkur og vera í 

tengslum við Dani og að fylgjast með fréttum hjálpi þeim að halda sér upplýstum um 

menningarlæsi og get ég einnig tekið undir það, það er það sem virkar best eftir minni 

reynslu einnig.  

Meirihluti þátttakenda hefur nýtt sér almenna endurmenntun fyrir dönskukennara 

nokkuð reglulega. Má þar nefna námskeið eða fræðslufundi á Íslandi og námskeið í 

Danmörku en það er það sem þeim finnst gefa sér mest og get ég tekið undir það. 

Athyglisvert var að sjá að margir vita hreinlega ekki hvort í boði eru 

endurmenntunartilboð varðandi kennslu í menningarlæsi og telja vöntun á slíkri 

endurmenntun. Er þetta hvatning fyrir Félag dönskukennara eða dönskudeild 

Menntavísindasviðs til að taka það upp og bjóða reglulega uppá slíka endurmenntun í 

einhverju formi.  

Það má segja að nokkur ánægja sé með námið í dönskudeild Menntavísindasviðs HÍ 

en það mætti vera meira um hagnýt námskeið í menningarlæsiskennslu, ekki endilega 

um gamla sögu eða menningu með stóru M, heldur meira það sem tengist menningu 

með litlu m, það sem er undir yfirborðinu líkt og gildi, siðir, venjur og það sem tengist 
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intercultural learning, farsælum samskiptum á milli ólíkra menningarheima. Það kom 

óvart að fólk segist geta kennt menningarlæsi án dönskukennaranáms eða búsetu í 

Danmörku því þeir sem búið hafa í Danmörku geta ekki ímyndað sér hvernig hægt sé að 

miðla menningu án þess. Ánægjulegt er að sjá hversu margir hafa sótt sér endur-

menntun í faginu reglulega. En flestir töldu gagnlegast að fara til Danmerkur eða vera í 

reglulegum tengslum við Dani og fylgjast vel með fréttum þaðan til að halda sér 

upplýstum hvað varðar menningarlæsi. Menntamálayfirvöld ættu að hafa það í huga 

þegar staðið er að endurmenntun fyrir kennara.  

5.4 Hvernig menningarlæsiskennslu er sinnt 

Það kom ekki á óvart hve margir töldu sig eiga erfitt með að mæla það hve miklum 

hluta kennslunnar þeir verðu í menningarlæsisþáttinn og eins að margir nýttu lítinn 

hluta kennslunnar í þennan þátt. Ekki var teljandi munur á því hvort fólk var 

dönskukennaramenntað eða ekki en ætla mætti að þeir sem væru með menntunina 

hefðu þekkingu á öllum hæfniviðmiðunum og því með þau markvissari inni í sinni 

kennslu. Flestir kenna ekki sérstaklega um menningarlæsi eingöngu, heldur lætur fólk 

það fléttast inn í kennsluna sem gerir það hugsanlega að verkum að það að uppfylla 

þetta hæfniviðmið í kennslunni verði mun ómarkvissara.  

Eins og við var að búast nýta flestir grunnnámsefni frá Menntamálastofnun. Flestum 

finnst bókin Smil sem notuð er í 9. bekk innihalda mest af gagnlegum textum eða 

umfjöllunum sem nýta má beint í menningarlæsiskennslu, enda er Smil nýjust af 

þessum grunnbókum og höfundar hugsanlega meðvitaðari um að tengja hana öllum 

hæfniviðmiðunum í nýju Aðalnámskránni. Sumar hinna bókanna sem þátttakendur 

meta í meðallagi gagnlegar hvað þetta varðar voru samdar um það leyti þegar verið var 

að vinna að nýjustu Aðalnámskránni. Mjög margir dásömuðu bókina Dejlige Danmark 

og töldu hana vel til þess fallna til að kenna menningarlæsi.  

Athyglisvert var að heyra í viðmælanda sem hefur langan kennsluferil að baki að 

honum finnist hægt að tengja eitthvað í öllum bókunum við menningarlæsi. Þarna spilar 

áhugi kennarans, reynsla og færni inn í. Einnig var mjög áhugavert að heyra í kennara 

sem notar ekki kennslubækur, heldur kennir í þemum sem tengjast öll menningu 

Danmerkur á einhvern hátt. Þeim kennara finnst að megnið af kennslutímanum sé varið 

í menningarlæsiskennslu. Það ætti að vera eftirsóknavert fyrir aðra kennara að taka þau 

vinnubrögð sér til fyrirmyndar.  

Eins og við var að búast, en ánægjulegt að fá staðfest, nota kennarar netið mikið, 

kvikmyndir og sjónvarpsþætti, til að aðstoða við miðlun danskrar menningar. Peterson 
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og Coltrane (2003) fjalla einmitt um það sem gagnlegt til að kenna um menningarlæsi í 

kennslustofunni. Tilkoma skjávarpans var blessuð af þátttakendum og viðmælendum en 

með honum er hægt að varpa upp öllu mögulegu á einfaldan hátt fyrir nemendur. 

Kennarar nota mikið umræður og segja frá sinni upplifun af Danmörku og Dönum, 

sérstaklega þeir sem búið hafa í Danmörku eða hafa þangað sterk tengsl. Einnig var 

ánægjulegt að heyra að kennarar notast við tónlist, tónlistarmyndbönd, brandara, 

Google maps, og alls konar heimatilbúið efni til að miðla þessum þætti.  

Í stuttu máli má segja að kennurum þyki erfitt að mæla menningarlæsisþáttinn í 

kennslu sinni. Flestir segjast nota lítinn tíma, nema sá sem kennir án námsefnis og er því 

ekki bundin af því. Þessi þáttur er ómarkviss í kennslunni og ekki niður njörvaður. 

Kennarar eru nokkuð sáttir við námsefnið frá Menntamálastofnun en þó helst Smil hvað 

þennan þátt varðar en telja jafnframt að það vanti meira námsefni sérstaklega tengt 

menningarlæsi. Netið er mikið notað svo og skjávarpar. Nauðsynlegt er að kennarar hafi 

auðvelt aðgengi að hvorutveggja ef vel á að vera.   

5.5 Samskipti, nemendaskipti 

Mikill meirihluti kennara telur það að fara með nemendur í námsferðir til Danmerkur 

gagnlegt til að auka menningarlæsi þeirra hvort sem viðmælendurnir höfðu 

persónulega reynslu af slíkum ferðum eða ekki. Þessi þáttur spilar líklega stærstan þátt í 

því að nemendur geti orðið menningarlæsir, frekar en að lesa í bókum eða hlusta á 

kennarann að mati þátttakenda. 

Niðurstöður rannsókna sýna að þeir sem taka þátt í nemendaskiptum öðlist 

menningarlæsi á mun dýpri hátt en þeir sem ekki gera það. Líkt og rannsóknir Hansel 

(2008) og Hammer (2005) sýna þá öðlast þátttakendur í nemendaskiptum töluverða 

yfirburði í tungumálafærni og menningarlæsi, þekkingu á menningu annarra landa og í 

hæfni þeirra til að mynda og viðhalda tenglsum við fólk af ólíkum uppruna en þeir 

sjálfir. Nemendaskipti milli skólahópa eru vinsæl víða. Annar angi af nemendaskiptum 

eru samskipti á milli vinabekkja í tveimur löndum og hafa margir jákvæða reynslu af 

slíku. Hugmyndin um Tandemnám, sem er samvinnunám nemenda frá tveimur löndum 

sem eru að læra tungumál hvers annars með gagnkvæmum samskiptum (Pors, 1999) 

getur þarna nýst vel. Nemendur geta hist augliti til auglitis eða bara í gegnum netið og 

markmiðið er að þeir hjálpi hvorum öðrum að læra tungumál hins. Dönskum unglingum 

er ekki kennd íslenska, en þeir eiga að fá innsýn í norrænu tungumálin í námi sínu og 

getur það að eiga samskipti við íslensk ungmenni verið einn liður í því. Tandemnám er 

samkvæmt J. Woodin (2001) í eðli sínu þvermenningarlegt (e. intercultural). Til þess að 

ná námsmarkmiðum sínum þurfa nemendur að skiptast á hugmyndum og skoðunum og 
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semja um leiðir til að vinna með samstarfsaðila sínum. Þeir eiga þannig í beinum 

samskiptum við fólk af öðrum menningarheimi sem tala tungumálið sem þeir eru að 

læra.  

Rasmussen og Nørvig (2013) telja að ef slík verkefni séu mjög vel skipulögð og vel 

metin sé mjög vel þess virði að taka þátt í þeim þrátt fyrir að kosta oft mikla vinnu 

þeirra sem þátt taka. Mjög mikilvægt er að allir styðji það ef kennarar ákveða að fara í 

slíkar ferðir, skólastjórn, foreldrar og skólayfirvöld, því það er ekki einfalt eða auðvelt að 

standa í slíkri skipulagningu. Auðvelda þarf aðgengi að styrkjum og fjölga möguleikum 

kennara í báðum löndunum að taka þátt í slíkum verkefnum. Ingibjörg S. Helgadóttir 

(2012) telur fátt vera meira hvetjandi fyrir nemendur í tungumálanámi en samskipti og 

heimsóknir landa á milli. Undir þetta taka allir þátttakendur í rannsókninni. 

5.6 Námsmat 

Fræðimenn eru flestir sammála um að mat á menningarlæsi sé flókið. Lessard-

Clouston (1997) telur vanta námsmat sem eigi að vera leiðsegjandi fyrir nemendur 

þegar kemur að menningarkennslu. Hann talar um að það vanti frekari rannsóknir 

varðandi menningarkennslu. Önalan (2005) og Deardorff (2006) segja að kennurum 

finnist það flókið að meta menningarlæsi. Fæstir þátttakenda í rannsókninni minni telja 

auðvelt að meta þetta hæfniviðmið Aðalnámskrár. Fæstir meta þennan þátt eitthvað 

sérstaklega eða markvisst og það er greinilega mikið minni áhersla á að meta þetta 

hæfniviðmið heldur en öll hin. Öllum viðmælendum mínum fannst frekar óþægilegt að 

gera sér grein fyrir þessu. Menningarlæsi er þannig ekki endilega metið né er það 

auðvelt. Efnið er ekki markvisst tekið fyrir og því ekki markvisst metið.  

5.7 Rannsóknarspurningu svarað 

Markmiðið með rannsókninni var að svara rannsóknarspuningunni: Hvernig er unnt að 

stuðla að og kenna menningarlæsi í dönskukennslu í íslenskum grunnskólum?  

Segja má að ekki sé nægilegur skilningur á hugtökum sem tengjast menningar-

læsiskennslu og úr því þarf að bæta. Aðalnámskrá grunnskóla er óskýr hvað þetta 

varðar og má vera meira leiðbeinandi. Í kennaranámi má vera meira um markviss 

námskeið hvað þetta varðar, ekki bara um stóra M menningar heldur einnig um litla m 

menningar. Það sama má segja um endurmenntunartilboð fyrir kennara. Kennsla í 

menningarlæsi er ómarkviss og ekki niður njörvuð og kennarar tala um að þó að 

eitthvað námsefni sé til þá þurfi að bæta úr námsefnisframboði sem hægt sé að nýta 

inn í þennan þátt kennslunnar. Það væri einnig hægt að kenna eftir þemum sem 
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tengjast menningu Danmerkur, en þá þurfa kennarar að vera hugmyndaríkir í að afla 

efnis og hafa þokkalega þekkingu á menningunni til að vita hvaða nálgun er best að 

taka. Best er að hafa aðgang að Internetinu, skjávarpa, kvikmyndum og þáttum frá 

Danmörku. Ef menningarlæsi væri tekið fyrir markvissara og skipulagðara yrði líklega 

auðveldara að skipuleggja námsmat.  

Til að vera sem best til þess fallnir að miðla menningu lands er best að þeir kennarar 

sem kenni tungumálið hafi búið í landinu. Ef þeir hafa það ekki þurfa þeir að vera þeim 

mun áhugasamari og hugmyndaríkari í að afla sér upplýsinga og miðla þeim. Mikilvægt 

er fyrir kennara að fara reglulega til landsins til að halda sér upplýstum og vera í 

reglulegum tengslum við Dani og fylgjast með fréttum þaðan. Besta leiðin til að gera 

nemendur á einhvern hátt menningarlæs um Danmörku er hins vegar að fara með þá í 

nemendaferðir til Danmerkur og vera í samskiptum við vinabekki þar.  
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6 Lokaorð 

Líkt og fram hefur komið er mér mikilvægi menningarfræðslu í margbreytilegum heimi 

mjög hugleikið af ýmsum ástæðum. Það að hafa búið í Danmörku á barnsaldri, verið 

skiptinemi í Bandaríkjunum sem unglingur, verið sjálfboðaliði með AFS samtökunum frá 

þeim tíma og starfað sem tungumálakennari í um 20 ár gerir það að verkum að ég tel 

mig hafa góðan skilning á því hvað það er að vera menningarlæs. Með því að kynna mér 

rannsóknir á menningarlæsi og menningarlæsiskennslu í gegnum þetta verkefni hefur 

það veitt mér enn frekari innsýn í efnið og skýrt enn frekar og staðfest mikilvægi hennar 

í tungumálakennslu. Mikið hefur verið fjallað um tengsl menningar og tungumáls í 

tungumálakennslu en það hefur lítið verið rannsakað á Íslandi. Rannsókn mín er mitt 

framlag til þess og vona ég að einhverjir geti haft gagn af.  

Til þess að unnt sé að sinna menningarlæsiskennslu í dönskukennslu í íslenskum 

grunnskólum sem best kemur fram í rannsókninni að styðja megi betur við 

námsefnisframboð, endurmenntun og undirbúning kennara hvað menningar-

læsiskennslu varðar og er það áhyggjuefni að stór hópur kennara sinni dönskukennslu 

án þess að hafa sérmenntunina til þess.  

Lykilniðurstaðan af rannsóknarspurningu minni er sú að það besta sem hægt er að 

gera með nemendum til að auka menningarlæsi þeirra sé að fara með nemendur til 

landsins og tungumálsins sem verið er að kenna þeim. Menntamálayfirvöld ættu að 

hafa það í huga þegar þau veita fé í þennan málaflokk og skrifa námsskrár í 

tungumálum, hvort sem er á grunn-, framhalds- eða háskólastigi. Sé 

tungumálakennurum gert það kleift að fara með nemendur sína í slíkar námsferðir geta 

þeir best uppfyllt eitt það helsta hlutverk tungumálakennslunnar sem er að mennta 

heimsborgara. 
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Viðauki A 

 

Kristín Pétursdóttir heiti ég og kenni m.a. tungumál við Snælandsskóla í Kópavogi. Í 

vetur er ég í námsleyfi og er þessi spurningakönnun hluti af meistaraverkefni mínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands á námsleiðinni Nám og kennsla erlendra 

tungumála. Michael Dal lektor í dönsku við Menntavísindasvið er leiðbeinandinn minn. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er þeim sem kenna erlend tungumál uppálagt að gera 

nemendur meðvitaða um menningarlæsi í gegnum tungumálakennsluna. Markmiðið 

með meistaraverkefni mínu er að varpa ljósi á það hvernig unnt er að stuðla að og vinna 

með menningarlæsi í dönskukennslu í íslenskum grunnskólum og hvers vegna það er 

mikilvægt. Þessi könnun er liður í að kanna það hvernig þeim málum er háttað hjá 

kennurum sem kenna dönsku í íslenskum grunnskólum í dag. Ég mun einnig taka 

nokkur viðtöl við starfandi dönskukennara að lokinni úrvinnslu úr 

könnuninni.  Gögnunum sem safnað verður í könnuninni eru ópersónugreinanleg og 

verður eytt að lokinni vinnu við verkefnið. 

 

Mér þætti vænt um ef þú gætir bent öðrum kennurum sem kenna dönsku í kring um 

þig á könnunina því niðurstöðurnar verða marktækari þeim mun fleiri sem taka þátt. 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

Kristín Pétursdóttir 

 

1. Hvers vegna kennir þú dönsku í skólanum þar sem þú starfar? 

Ég er menntaður dönskukennari 

Af einskærum áhuga 

Hef búið í Danmörku 

Enginn annar fékkst til þess 

Umsjónakennarar kenna dönsku 

Vinsamlega tilgreindu hér það sem á við þig, ef ekkert af því sem er hér að ofan á við 
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2. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 
1 = ég er mjög sammála - 6 = ég er mjög ósammála 

  
1 - Mjög 
sammála 2 3 4 5 

6 - Mjög 
ósammála 

Veit 
ekki 

Ég hef kynnt mér vel umfjöllun um menningarlæsi í 
tungumálakennslu í Aðalnámskrá grunnskóla 

       

Ég tel að umfjöllun um menningarlæsi í Aðalnámskrá 
grunnskóla hafi gefið mér góðan skilning á hugtakinu 
menningarlæsi 

       

Umfjöllun aðalnámskrár um menningarlæsi gefur að 
mínu mati góða mynd af því hvað kennarar þurfa að 
hafa í huga þegar kennt er um menningarlæsi 

       

Ég tel mjög mikilvægt að kenna um menningarlæsi í 
tungumálakennslu 

       

Ég tel mig vera vel í stakk búin/n til að sinna kennslu í 
menningarlæsi í dönskukennslu 

       

Mér finnst ég ná að sinna þessum þætti kennslunnar 
vel 

       

 

3. Hve stór hluti af dönskukennslu þinni telur þú að falli undir kennslu í menningarlæsi?  
Merktu við það sem þér finnst eiga best við um dönskukennslu þína og/eða skrifaðu 
það sem þér finnst í reitinn fyrir neðan. 

¼ hluti kennslunnar eða minna 

¼ hluti kennslunnar - helmingur kennslunnar 

Helmingur kennslunnar – ¾ hluti kennslunnar 

¾ hluti kennslunnar eða meira 

Ég á erfitt með að mæla það 

Athugasemdir 

 

4. Ert þú menntaður dönskukennari? 

Já 

Nei 
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5. Ef þú fórst í gegnum dönskukennaranám hve vel telur þú þig hafa verið undirbúin/n 
undir að sinna kennslu í menningarlæsi eftir námið? 

Mjög vel 

Vel 

Nokkuð vel 

Sæmilega 

Ekki vel 

Alls ekki vel 

Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 

5. Ef þú ert ekki menntaður tungumálakennari hve vel telur þú þig í stakk búinn að 
sinna menningarlæsisþætti dönskukennslunnar? 

Mjög vel 

Vel 

Nokkuð vel 

Sæmilega 

Ekki vel 

Alls ekki vel 

Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 

6. Hefur þú nýtt þér almenn endurmenntunartilboð fyrir dönskukennara? 

Já 

Nei 

 

7. Hve oft hefur þú nýtt þér almenn endurmenntunartilboð fyrir dönskukennara? 

Á hverju ári 

Nokkuð reglulega 

Nokkrum sinnum 

Sjaldan 

Einu sinni 

Aldrei 
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8. Ef þú hefur nýtt þér endurmenntunartilboð, hvers konar endurmenntun hefur það 
verið? Merktu við allt sem við á og bættu gjarnan við í reitinn fyrir neðan 

Námskeið í Danmörku 

Námskeið á Íslandi 

Fræðslufundir 

Fjarnámskeið 

Annað, hvað? 

 

9. Er að þínu mati nægt framboð af endurmenntunartilboðum varðandi kennslu í 
menningarlæsi fyrir starfandi dönskukennara? 

Já 

Nei 

Veit ekki 

 

10. Hvaða aðferðir telur þú vel til þess fallnar fyrir kennara til að auka þekkingu sína eða 
halda sér upplýstum um menningarlæsi/menningu Danmerkur? 
 
Merktu við á skalanum 1-6: 1 = mjög gagnlegt - 6 = ekki gagnlegt 

  
1 = mjög 
gagnlegt 2 3 4 5 

6 = ekki 
gagnlegt 

Veit 
ekki 

Horfa á danska sjónvarpsþætti        

Horfa á danskar kvikmyndir        

Fylgjast með fréttum frá 
Danmörku 

       

Lesa dönsk tímarit        

Lesa danskar nútímabókmenntir        

Lesa klassískar danskar 
bókmenntir 

       

Fylgjast með unglingamenningu 
Danmerkur 

       

Fylgjast með tónlistarmenningu 
Danmerkur 

       

Fara til Danmerkur reglulega        
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1 = mjög 
gagnlegt 2 3 4 5 

6 = ekki 
gagnlegt 

Veit 
ekki 

Vera í tengslum við Dani 
reglulega 

       

Annað sem þér finnst gagnlegt 

 

11. Er að þínu mati gagnlegt efni tengt menningarlæsi í dönskukennslu í 
grunnnámsefninu sem í boði er á vegum Menntamálastofnunar (Start, Smart, Tænk, 
Smil, Ekko)? 
 
Merktu við á skalanum 1 - 6: 1 = margt gagnlegt - 6 = ekkert gagnlegt. 

  

1 = 
margt 

gagnlegt 2 3 4 5 

6 = 
ekkert 

gagnlegt 

Veit ekki, 
þekki ekki 
námsefnið 

Start        

Smart        

Tænk        

Smil        

Ekko        

Athugasemdir 

 

12. Nýtir þú annað námsefni en nefnt er í síðustu spurningu til þess að sinna 
menningarlæsisþætti dönskukennslunnar? 

Já 

Nei 

 

13. Ef já, hvaða/hvers konar námsefni/efni nýtir þú? 

Annað efni frá Menntamálastofnun 

Sjónvarpsþætti 

Kvikmyndir 

Bókmenntir 

Vefmiðla 

Annað, hvað? 
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14. Í Aðalnámskrá grunnskóla er menningarlæsi eitt af hæfniviðmiðum fyrir erlend 
tungumál. Hvernig sinnir þú námsmati í menningarlæsi? Merktu við það sem við á 
miðað við hvaða stigum þú kennir og bættu athugasemdum við í reitinn fyrir neðan ef 
þér finnst ástæða til. Hér er linkur á Aðalnámskrá grunnskóla og á bls. 130 er fjallað um 
hæfniviðmið fyrir menningarlæsi. 

   Stig 1  Stig 2  Stig 3 

Ég met ekki þennan þátt sérstaklega    

Ég nota gátlista    

Ég legg fyrir próf    

Ég læt nemendur gera ritgerðir um menningartend 
efni 

   

Ég læt nemendur vinna sérstök verkefni, 
einstaklingslega eða í hópum tengd menningarlæsi 

   

Annað, hvað? 

 

15. Hversu gagnlegt telur þú það vera að fara með nemendahópa í námsferðir til 
Danmerkur til þess að auka menningarlæsi nemenda/auka þekkingu nemenda á danskri 
menningu? 
Merktu við á skalann 1-6: 1=mjög gagnlegt - 6 = ekki gagnlegt 

1 = mjög 
gagnlegt 2 3 4 5 

6 = ekki 
gagnlegt Veit ekki 

 

16. Hefur þú farið með nemendahópa í námsferðir til Danmerkur? 

Já 

Nei 

 

17. Aldur 

undir 25 ára 

26-35 ára 

36-45 ára 

46-55 ára 

56-65 ára 

https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf
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eldri en 65 

 

18. Hvar kennir þú? 

Höfuðborgarsvæðið 

Reykjanes 

Vesturland 

Vestfirðir 

Norðurland 

Austurland 

Suðurland 

 

19. Kennsluferill 

1-5 ár 

6-10 ár 

11-15 ár 

16-20 ár 

21-25 ár 

26 ár eða meira 

 

20. Menntun þín 

Stúdentspróf 

B-A eða B-S próf 

B-A í tungumáli 

B-A í tungumáli auk kennsluréttindanáms 

B-Ed 

B-Ed með tungumál sem kjörsvið (dönsku og/eða ensku) 

Masterspróf 

Masterspróf tengt tungumálum/tungumálakennslu 

Doktorspróf 

Annað (vinsamlega skráðu) 
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Viðauki Á 

Viðtalsrammi 

 Aldur/Kennsluferill 

 Landsbyggð/höfuðborgarsvæðið 

 Búið í Danmörku/ekki búið 

 Hvers vegna kennir þú dönsku? 

 Menntaður dönskukennari/ekki menntaður  

 

 Hvað dettur þér í hug þegar ég nefni orðið menningarlæsi? 

 Hvað dettur þér í huga þegar ég nefni orðið menningarhæfni? 

 Að hvaða leiti hefur þú kynnt þér umfjöllunina um menningarlæsi í kaflanum um erlend 

tungumál aðalnámskránni?  (Hæfniviðmið fyrir erlend tungumál, menningarlæsi bls. 130 

og á bls 134 um kennsluhætti og námsmat í erlendum tungumálum)  

 Hversu skýra telur þú umfjöllunina þar vera?  

Hvernig endurspeglar sú umfjöllun það sem fræðimenn segja um efnið í dag? 

 Hvernig mynd gefur umfjöllun Aðalnámskrár um menningarlæsi kennurum um hvað þeir 

þurfa að hafa í huga þegar kennt er um menningarlæsi?  

Er hún gagnleg/góð? Eða ekki? 

 Hversu mikilvægt eða ekki mikilvægt telur þú það að kenna um menningarlæsi sé?  

Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

 Þekkir þú Kulturkanon? Hefur þú nýtt þér það eitthvað í kennslu, til þess að kynna danskar 

listgreinar og þannig menningu fyrir nemendum? 

 En skv. fræðimönnum í dag snýst menningarlæsi/færni ekki bara um umfjöllun um listir 

heldur líka það að vera læs á menningu þýðir það að geta lesið í og haft einhvern skilning á 

því hvernig samfélög eru uppbyggð og hvers vegna samskipti fólks eru eins og þau eru þar 

sem þú ert staddur. Ef manneskja hefur öðlast menningarlæsi á hún að geta tengt við og 

borið saman, það sem hún hefur lært um ólíku menninguna, við sína eigin menningu og á 

að geta átt í farsælum samskiptum við fólk af ólíkum menningaruppruna þar sem virðing 

og skilningur gilda. 

 Hversu vel í stakk búna/búinn telur þú þig vera til að sinna kennslu í menningarlæsi í 

dönskukennslu? Hvernig ertu undirbúin/n, hvernig gæti það verið betra? 
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 Hvar stundaðir þú nám í dönskukennslu?  

Upplifir þú að þú hafir fengið góðan undirbúning undir að sinna þessum þætti 

dönskukennslunnar í náminu? Varstu vel tilbúin/n eða í stakk búin/n að sinna þessum 

þætti eftir námið? Hvernig var þessum undirbúningi háttað? Kúrsar, heimsóknir til DK? 

 Ef ekki menntaður dönskukennari, hvernig undirbúin? 

 Hefur þú nýtt þér endurmenntunartilboð fyrir dönskukennara? almennt / hve oft / 

hvernig? 

 Er að þínu mati nægt framboð af endurmenntunartilboðum varðandi kennslu í 

menningarlæsi fyrir starfandi dönskukennara? Ef ekki hvernig telur þú að þau ættu að 

vera? 

 Hvernig er að þínu mati best að halda sér upplýstum um menningarlæsi?  

 Hvernig nærð þú að sinna þessum þætti kennslunnar? Hvað gerir þú? Hve stór hluti af 

dönskukennslu þinni telur þú að falli undir kennslu í menningarlæsi? 

 Nýtir þú grunnnámsefni Menntamálastofnunar í þinni kennslu? Hveru gagnlegt telur þú 

efnið vera hvað varðar kennslu í menningarlæsi? (Start, Smart, Tænk, Smil, Ekko) 

 Nýtir þú annað námsefni frá Menntamálastofnun til að sinna þessum þætti? Hvaða? 

Hversu gagnlegt telur þú það vera? 

 Nýtir þú annað efni en frá Menntamálastofnun til að sinna þessum þætti? Hvaða? Hversu 

gagnlegt telur þú það vera? 

 Að hve miklu mæli nýtir þú netið við að sinna þessum þætti kennslunnar ef eitthvað? 

Námsmat – hæfniviðmið 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla er menningarlæsi eitt af hæfniviðmiðum fyrir erlend tungumál. 

Hvernig sinnir þú námsmati í menningarlæsi?  

 Aðalnámskrá grunnskóla á bls. 130 er fjallað um hæfniviðmið fyrir menningarlæsi. 

 Fara í námsferðir 

 Ferðu með þína nemendur í námsferðir til Danmerkur? Hvers vegna/hvers vegna ekki?  

 Hversu gagnlegt telur þú það vera að fara með nemendahópa í námsferðir til Danmerkur 

til þess að auka menningarlæsi nemenda/auka þekkingu nemenda á danskri menningu? 

 Ert þú með samstarfsskóla í Danmörku, þar sem nemendur þínir eru í samskiptum við 

danska krakka, t.d. í gegnum netið? 


