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Ágrip 

Markmið þessa rannsóknar er að veita innsýn í kennslu víðtæks lesturs í dönsku í 7. –10. 

bekk á Íslandi. Áherslur hennar eru því á hvaða kennsluaðferðum dönskukennarar beita 

í kennslu af þessu tagi og hvernig nemendur vinna úr lesefninu. Mikilvægt er að fá 

innsýn í þessa tegund kennslu þar sem lestur og lesskilningur er einn mikilvægasti 

þátturinn þegar kemur að því að tileinka sér erlent tungumál. Það að nemendur lesi 

bækur eða texta er þó ekki nóg, heldur þarf að veita þeim rétta hvatningu og vekja 

áhuga þeirra á því sem lesið er. Til þess þurfa kennarar að beita réttum 

kennsluaðferðum og nálgunum. 

Til að fá innsýn í kennsluna var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt þar sem 

gagnasöfnun fór fram með viðtölum við fimm dönskukennara, tvo af 

höfuðborgarsvæðinu og þrjá af landsbyggðinni. Eftir greiningu gagnanna kom í ljós að 

nemendur í dönsku lesa almennt ekki mikið af bókmenntum nema í einstaka tilfellum í 

10. bekk. Í sumum skólum lesa nemendur þó smásögur en mestmegnis lesa þeir blaða- 

eða tímaritsgreinar á netinu sem tengjast áhuga eða reynsluheimi þeirra. Vinna þeir úr 

þeim í litlum hópum eða pörum en flestir kennaranna reyna að tengja lesturinn við 

áhuga og reynsluheim nemenda og hvetja þá þannig til lesturs. Í niðurstöðum gagnanna 

kemur einnig fram gagnrýni á hæfniviðmið aðalnámskrár en sömu hæfniviðmið eru í 

lesskilningi fyrir bæði ensku og dönsku, þrátt fyrir það að nemendur hefji nám síðar í 

dönsku. 

Þar sem kennsla víðtæks lesturs í dönsku í 7. –10. bekk hefur ekki verið skoðuð hér á 

landi er mikilvægt að fá innsýn í það hvernig hún fer fram og er þessari ritgerð ætlað að 

varpa ljósi á þau mál. Ásamt því getur þessi rannsókn veitt öðrum dönskukennurum 

hugmyndir eða innblástur að kennsluaðferðum og nálgunum varðandi víðtækan lestur. 

Það að nemendur lesi bókmenntir og lengri texta á dönsku gefur þeim einnig innsýn í 

menningu og samfélag Norðurlandaþjóðanna og er liður í því að styrkja og viðhalda því 

góða samstarfi og tengslum sem við eigum við þau. Þessi tengsl eru okkur mikilvæg 

bæði varðandi aðgang að menntun og mörkuðum, bæði nú og í framtíðinni. 
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Abstract 

Extensive reading in Danish language teaching in 7th – 10th grade in Iceland 

The purpose of this research is to give an insight into how extensive reading is being 

taught in Danish language teaching in 7th – 10th grade in Iceland. The focus will, 

therefore, be on what kind of teaching methods the Danish teachers are using and how 

their students work with what they read. It’s important to get an insight into this type 

of teaching because reading and reading comprehension is one of the most important 

factors when it comes to learning a new language. Still, it isn’t enough that students 

read their books or texts. Teachers must also be able to motivate their students to read 

and make reading interesting for them and to do so teachers need to use the correct 

teaching methods. 

To get an insight into this kind of teaching a qualitative research method was used 

where data was collected by interviewing five Danish language teachers, two from the 

Greater Reykjavík area and three from the countryside. After analysing all the data 

from the interviews, the results indicate that students in Danish in elementary school 

are not reading many books except in a few cases in the 10th grade. In some schools, 

the students read short stories, but in general, they read articles from online 

newspapers or magazines that interest them or relate to their daily life. While doing so 

the students usually read in groups or pairs, but most of the teachers try to find 

material that is interesting to their students or they can relate to. By doing so they are 

motivating their students to read. The results also indicate that there is much criticism 

on the national curriculum’s levels of knowledge for foreign languages, but they are the 

same when it comes to reading comprehension in both English and Danish, even 

though students begin later to learn Danish. 

The fact that extensive reading in Danish language teaching in 7th – 10th grade has 

not been researched in Iceland, makes it important to get some insight into how it is 

implemented but the purpose of this research is to do so. This research can also give 

other Danish language teachers an idea or inspiration when it comes to teaching 

methods when teaching extensive reading. By letting students read Danish literature or 

texts they are given an insight into the culture and society of the Nordic countries 

which is a part of keeping the valuable connections and cooperation we have with 

those countries. Something that is very important for us when it comes to getting 

access to education and other markets, both now and in the future. 
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1 Inngangur  

Þegar kemur að tileinkun erlendra tungumála þá leikur lestur bókmennta og lengri 

texta, eða víðtækur lestur, (e. extensive reading) stórt hlutverk. Það að vera vel læs og 

búa yfir góðum lesskilningi í dönsku skilar góðri námsframvindu í faginu, rétt eins og 

góður lesskilningur í móðurmáli skilar góðri námsframvindu í því. Að vera læs opnar 

einnig nýjar víddir og gefur okkur tækifæri á því að skoða eða jafnvel setja okkur í spor 

annarra menningarheima en það er mikilvægt til þess að átta sig á tungumálinu í 

samfélagslegu samhengi. Til dæmis getur það að þekkja til ákveðinna 

bakgrunnsupplýsinga um land eða menningu þess áður en lestur hefst aukið skilning á 

því sem lesið. Það er þó einnig mikilvægt að hafa góða þekkingu á tungumálinu til þess 

að þetta geti skeð. 

Danskan hefur alltaf verið hluti af skólagöngu íslenskra nemenda og byrja nemendur 

oftast að læra dönsku í sjöunda bekk og hafa því fjögur ár til þess að ná góðri færni í 

henni. Sem kennslugrein hefur danskan þó oft þurft að sitja undir því að vera kölluð 

ónauðsynleg og að frekar ætti að nota tímann sem í hana fer í eitthvað annað. Þessi 

neikvæðni í garð dönskunnar kemur einnig oft frá nemendunum sjálfum og er því 

mikilvægt að dönskukennarar sýni nemendum sínum af hverju það er gott að kunna 

dönsku. Góð kunnátta í dönsku kemur sér einnig vel í ólíkum starfsgreinum eins og 

viðskiptum og ferðaþjónustu að ógleymdu því hve margir nemendur halda til 

Danmerkur í skipti- eða framhaldsnám.  

Það að læra dönsku er einnig mikilvægt til þess að geta kynnt sér efni frá 

Norðurlöndunum en það að kunna dönsku gerir einstaklingum einnig kleift að geta lesið 

og skilið texta á norsku á sænsku. Þannig er danskan mikilvægur liður í því að viðhalda 

tengingu Íslands við aðrar norrænar þjóðir ásamt samstarfi á milli þjóðanna. Ekki má 

heldur gleyma sameiginlegum menningararfi okkar en saga Íslands sem þjóðar er 

samofin sögu og menningu annarra norrænna þjóða ásamt því að samfélagsgerð Íslands 

og Norðurlandanna byggir á sömu gildum um lýðræði, samvinnu og jafnrétti 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 123). 

Það að sýna nemendum fram á þetta getur þó orðið erfitt verkefni vegna þess að 

áhugi þeirra á námi fer dvínandi með hækkandi aldri. Nemendur byrja þá að sjá minni 

tilgang í því sem þeir læra ásamt því að hugarfar þeirra verður neikvæðara og byrjar að 

snúast meira um góðar einkunnir en að njóta sín í náminu (Lepper, Corpus og Iyengar, 

2005 bls. 192). Það er því gríðarlega mikilvægt að dönskukennarar geti hvatt nemendur 

sína áfram og gefið þeim tilgang með náminu, ekki síst varðandi lestur. Það getur þó 
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orðið strembið þegar nemendur eiga að tileinka sér nýtt tungumál um leið og áhugi 

þeirra dvínar ásamt þeirri staðreynd að læsi og lesskilningi nemenda á Íslandi hefur 

hrakað síðastliðna tvo áratugi ef miðað er við niðurstöður PISA prófanna (Baldur 

Sigurðsson og Sigríður Ólafsdóttir, 2017, bls. 3; Menntamálastofnun, 2015, bls. 66). 

Þess vegna er mikilvægt að dönskukennarar geti beitt kennsluaðferðum og nálgunum 

sem hvetja nemendur til lesturs. Dæmi um það að er að velja bækur eða texta sem 

höfða til reynsluheima nemenda þannig að þeir eigi auðveldara með að tengja við 

textann sem að þeir lesa eða að gefa þeim tilgang með lestrinum (Berardo, 2006; 

Ediger, 2001; Knutson, 1998). 

Í byrjun þessa vekefnis verður því farið yfir skilgreiningar sem varða hugtökin læsi og 

lestur ásamt því að lestrarferlið og ólíkar lestraraðferðir verða skoðaðar. Að því loknu 

verður farið yfir hvatningu og hvernig megi vekja áhuga nemenda á víðtækum lestri í 

dönsku og hvaða kennsluaðferðir henti best til þess. Rannsóknarspurningar verkefnisins 

eru því: Hvernig vinna nemendur í 7. – 10. bekk með bókmenntir og lengri texta í 

dönsku? og hvaða kennsluaðferðum og nálgunum eru dönskukennarar að beita í 

kennslu af þessu tagi? Leitast verður eftir því að svara þeim með því að taka viðtal við 

dönskukennara í grunnskólum um það hvernig þeir kenna bókmenntir og lengri texta. 

Markmið verkefnisins er því að varpa ljósi á það hvernig kennslu víðtæks lesturs er 

háttað í dönskukennslu á Íslandi og hvort kennarar styðjist við kennslufræði bókmennta 

og lesturs sem fjallað verður um í fræðilega kafla verkefnisins. 
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2 Læsi og lestur 

Þegar kemur að hugtökunum læsi og lestur hafa margir velt því fyrir sér hvað þau 

merkja. Fræðimenn og konur hafa í gegnum tíðina skilgreint hugtökin á ólíkan máta og 

jafnvel orðið til ágreiningur þeirra á milli hvað varðar skilgreiningar. Einhverjir myndu 

þó halda því fram að læsi og lestur séu einn og sami hluturinn en svo er alls ekki en þó 

svo að hugtökin séu skyld, þá er mikill munur á milli þeirra. Í þessum kafla verður því 

farið yfir ýmsar skilgreiningar á hugtökunum læsi og lestri og hvar munurinn liggur á 

milli þeirra. 

2.1  Læsi 

Skilgreiningar á hugtakinu læsi hafa breyst mikið á undanförnum áratugum. Það má 

rekja til aukinnar tækninotkunnar í samfélaginu og að umhverfið þar sem ritun og lestur 

á sér stað hefur breyst mikið. Hefðbundna skilgreiningin á læsi er að það sé færnin til 

þess að lesa, færa hugsanir sínar í tákn (ritun) og skilja prentaðan texta (lestur). Einnig 

var talið að læsi væri hægt að mæla þannig að sumir væru fluglæsir á meðan aðrir væru 

ólæsir (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 19, 2013). Þannig mælingar duga þó ekki lengur í 

nútíma samfélagi. Til þess að skilja þróun hugtaksins læsi betur er fróðlegt að líta á 

þróun þess seinustu áratugi en þrjár skilgreiningar UNESCO yfir fimm áratuga tímabil 

varpa góðu ljósi á þessa þróun. 

Árið 1958 hljómar skilgreining UNESCO þannig að læs manneskja geti bæði lesið og 

skrifað stuttar fullyrðingar í sínu daglega lífi (UNESCO, 2006, bls. 153). Eins og sjá má er 

þetta mjög einföld útskýring en þetta var byrjunin á herferð UNESCO sem gekk út á það 

að efla læsi einstaklinga á heimsvísu og um leið að reyna að útrýma ólæsi. 

Tuttugu árum síðar er skilgreiningin orðin aðeins flóknari. Þá er einstaklingur læs ef 

hann getur tekið virkan þátt í samfélagi þar sem læsis er krafist til þess að samfélagið 

geti staðið undir sér. Ásamt þessu þróar læs einstaklingur getu sína jafnóðum í lestri, 

skrift og reikningi fyrir bæði sinn eigin hag og samfélagsins (UNESCO, 1978). Hér er því 

byrjað að tala um mikilvægi þess að geta notfært sér læsi í samfélagslegu samhengi og í 

þágu þess.  

Á sjöunda áratugnum varð læsi einnig að mikilvægu hugtaki innan kennslufræðinnar 

þar sem fræðimenn í Bandaríkjunum uppgötvuðu að stór hluti þjóðarinnar var að 

mestu leyti ólæs. Í ljósi þess voru gerðar áætlanir þar sem markmiðið var að allir ættu 

að geta orðið læsir upp að því marki að geta tekið þátt í daglegu lífi samfélagsins 

(Bjerregaard, 2015, bls. 3). Einstaklingar áttu því að geta skrifað eða lesið mismunandi 
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texta sem birtast þeim í daglegu lífi án þess að þurfa mikla aðstoð við það. Dæmi um 

það er að geta sótt sér almenna þjónustu í nærumhverfinu eða að lesa á 

upplýsingatöflur og skilti af ýmsum toga. 

Það leið síðan fram á 21. öldina þar til hugtakið fékk nýja skilgreiningu og varð þá 

enn víðara. Í nútíma samfélagi er læsi sú hæfni að geta borið kennsl á, skilið, skapað, 

tjáð sig og reiknað ásamt því að geta notað prentuð og skrifuð gögn í ólíku samhengi. 

Þannig er skilningur á læsi í stöðugri þróun og gefur einstaklingum tækifæri á því að ná 

markmiðum sínum, efla getu sína og taka fullan þátt í bæði nær- og fjærsamfélaginu 

(UNESCO, 2004, bls. 13). Á okkar tímum er því lögð áhersla á það að einstaklingar skuli 

verða læsir á ólíkan hátt og spruttu upp mörg önnur hugtök í kjölfarið eins og fjármála-, 

miðla- og tölvulæsi svo einhver séu nefnd. Einnig var það tekið fram að læsi er eitthvað 

sem á sér ekki aðeins stað innan veggja skólans heldur í öllu samfélaginu og þróast jafnt 

og þétt allt æviskeiðið (UNESCO, 2004, bls. 10). 

Ef skoðuð er skilgreining PISA sem stýrir oftast umræðunni á Íslandi varðandi læsi 

kemur í ljós að hún á margt sameiginlegt með skilgreiningu UNESCO. PISA telur læsi 

einmitt vera getu nemenda til þess að geta dregið ályktanir af því sem þeir lesa og 

notað þekkingu sína í óþekktum aðstæðum (Hafþór Guðjónsson, 2008). Ásamt þessu 

telur stofnunin læsi vera getuna til að sundurgreina, rökræða og tjá skoðanir sínar og 

hugmyndir þegar túlka skal nýjar upplýsingar eða leysa verkefni. Tileinkun læsis er því 

ævilangt ferli sem verður ekki einungis lært í gegnum skólann heldur einnig í gegnum 

óformlegt nám eins og samskipti við aðrar manneskjur og þátttöku í samfélaginu 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Í stuttri samantekt Freyju Birgisdóttur og Steinunnar Torfadóttur (e.d.) um hugtakið 

læsi er notast við skilgreiningu sem segir að uppruni hugtaksins literacy, eða læsi eins 

og þekkjum það, sé úr latínu og merkir táknsetning með bókstöfum. Hugtakið vísar því 

til lesturs, ritunarfærni og lesskilnings og telst einstaklingur læs ef hann getur nýtt sér 

þessa þætti í daglegu lífi.  

Aðalnámskrá grunnskóla tekur síðan í svipaðan streng og PISA og UNESCO en 

skilgreining hennar á læsi er að það snúist aðallega um það að „…nemendur séu virkir 

þátttakendur 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“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 19). 

Þegar skilgreiningar UNESCO, PISA og aðalnámskrá grunnskóla eru skoðaðar kemur í 

ljós hversu miklu dönskukennarar þurfa að huga að. Til þess að nemendur þeirra verði 

læsir á tungumálið þurfa nemendur að hafa ákveðnar bakgrunnsupplýsingar til þess að 
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fá tækifæri til þess að geta borið kennsl á texta og skilið hann en nemendur þurfa einnig 

að fá tækifæri til þess að setja bókmenntir og texta í samhengi við eitthvað sem þeir 

þekkja, rætt það, túlkað og að geta notfært sér niðurstöður sínar á ólíkan hátt. Ásamt 

þessu skal dönskukennarinn geta vakið áhuga nemenda á lestri hvetja hvatningu þá til 

þess að halda áfram að lesa og að leita sér upplýsinga að námi loknu, en eins og fram 

kemur í skilgreiningu UNESCO og PISA þá er tileinkun læsis ævilangt ferli. Nemendur 

skulu því fá tækifæri til þess að efla læsi sitt jafnt og þétt. 

Ef nemendur fá ekki tækifæri til þess sem hér hefur verið nefnt þá getum við ekki 

kallað þá læsa ef miðað er við nútímaskilgreininar á hugtakinu. Til þess að ná fram öllu 

þessu er því mikilvægt að beita kennsluháttum og kennsluaðferðum sem fanga athygli 

nemenda og hvetja þá áfram. Allt til þess að þeir muni eiga auðveldara með að þjálfa og 

tileinka sér þessi atriði. 

2.2  Lestur 

Lestur er líklegast mikilvægasta færni sem hægt er að búa yfir þegar kemur tileinkun 

erlends tungumáls en góð færni í lestri er mikilvægur þáttur í að ná langt bæði í námi og 

starfi (Alderson, 1984, bls. 1). Á seinustu tveimur til þremur áratugum hefur verið lögð 

meiri vinna í lestrarkennslu yngri nemenda með það að markmiði að bæta lestrarfærni 

þeirra. Þetta má líklegast rekja til þess að fleiri telja nú en áður að lestrarkennsla skuli 

vera einn aðalþátturinn í kennslu (Ediger, 2001, bls. 1), en lestur á erlendu máli bætir 

orðaforða og lesskilning nemenda í málinu rétt eins og í móðurmáli. Góð kunnátta í 

móðurmáli hefur einnig yfirleitt góð áhrif á tileinkun annars tungumáls. Þetta á 

sérstaklega við um eldri nemendur sem hafa oftast meiri reynslu í móðurmáli og hafa 

tileinkað sér flóknari orðaforða en þeir sem yngri eru (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja 

Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2015, bls. 5). 

Þetta þýðir þó ekki að nemendur séu jafnvígir á móðurmál og erlenda tungumálið en 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að nemendur lesa oftast hægar á erlendu tungumáli en 

móðurmáli sínu, þrátt fyrir það að þeir skilja orðin og uppbyggingu textans (Alderson, 

1984, bls. 1-2). Þetta hefur því leitt til deilna varðandi það hvort lakari skilningur á texta 

í erlendu tungumáli sé lestrarvandamál eða vegna ónægrar þekkingu í orðaforða og 

málfræði tungumálsins. Annað atriði sem hefur einnig verið rætt er það að nemendur 

beiti lélegum lestraraðferum við lestur á erlendu tungumáli. Þannig geta þeir nemendur 

sem þróað hafa með sér góðar lestraraðferðir í móðurmáli notfært sér þær við lestur á 

erlendu tungumáli og náð betri árangri en þeir sem ekki hafa gert það (Alderson, 1984, 

bls. 4). Einnig má nefna það að enn aðrir telja að skortur á bakgrunnsupplýsingum hafi 
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áhrif á lesskilning á erlendu tungumáli (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 235-236). Líklegast 

tvinnast þó allir þessir þættir saman (Alderson, 1984, bls. 24). 

Hvernig nemendur hafa upplifað lestur í móðurmálskennslu hefur einnig áhrif á 

áhuga þeirra á lestri í erlendu tungumáli og hvaða aðferðum þeir beita við lestur (Wurr, 

1998, bls. 6). Þannig eiga þeir nemendur sem gengur illa með lestur í móðurmáli oft 

erfitt með að draga ályktanir og lesa á milli línanna við lestur á erlendu tungumáli. Því 

er mikilvægt að gott samstarf sé á milli kennara í móðurmáli og erlendum tungumálum 

til þess að nemendur séu sem best í stakk búnir fyrir það að hefja lestur á erlendu 

tungumáli.  

2.2.1  Skilgreiningar á lestri 

Áður fyrr var lestur skilgreindur sem það ferli að umskrá rittákn í hljóð bókstafa og orða. 

Á síðustu árum hafa þó orðið miklar áherslubreytingar þegar kemur að því að skilgreina 

lestur og hafa margir fræðimenn og konur skilgreint lestur á ólíkan hátt. Smith (2004, 

bls. 62) taldi að lestur inniberi það að spyrja spurninga út í það sem lesið er og að 

skilningur náist aðeins ef þessum spurningum er svarað. Davies (1995, bls. 1) vildi þó 

meina að lestur sé einkaathöfn og vitsmunalegt ferli þar sem lesandinn reynir að 

bregðast við því sem hann les, þrátt fyrir það að höfundur þess sem er lesið er ekki 

viðstaddur. Þar sem lestur er einkaathöfn er heldur ekki hægt að fylgjast beint með 

honum sem getur gert kennurum erfitt fyrir. 

Samkvæmt þessum tveimur skilgreiningum þá er útgangspunkturinn sá að gagnvirkni 

milli lesanda og texta er mikilvæg til þess að túlkun verði til úr því sem lesið er og þar 

með þekking eða upplýsingar. Texti sem stendur einn og sér og enginn túlkar hefur 

nefnilega enga merkingu. Fyrr á tímum var mun meira lagt upp úr nákvæmnislestri og 

var áherslan á sjálf táknin, málið og formleg undirstöðuatriði textans. Nú er hins vegar 

lögð meiri áhersla á það að nemendur skuli verða sjálfstæðir lesendur og læri að beita 

sveigjanlegum lestri. Þannig skulu þeir geta beitt mismunandi lestraraðferðum sem fara 

eftir gerð texta hverju sinni (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 238-239). 

Skilgreiningin á lestri er því að færast frá því að formleg undirstaða tungumálsins sé í 

sviðsljósinu við lestur, heldur skipta skilaboð og merking textans líka miklu máli í lestri 

og túlkun lesandans á þeim. Í dag þurfa nemendur að geta þróað með sér sveigjanlegan 

lestur og búa yfir þeirri hæfni að beita mismunandi lestraraðferðum sem fara eftir eðli 

textans hverju sinni. Þeir skulu einnig verða sjálfstæðir lesendur við lok skólans þannig 

að það sé ekki kennarinn sem segir hvað sé rétt eða rangt, spyr eða útskýrir heldur skal 

það verða hlutverks nemandans. Einnig eiga nemendur að geta tekist á við hvaða 
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lesmál sem er og upplifa ánægju af lestri bæði á móðurmáli og erlendu tungumáli 

(Auður Torfadóttir, 2007, bls. 239). 

Ef bornar eru saman skilgreiningar á læsi og lestri má slá því föstu að það að vera læs 

er alls ekki það sama og að kunna að lesa, heldur er um mun víðari og flóknari hugtök 

að ræða. Sá sem kann að lesa hefur nefnilega ekki alltaf þekkingu eða skilning á því sem 

hann, hún eða það les. 

2.3  Mikilvægi lesskilnings og góðs orðaforða 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að ræða mikilvægi lesskilnings og góðs orðaforða 

varðandi læsi, lestur og túlkun á því sem lesið er. Lesskilningur er grundvöllur þess að 

nám geti átt sér stað og er því stærsti áhrifavaldurinn varðandi námsframvindu 

nemenda. Góður lesskilningur er sú hæfni að geta skilið ólíkar tegundir texta og að 

leysa verkefni sem prófa skilning úr því sem lesið er (Baldur Sigurðsson og Sigríður 

Ólafsdóttir, 2017, bls. 3). Góðum lesskilningi verður þó ekki náð nema í gegnum góðan 

orðaforða og er því mjög mikilvægt að byrjað sé að þjálfa orðaforða barna snemma á 

lífsleiðinni (Hart og Risley, 2003). Þeir þættir sem hafa mest áhrif á þróun orðaforðans 

og lesskilnings ásamt því að vera undirstaða þeirra beggja eru hljóðkerfisvitund og 

umskráning. 

2.3.1  Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er sú hæfni einstaklings að geta unnið með og greint allar 

hljóðeiningar tungumálsins frá þeirri minnstu til hinnar stærstu, unnið með rím og 

atkvæði, brotið setningar niður og notfært sér þessa hæfni á margskonar hátt í tali, 

lestri og riti. Einstaklingur með góða hljóðkerfisvitund hefur þannig góða tilfinningu fyrir 

uppbyggingu tungumálsins (Freyja Birgisdóttir, e.d.).  

2.3.2 Umskráning 

Umskráning er sú hæfni að geta tengt saman hljóð og tákn og geta þannig búið til og 

skilið orð og setningar við lestur. Hún er einnig mikilvægur þáttur til þess að geta náð 

góðum tökum á lestri en þegar góðum tökum hefur verið náð á umskráningu öðlast 

einstaklingur þá færni að geta umskráð sjálfvirkt. Þá hugsar hann ekki lengur um að 

umskrá, heldur gerist það sjálfvirkt og getur hann þá einbeitt sér meira að því að skilja 

innihald textans. Þetta kallast einu orði lesfimi (e. fluency) (Helga Sigurmundsdóttir, 

e.d.; Taguchi, Gorsuch og Sasamoto, 2006, bls. 7). 
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2.4  Samantekt kaflans 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir skilgreiningar á hugtökunum læsi og lestur í gegnum 

tíðina ásamt undirhugtökum þeirra eins og hljóðkerfisvitund og umskráningu. Einnig 

kemur í ljós sú gífurlega vinna og áskorun sem dönskukennarar standa frammi fyrir til 

þess að gera nemendur sína læsa eins og skilgreining hugtaksins er í dag. Nemendur 

skulu sem dæmi geta túlkað það sem þeir lesa og verða færir um að nota nýja þekkingu 

sína bæði í þekktu og óþekktu samhengi. Ef nemendur koma hins vegar vel undirbúnir 

með góða kunnáttu í móðurmáli sínu ætti leiðin til læsis ekki að verða jafnstrembin. 

Það er því mikilvægt að móðurmáls- og dönskukennarar eigi gott samstarf sín á milli svo 

að yfirfærslan á lesaðferðum og kunnáttu í móðurmáli yfir á dönskuna verði sem 

auðveldust. Til þess að allt þetta sé mögulegt er þó mikilvægast af öllu að hlúa vel að 

hljóðkerfisvitund og umskráningarfærni nemenda sem er forsenda góðs lesskilnings en 

án hans verður námsframvinda nemenda slök. 
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3 Lestrarferlið 

Lestrarferlið nær yfir öll stig, allt frá hinu prentaða orði til heildarskilnings á texta. Til 

þess að ná góðri lesfimi og lesskilningi þarf að vera góð sjálfvirkni í lægri stigum 

lesferlisins, þ.e. orðaþekkingu og umskráningu. Sjálfvirkni á þessum stigum lesferlisins 

er talin nytsamleg fyrir þá sem lesa á öðru tungumáli en léleg færni á þessu sviði leiðir 

til þess að lestur á öðru tungumáli verður hægt og erfitt ferli fyrir þá sem vilja tileinka 

sér það. Ásamt þessu þarf góða bakgrunnsþekkingu, hæfileikann til að spá fyrir hvað 

gerist næst í textanum og að geta fylgst með eigin skilningi (Taguchi, Gorsuch og 

Sasamoto, 2006, bls. 2). 

Fræðimenn og konur greinir þó á um hvort umskráning eða fyrri þekking og reynsla 

sé mikilvægari fyrir lesskilning. Það er þó engin sem neitar því að bæði hefur sitt að 

segja þegar einstaklingur les texta. Spurningin er einungis hvort hefur meiri áhrif á 

lesskilning. Varðandi lestrarferli í erlendum tungumálum eru fræðimenn almennt 

sammála um það að lestrarferlið sé það sama hvort sem lesið er á móðurmáli eða 

erlendu máli en þó er munur á ýmsum sértækum atriðum (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 

239). Í lestrarferlinu er oftast talað um þrjú líkön sem fræðimenn og konur hafa talað 

fyrir en það eru umskráningar-, merkingar og gagnvirka líkanið. 

3.1  Umskráningarlíkanið  

Umskráningarlíkanið snýst um það að geta aftáknað, þekkja og skilja orð og þannig 

byggja smám saman upp heildarskilning á textanum sem er lesin. Þetta gerist allt í 

ákveðinni röð og færist frá minnstu einingu til hinnar stærstu til þess að ná 

heildarmyndinni (bottom – up). Hér er yfirleitt ekki verið að íhuga merkingu eða 

skilaboð texta, heldur aðeins verið að einblína á sjálfan málskilninginn. Vegna þessa 

urðu textar því oftast nær merkingarlausir þegar þetta líkan réði lögum og lofum í 

kennslu erlendra tungumála hér áður fyrr (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 239-240). 

Umskráningarlíkanið snýst þannig mjög mikið um þekkingu og skilning á sjálfu 

tungumálinu. Yorio (1971, bls. 108) hélt því einmitt fram að þeir sem eiga erfitt með 

lestur á erlendu máli séu þeir sem búa ekki yfir nægilegri þekkingu á tungumálinu og 

láta móðurmálið trufla sig of mikið við lesturinn. 

3.2  Merkingarlíkanið 

Merkingarlíkanið beinist meira að lesskilningi og sjálfum lesandanum. Hér nýtir 

lesandinn sína eigin reynslu og þekkingu við lestur ásamt því að draga ályktanir og spá 
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fyrir um það hvað gerist næst. Lesandinn verður því virkur þáttakandi í textanum og 

tekur þátt í að skapa merkingu með því að túlka textann með hjálp af 

bakgrunnsþekkingu sinni. Þeir sem aðhyllast merkingarlíkanið hvetja til þess að 

nemendum sé kennt að giska út frá samhengi texta og að leggja ekki áherslu á það að 

skilja hvert einasta orð (top – down) (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 240-241). Undir 

venjulegum kringumstæðum er lesskilningur því ekki háður því að geta greint setningar 

texta sem lesinn er hverju sinni. Ulijn og Kempen (1976, bls. 503-504) bentu á það að 

slakur lestur ætti sér ekki einungis stað ef þekkingu á málfræði og setningauppbyggingu 

væri ábótavant, heldur er það líka ónægur hugtakaskilningur sem veldur því að lestur 

verði slakur. Það er að lesanda skortir þekkingu á merkingu orða og fyrirfram vitneskju 

um efnið. Þannig getur einstaklingur sem les á móðurmáli og annar sem les á erlendu 

máli átt í jafnmiklum vandræðum með lestur á texta sem þeir hafa enga fyrirfram 

þekkingu á. 

Varðandi bakgrunnsþekkingu við lestur á erlendum textum þá gagnast þekking í 

móðurmáli við lestur á erlendu máli. Þeir sem geta yfirfært þekkingu sína úr móðurmáli 

yfir á erlent mál verða oftast betri lesendur á erlendu máli en þeir sem ekki hafa góða 

þekkingu á móðurmáli sínu og eiga þar með erfiðara með yfirfærslu. Ef við göngum 

einnig út frá því að lestrarferlið sé það sama á móðurmáli og erlendu máli þá hlýtur 

yfirfærsla á lestrarfærni í móðurmálinu að færast yfir á erlenda málið. Þannig ættum við 

að geta gengið að því vísu að góðir lesendur og þeir sem búa yfir góðum 

lestraraðferðum í móðurmáli verði færir lesendur á erlendu máli (Alderson, 1984, bls. 

2). Það fer samt algjörlega eftir skyldleika tungumálanna hvort þessi yfirfærsla geti átt 

sér stað. Það er t.d. mun auðveldara fyrir Íslending að yfirfæra móðurmál sitt á dönsku 

en Japana þar sem ritkerfi og hljóð eru allt öðruvísi (Jamtawee, 2000, bls. 139-140). 

Nemendur komast þó ekki langt á merkingarlíkaninu einu saman. Miðað er við það 

að nemendur þurfi að þekkja ákveðinn lágmarksfjölda orðafjölskyldna til þess að ná 

95% skilningi á texta, en það er talið algjört lágmark til þess að fá einhvern skilning í það 

sem lesið er hverju sinni. Til þess að ná 95% skilningi þarf nemandinn að þekkja 5-6 

þúsund orðafjölskyldur. Góðum skilningi er hins vegar ekki náð nema með 98% skilningi 

sem gerir 6-9 þúsund orðajölskyldur (Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010, bls. 18). Í 

sjötta bekk hættir einnig sú aðferð að einungis nýta sér samhengi texta til skilnings að 

gagnast þeim nemendum sem að hafa slaka umskráningu eða lélegan orðaforða, en þá 

eru textarnir orðnir of erfiðir fyrir þá. Í sambandi við þetta er talað um það að 

nemendur læri að lesa þangað til í fjórða bekk en að honum loknum byrja nemendur að 

lesa til þess að læra. Ef undirstöðuatriði í umskráningu hjá nemendum eru slök eftir 
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fjórða bekk þá munu þeir að öllum líkindum eiga erfitt uppdráttar út skólagöngu sína 

þegar kemur að lesskilningi og þar með öllu námi (Chall og Jacobs, 2003). 

3.2.1  Skemu 

Skemakenningin (e. schemata) tengist beint inn í merkingarlíkanið varðandi notkun á 

bakgrunnsþekkingu. Tilgátan um skemu er sú að öll okkar þekking sé skipulögð í 

einingar og í hverri þekkingareiningu, eða skema, séu geymdar upplýsingar. Skemu 

innihalda þá almennar upplýsingar eða hugtakakerfi til að skilja þekkingu og hvernig 

hún er sett fram og notuð. Dæmi um skema er það að hundur hefur fjórar lappir, geltir 

og svo framvegis. Hins vegar hefur persónuleg reynsla áhrif á skemun og ef hundur 

bítur einstakling þá getur skemað hans breyst úr því að vera vel við hunda yfir í það að 

hræðast þá (Sacramento State University, e.d.). 

Í sambandi við lestur og skemu þá eigum við til skemu fyrir allt. Löngu áður en 

nemendur koma í skólann búa þeir yfir skemum um allt sem þeir hafa upplifað. Þessi 

skemu verða að tilgátum um raunveruleikann og hafa þessar tilgátur ekki aðeins áhrif á 

það hvernig við túlkum nýjar upplýsingar, heldur breytast tilgáturnar þegar við 

kynnumst nýjum upplýsingum (Sacramento State University, e.d.). Þannig að þegar við 

túlkum nýjar upplýsingar eða búum til merkingu þá erum við alltaf að bera nýjar 

upplýsingar saman við fyrri reynslu okkar og þekkingu. 

3.3  Gagnvirka líkanið 

Rumelhart setti fyrstur fram kenninguna um gagnvirka líkanið. Það byggir á þeirri 

hugmynd að lesandi nýtir sér bæði þekkingu sína á málkerfinu og bakgrunnsþekkingu 

við lestur. Þannig vinna lesandi og texti saman að því að mynda túlkun (Rumelhart, 

1977, bls. 169). Með gagnvirka líkaninu var verið að koma til móts við bæði þær 

hugmyndir sem eru innan umskráningar- og merkingarlíkansins. Þannig var viðurkennt 

að lestur er ekki aðeins gagnvirkni milli texta og lesenda, heldur líka og máls og 

hugsunar. Um þetta gildir nú almennt samþykki meðal fræðimanna og kvenna. Ef 

gagnvirknin á hins vegar að ganga eftir þá fer það eftir hversu mikla þekkingu lesandi 

hefur á efni textans eða hversu góðan orðaforða og málþekkingu hann hefur til þess að 

takast á við textann sem hann les (Auður Torfadóttir, bls. 241-242). 

3.4  Samantekt kaflans 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir lestrarferlið og þau þrjú ólíku líkön sem fræðimenn 

hafa deilt um að hafi mest áhrif á lesturinn. Þeir sem aðhyllast umskráningarlíkanið vilja 
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meina að þekking á reglum tungumálins skipti hvað mestu máli til þess að skilja textann 

á meðan þeir sem aðhyllast merkingarlíkanið vilja meina að fyrri reynsla og þekking 

einstaklinga hjálpi manni hvað mest að skilja og túlka það sem lesið er. Líklegast skipta 

báðir þessir þættir jafn miklu máli við lestur en þá nýtir lesandi bæði þekkingu sína á 

málkerfinu og bakgrunnsþekkingu. Rumelhart (1977) var sá sem kom fyrstur fram með 

þessa kenningu og út frá henni varð til gagnvirka líkanið sem nú ríkir almenn sátt um. 
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4 Víðtækur lestur 

Í þessum kafla verður farið yfir þær lestraraðferðir sem einstaklingar beita þegar þeir 

lesa. Áherslan verður þó á víðtækan lestur enda er hann aðalumfjöllunarefni þessa 

verkefnis. Það er mjög mikilvægt að nemendur þrói með sér mismunandi 

lestraraðferðir til að geta tekist á við og skilið mismunandi texta. Einstaklingur beitir 

sem dæmi ekki sömu lestraraðferð við lestur dagblaða og akademískra texta. Æskilegt 

er að nemendur þrói þessar lestraraðferðir fyrst með sér í móðurmáli til þess að geta 

fært þær yfir á erlend mál síðar meir.  

4.1  Lestraraðferðirnar 

Oftast er talað um fjórar lestraraðferðir. Að skima og að skanna og nákvæman- og 

víðækan lestur (Tornberg, 2005). Þegar einstaklingur skimar texta les hann textann 

hratt til þess að ná almennu samhengi og aðalatriðum hans. Þetta gerir hann til þess að 

komast að því um hvað textinn fjallar. Hins vegar þegar einstaklingur skannar texta er 

hann að leita að ákveðnum upplýsingum. Það að skima og að skanna texta kveikir á 

skemum nemenda um umfjöllunarefni textans og eru því góðar aðferðir áður en texti er 

lesinn af nákvæmni. Nákvæmur lestur er þegar einstaklingur les texta með það að 

markmiði að leita eftir sérstökum upplýsingum og vill skilja smáatriði textans vel. Við 

lesum því nákvæmt þegar við lesum akademískan texta sem við höfum ekki miklar 

bakgrunnsupplýsingar um eða erum að lesa í fyrsta sinn (Berardo, 2006, bls. 66; 

Tornberg, 2005). 

Loks er það víðtækur lestur en það er lestraraðferð sem við beitum við lestur lengri 

texta og þá aðallega fyrir skemmtanagildi. Hér beitum við því almennri þekkingu okkar 

til þess að ná fram skilningi og samhengi (Berardi, 2006, bls. 1; Tornberg, 2005). 

Stephen Krashen (1987, bls. 167) talaði mikið fyrir víðtækum lestri og taldi hann eina 

ákjósanlegustu leiðina fyrir nemendur til að tileinka sér erlent tungumál. Einu skilyrðin 

fyrir því að slíkur lestur gangi upp eru þau að lesefnið eða aðalinntakið sé eitthvað sem 

nemendur skilji, hafi áhuga á og sé eitthvað sem þeir myndu vilja lesa á móðurmáli sínu 

(Krashen, 1987, bls. 164). Það er einmitt þessi aðferð sem kemur til með að vera 

meginumfjöllunarefni þessa verkefnis ásamt því hvort dönskukennarar séu að vinna 

með hann á þann hátt sem fræðin leggja til. 
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4.2  Víðtækur lestur og tileinkun erlends tungumáls 

Víðtækur lestur (e. extensive reading) hefur alltaf fylgt tileinkun erlendra tungumála og 

er góð leið til þess að virkja hugarstarf nemenda og einstaklinga (Auður Torfadóttir, 

2007, bls. 253; Dal, 2002, bls. 9). Í grunninn er víðtækur lestur, lestur á bókmenntum 

eða lengri textum þar sem áherslurnar eru á skemmtun og almennan skilning 

(Tornberg, 2005). Við beitum því víðtækum lestri þegar við lesum skáldsögur, ævisögur 

eða jafnvel langar greinar í dagblöðum sem tengjast áhugasviði okkar. Þannig er 

víðtækur lestur andstæðan við nákvæman lestur (e. intensive reading). 

Margir fræðimenn hafa mælt með víðtækum lestri eða yndislestri þegar kemur að 

því að tileinka sér erlent tungumál og má þar helst nefna Stephen Krashen (1987; 

1989). Hann hefur lengi haldið því fram að víðtækur lestur sé mikilvæg auðlind þegar 

kemur að tileinkun annars tungumáls en samkvæmt honum bætir hann ekki aðeins 

lesskilning nemenda heldur einnig orðaforða og stafsetningu þeirra (Krashen, 1989, bls. 

454). Til þess að nemendur hafi sem mest gagn af lestri af þessu tagi þá þarf lesefnið að 

vera skiljanlegt, fjalla um eitthvað sem nemendur eru virkilega áhugasamir um og gætu 

hugsað sér að lesa á eigin móðurmáli (Krashen, 1987, bls. 164).  

 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að viðhorf einstaklinga til lesturs hefur mikil 

áhrif á lestrargetu þeirra, frammistöðu og námsárangur í erlendum tungumálum 

(Eunseok og Cheng-Ling, 2014, bls. 49). Til eru mörg dæmi um það að lestrarátök (e. 

reading programs), þar sem nemendur eru látnir beita víðtækum lestri eða yndislestri 

yfir ákveðið tímabil, geti haft mikil áhrif á viðhorf og lestrarvenjur þeirra. Þetta leiðir til 

þess að þeir lesa meira og verða jákvæðir og áhugasamir um lestur en ef einstaklingur 

er jákvæður gagnvart lestri þá leiðir það til frekari lesturs (Eunseok og Cheng-Ling, 

2014, bls. 65). Annað dæmi var þegar víðtækur lestur var notaður í átaki þar sem verið 

var að bera aðferðina saman við endurtekin lestur (e. repeated reading). Báðir 

tilraunahóparnir sögðu við lok átakanna að þeir hefðu bætt færni sína í lestri ásamt því 

að hafa meiri áhuga á því að lesa lengri texta en einnig efldist geta þeirra til þess að 

takast á við orð sem þeir ekki þekktu. Lesturinn veitti þátttakendum líka meira ílag sem 

nýttist þeim við tileinkun markmálsins ásamt því að orðaforði þeirra jókst (Taguchi, 

Gorsuch og Sasamoto, 2006, bls. 6). 

Lestrarátök af þessu tagi eru skipulögð þannig að ákveðinn hópur einstaklinga er 

látinn taka þátt í lestraráætlun yfir ákveðið margar vikur. Þátttakendur lesa þá bæði í 

skólanum og heima við, skrifa skýrslu um lesefnið og fá jafnvel að ræða saman um það  

(Yamashita, 2013; Rodrigo, Greenberg og Segal, 2014; Eunseok og Cheng-Ling, 2014; 

Taguchi, Gorsuch og Sasamoto, 2006). 
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Með yndislestri er því hægt að hafa veruleg áhrif á námsframvindu nemenda og því 

fyrr sem gripið er inn í hjá nemendum sem eiga erfitt með lestur og lesskilning, því 

betra. Það er nefnilega mjög mikilvægt að nemendur þekki til ákveðins lágmarks 

orðafjölskyldna við lok fjórða bekkjar (5-6 þúsund til þess að ná sæmilegum skilningi en 

6-9 þúsund til þess að ná góðum). Ástæðan fyrir því er sú að textar sem nemendur lesa 

verði þyngri með hverju ári eftir fjórða bekk og nemendur byrja að nýta sér lesefni til 

lærdóms í stað þess að læra að lesa (Laufer og Ravehnhorst-Kalovski, 2010, bls. 18). 

Það að hafa ánægju af lestri bókmennta og að lesa bækur í tómstunum sínum getur 

einnig spáð fyrir um það hvernig nemendum muni ganga á lesskilningsprófum eins og 

PISA könnuninni. Sambandið milli þessa ánægju og námsárangurs er einnig mjög sterkt. 

Ef miðað er við alþjóðlegar niðurstöður rannsókna eru til dæmi um það að börn sem 

daglega lesa bækur sér til ánægju eru að meðaltali einu og hálfu skólaári framar en 

jafnaldrar sínir sem ekki lesa daglega (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og 

Andrea Hjálmsdóttir, 2012, bls. 3). Víðtækur lestur hefur þannig jákvæð áhrif á 

lesskilning nemenda en því meiri lesskilning sem nemandi hefur þróað með sér, því 

betri námsárangri mun hann ná (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og 

Andrea Hjálmsdóttir, 2012, bls. 9). 

4.3  Samantekt kaflans 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þær ólíku lestraraðferðir sem við beitum við lestur 

ólíkra texta. Suma texta skimum við til þess að ná almennu samhengi en aðra lesum við 

nákvæmt til þess að fá skilning á minnstu smáatriðum. Víðtækum lestri beitum við 

síðan þegar við lesum okkur til ánægju um eitthvað sem við höfum áhuga á. Fræðimenn 

eins og Stephen Krashen (1987; 1989) hafa talað fyrir því að lestur af þessu tagi hafi 

jákvæð áhrif á tileinkun erlends tungumáls. Ásamt þessu hafa rannsóknir sýnt fram á 

það að lestrarátök innan erlendra tungumála, þar sem nemendur beita víðtækum lestri 

eða yndislestri, hafa góð áhrif á viðhorf nemenda til lesturs á erlendu tungumáli ásamt 

því að þess orðaforði þeirra og lesskilningur eykst til muna. Það að hafa ánægju af því 

að lesa og að lesa í tómstundum sínum hefur einnig áhrif á lesskilning nemenda en þeir 

nemendur sem gera það liggja að meðaltali einu og hálfu ári á undan samnemendum 

sínum í námi. Það er því er ótrúlega mikilvægt að dönskukennarar láti nemendur sína 

lesa og séu færir um að vekja áhuga þeirra á lestri. 
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5 Að vekja áhuga nemenda á víðtækum lestri 

Að vekja áhuga nemenda á lestri er langt ferli. Það hefst heima hjá þeim við ungan 

aldur en þar fá nemendur fyrstu kynni sín af lestri. Foreldrar og heimilisaðstæður hafa 

því mikil og mótandi áhrif á lestrarvenjur barna. Börn sem hafa áhuga á lestri og lesa í 

tómstundum sínum eiga það yfirleitt sameiginlegt að hafa alist upp við bóklestur og að 

lesið var fyrir þau heima (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea 

Hjálmsdóttir, bls. 2-3). Þess vegna er mikilvægt að foreldrar sýni bókum og lestri áhuga 

og meti hann mikils. Bækur skulu vera sýnilegar heima fyrir og verða foreldrar lesa fyrir 

börnin sín en ásamt þessu geta ferðir á bókasöfn gert mikið gagn í að vekja áhuga barna 

á lestri. 

Þegar börnin koma í grunnskólann er mikilvægt að þessu starfi sé haldið áfram í 

samstarfi við foreldra. Skólinn og kennarar geta einnig haft mikil áhrif á lestraráhuga 

nemenda með því að kynna bækur reglulega fyrir nemendum. Ekki er verra ef 

kennarinn hefur góða yfirsýn yfir hvaða barna- og ungmennabækur eru nýjar og líklegar 

til þess að vekja upp áhuga hjá nemendum sínum hverju sinni. Einnig er mikilvægt að 

kennarinn lesi fyrir þá nemendur sem yngri eru og gefi þeim ákveðin tíma í hverri viku, 

eða jafnvel daglega, til yndislesturs. Bækur þurfa einnig að vera sýnilegar í skólanum og 

er góð hugmynd að koma upp litlu bókasafni í skólastofunni. Það væri þó enn betra ef 

skólabókasafnið gæti boðið nemendum upp á nýjar bækur og átt gott magn af þeim. Því 

miður er staðan þannig að skólabókasöfnin hafa þurft að kljást við gríðarlegan 

niðurskurð. Þessi niðurskurður hefur gert það að verkum að söfnin geta ekki staðið 

undir þessum væntingum en það getur bitnað verulega á nemendum, lestraráhuga 

þeirra og námsárangri (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011, bls. 137-138).  

Þrátt fyrir það að nemendur fái mikið lestrar- og bókauppeldi heima fyrir þá dugar 

það ekki út alla skólagönguna. Kennarar þurfa einnig að vera góðir í því að vekja áhuga 

nemenda á lestri og bókmenntum og sérstaklega þegar lengra líður á skólagönguna. 

Nemendur byrja nefnilega oftast að læra dönsku í sjöunda bekk en rannsókn frá 2005 

sýnir fram á að nemendur á aldrinum 11–15 ára nota minni tíma en þeir yngri til lesturs 

í tómstundum sínum. Þess í stað nota þeir hann í íþróttaæfingar, sjónvarpsgláp eða til 

þess að vafra um á internetinu (Nippold, Duthie og Larsen, 2005, bls. 98). Gera má ráð 

fyrir því að í dag, þrettán árum seinna, að enn fleiri nemendur á þessum aldri noti 

tómstundir sínar í eitthvað annað en bóklestur. Þannig getur það orðið strembið verk 

fyrir dönskukennara að vekja áhuga nemenda sinna á dönskum bókmenntum þrátt fyrir 



30 

það að nemendur hafi alist upp við bækur og lestur í æsku. Því er mikilvægt að reyna að 

vekja áhuga nemenda í gegnum það að auka innri hvatningu þeirra. 

5.1 Hvatning 

Hvatning skipar stóran sess í kennslu en hún ræður miklu um það hvort viðunandi 

árangur náist í skólastarfi (Chai, Wong og King, 2016, bls. 171). Þannig er gríðarlega 

mikilvægt að kennarar geti hvatt nemendur sína til lesturs og viðhaldið hvatningunni. Í 

þessum kafla verður því farið yfir bæði innri- og ytri hvatningu, hvernig kennarinn getur 

hvatt nemendur til lesturs og hvað leiði til þess að nemendur glati hvatningu sinni. 

5.1.1 Innri hvatning 

Þegar einstaklingur vinnur að einhverju sem honum finnst áhugavert og veitir honum 

ánægju þá er eitthvað innra með honum sem drífur hann áfram. Þetta kallast innri 

hvatningu (Deci og Ryan, 2000, bls. 55). Innri hvatning verður því oftast til þegar 

nemendur vinna verkefni sem þeim finnast áhugaverð og vekja upp náttúrulega löngun 

í frekari upplýsingar og vitneskju þar sem þátttakan eins og sér nægir sem umbun (Deci 

og Ryan, 2000, bls. 56-57). Til þess að vekja upp innri hvatningu spilar kennarinn stórt 

hlutverk en hann hefur oftast meiri áhrif á hvatningu nemenda en foreldrar þeirra 

(Gillet, Vallerand og Lafrenéire, 2011, bls. 88). Það er því ekki nóg að leggja aðeins 

bókina fyrir framan nemendur og segja þeim að lesa hana, heldur þarf að veita þeim 

hvatningu til þess að hefja lesturinn (Dörnyei, 1994, bls. 278). Þessari hvatningu er hægt 

að ná í gegnum ýmis atriði sem skilgreind verða hér að neðan. 

Til að byrja með er góð regla að finna bækur og annað lesefni sem nemendur þekkja 

til og tengjast þeirra reynsluheimi. Einnig er gott ef lesefnið fjallar um eitthvað sem þeir 

hafa áhuga á eða er í brennidepli samfélagsins hverju sinni. Hér má einnig nefna það að 

sýnt hefur fram á það að ef nemendur lesa eitthvað sem þeir hafa áhuga á, þá eru þeir 

mun líklegri til þess að leggja innihaldið betur á minnið (Knutson, 1998, bls. 5). Þrátt 

fyrir allt þetta þarf kennarinn einnig að vera fær um að vekja áhuga nemenda sinna á 

bókum eða öðrum textum. Þetta getur hann gert með því að gefa nemendum góðar 

bakgrunnsupplýsingar og undirbúa lesturinn vel (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 251; 

Knutson, 1998, bls. 5). 

Til þess að ná fram þessum áhuga þarf kennarinn að gefa nemendum sínum 

einhvern tilgang með lestrinum. Með því að gefa nemendum tilgang eykur hann áhuga 

og getu nemenda til þess að rifja upp og muna betur það sem þeir lásu (Knutson, 1998, 

bls. 1). Dönskukennari getur sem dæmi látið nemendur lesa bók sem fjallar um eða 
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gerist í Kaupmannahöfn ef bekkurinn hyggur á að heimsækja borgina. Tilgangurinn væri 

þá að kynnast borginni betur í sögulegu samhengi en við lok lestursins myndu 

nemendur hafa ákveðnar bakgrunnsupplýsingar um borgina sem myndi gera þeim kleift 

að upplifa ákveðna staði borgarinnar á annan hátt. 

Því miður er þetta ekki alltaf raunin en alltof oft er aðeins verið að láta nemendur 

svara lesskilningsspuringum úr texta. Mikilvægt er að draga úr því og leyfa nemendum 

frekar að gera eitthvað annað svo afurðin verði ekki alltaf sú sama. T.d. geta nemendur 

í staðinn skrifað niður lista yfir nöfn persóna og einkenni þeirra eða um eitthvað sem 

vakti athygli eða áhuga þeirra í textanum. Önnur hugmynd er að láta nemendur ræða 

saman um lesefnið, hvort sem það er tímaritsgrein eða bók. Ef notast er við bók er gott 

að ræða saman um lesefnið með reglulegu millibili, ekki skal þó lesa alla bókina og ræða 

hana eftir það, heldur hvern kafla fyrir sig. Þannig skiptast nemendur á túlkunum og 

skoðunum og geta þannig dýpkað skilning sinn með því að máta eigin túlkun við túlkanir 

samnemenda sinna (Knutson, 1998, bls. 5). Í lokin gætu nemendur síðan skilað stuttri 

skýrslu um niðurstöður sínar og kynnt fyrir bekkinn eða í minni hópum. 

Annað sem kennarar í dönsku verða að hafa á bak við eyrað við val á textum eða 

bókum er það að velja efni sem ekki er ætlað til kennslu eða svokölluð alvöru 

viðfangsefni (e. authentic materials). Alvöru viðfangsefni eru þau þegar kennari lætur 

nemendur lesa texta úr dagblöðum þar sem nemendur geta fengið að upplifa það 

hvernig markmálið er notað í alvörunni (Berardo, 2006, bls. 64). Kennslubækur í 

erlendum tungumálum innihalda nefnilega oft of sterílt mál sem er ekki notað af 

innfæddum og því mikilvægt fyrir nemendur að fá að spreyta sig á því að lesa og vinna 

úr texta sem inniheldur „alvöru“ mál (Berardo, 2006, bls. 61 og 64). Vegna þessa er enn 

meiri ástæða til þess að láta nemendur í erlendum tungumálum hafa aukalesefni í stað 

þess að notast eingöngu við kennslubækur. Ef það er ekki gert þá getur það minnkað 

tækifæri nemenda á því að kynnast því hvernig danska er notuð í daglegu lífi innfæddra 

ásamt tækifæri þeirra á því að kynnast mismunandi textagerðum. 

5.1.2 Ytri hvatning 

Ytri hvatning er það þegar við búumst við einhverri umbun að verki loknu (Kidd og 

Czerniawski, 2010, bls. 191). Ytri hvatning í skólastarfi getur þá verið hrós, verðlaun eins 

og að fá að fara fyrr út eða jafnvel hræðsla við það að verða refsað. Einnig eru margir 

nemendur sem vinna verkefni eða heimavinnu vegna þess að þeir vilja líta vel fyrir 

foreldrum sínum og kennara. Þessir nemendur hafa þó oftast lítinn metnað og eru 

áhugalausir en skilja mikilvægi þess að ná góðum árangri vegna ákveðinna ytri þátta. 
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Þetta eru þættir eins og framhaldsnám og atvinnumöguleikar í framtíðinni. Vegna þessa 

þátta halda standa þeir sig vel í náminu og geta jafnvel komið þannig fyrir sjónir 

kennarans að þeir njóti þess að læra (Deci og Ryan, 2000, bls. 60). 

Munurinn á nemendum sem eru drifnir áfram af innri og ytri hvatningu er þá sá að 

þeir nemendur sem drifnir eru áfram af innri hvatningu finnst nægileg umbun að vinna 

að verkefni eða lesa bók vegna þess að það veitir þeim ánægju og vekur áhuga þeirra. Á 

meðan nemendur sem eru drifnir áfram af ytri hvatningu búast við því að fá verðlaun 

fyrir vinnuna og skiptir þá áhugi ekki miklu máli. Það ætti því að vera markmiðið hverju 

sinni að stýra nemendum frá ytri hvatningu yfir í innri hvatningu. Ástæðan fyrir því er að 

innri hvatning varir lengur og nemendur sýna jafnvel meiri ábyrgð í námi sínu ef hún er 

til staðar (Schneider og Crombie, 2003, bls. 45). Ef kennaranum tekst að vekja upp innri 

hvatningu nemenda þá getur hann einnig fullvissað sig um það að hafa athygli nemenda 

sinna. Nemendur eru nefnilega síður líklegir til þess að vinna verkefni ef þeim líður eins 

og verkefnið sé eins og hver önnur vinna eða þeim líði eins og þeir séu neyddir til þess 

að vinna það (Dewey, 1943, bls. 1).  

Þess vegna skiptir það gríðarlegu miklu máli að grípa strax inn í ef grunur leikur á um 

að hvatning og áhugi nemenda sé ekki til staðar. Hér næst verða því tilgreindar nokkrar 

ástæður fyrir því af hverju nemendur tapa hvatningu sinni eða áhuga á námi. 

5.2 Af hverju glata nemendur hvatningu sinni? 

Með vaxandi aldri minnkar innri hvatning nemenda. Nemendur byrja að sjá minni 

tilgang í því sem þeir læra ásamt því að hugfar þeirra verður neikvæðara og byrjar að 

snúast meira um einkunnir en að njóta sín í náminu (Lepper, Corpus og Iyengar, 2005, 

bls. 192). Þannig eru nemendur í þriðja bekk líklegri til að vinna verkefni af innri 

hvatningu en nemendur í áttunda bekk. Einnig má færa rök fyrir því að innri hvatning 

minnki eftir því sem sköpun minnkar í skólastarfi en í núgildandi aðalnámskrá 

grunnskóla er gert ráð fyrir 900 mínútum á viku í list- og verkgreinar á yngsta stigi en 

einungis 340 mínútum á unglingastigi (Sjá mynd 1 á næstu síðu) (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 52). Það gæti því verið góð hugmynd fyrir kennara í dönsku og 

öðrum fögum að beita sköpunaraðferðum í meira mæli í kennslu sinni eða að bjóða upp 

á það að nemendur vinni skapandi verkefni. Dæmi um það er að nemendur gætu skilað 

verkefnum í formi upptekins leikþáttar eða hlaðvarps. 
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Mynd 1. Vinnustundir eftir námssviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52). 

Nemendur fara einnig í gegnum ákveðnar breytingar eftir því sem þeir verða eldri. 

Kynþroskaskeiðið hefst og samskipti við foreldra breytast ásamt því að þurfa oftar að 

taka stórar ákvarðanir. Þetta eru ákvarðanir eins og hvað þeir ætli að taka sér fyrir 

hendur eftir grunnskólann og hvort þeir eigi að taka þátt í áhættusamri hegðun sem 

getur haft langvarandi áhrif á þá (Wigfield og Wagner, 2005, bls. 222). Margir 

nemendur munu þó geta komist í gegnum þessar breytingar án þess að missa áhugann 

en til þess að það gangi upp er mikilvægt að nemendur trúi á sjálfa sig og búi yfir góðri 

hvatningu (Wigfield og Wagner, 2005, bls. 222). Það er því mikilvægt að kennarinn geti 

hvatt nemendur sína áfram og gert þá áhugasama um námið. 

Nemendur byrja einnig að fá fleiri fagkennara í stað umsjónarkennara því lengra sem 

líður á grunnskólann. Þetta getur leitt til þess að samskipti kennara og nemenda verða 

aðeins á akademískum grunni og tilfinningalegi þátturinn skilinn útundan. Kennarar 

geta því orðið  minna meðvitaðir um þarfir nemenda sinna en það getur leitt til lakari 

námsárangurs og minni áhuga og hvatningu. Ofan á þetta bætist síðan það að því eldri 

sem nemendur verða, því meira byrja þeir að bera sig saman. Þá kemur það oft fyrir að 

þeim nemendum sem gengur illa miðað við félaga sína missa áhuga og hvatningu fyrir 

námi sínu (Wigfeld og Wagner, 2005, bls. 226-227).  
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Þar sem nemendur hefja oftast nám í dönsku í sjöunda bekk er því mikilvægt að 

dönskukennarinn sé meðvitaður um það að hvatning til náms minnkar með vaxandi 

aldri. Einnig skal hann vera fær um að vekja upp áhuga nemenda og þekkja til aðferða 

sem þjóna þeim markmiðum. Kennarinn er nefnilega mikilvægasti hlekkurinn varðandi 

það að vekja upp hvatningu nemenda og skapa jöfn tækifæri til náms fyrir alla (Jensen, 

2014). 

5.3 Hvað gerir kennsluna hvetjandi fyrir nemendur? 

Til eru margar leiðir til þess að gera kennsluna meira hvetjandi fyrir nemendur. Hin 

Danska greiningarstofnun (d. Danmarks evalueringsinstitut) framkvæmdi rannsókn þar 

sem kennslan var skoðuð hjá sjö dönskukennurum og fimm stærðfræðikennurum. 

Markmiðið með henni var að finna út hvað það er sem kennarar gera sem hvetur 

nemendur áfram. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það eru þrír þættir 

sem skipta mestu máli þegar kemur að hvatningu. Þeir eru að kennarinn leggur vinnu í 

að skapa gott námsumhverfi, að kennarinn væntir mikils af nemendum sínum og að 

kennarinn sé sveigjanlegur og fær um að bregðast við ólíkum aðstæðum sem upp koma 

í kennslunni (Olsen, 2014). 

5.3.1 Kennarinn leggur áherslu á að skapa gott námsumhverfi 

Þeir kennarar sem leggja áherslu á að hvetja nemendur áfram skapa gott námsumhverfi 

fyrir nemendur sína byggja upp góð samskipti við nemendur og virkja þá. Einnig er 

leyfilegt að gera mistök og nemendur fá að prófa sig áfram og eru jafnvel hvattir til 

þess. Kennararnir reyna einnig að veita nemendum árangursupplifanir og sigra ásamt 

því að vinna mikið með þrautalausnir (Olsen, 2014). Þessir kennarar vinna líka mikið 

með velferð nemenda sinna og að þeim líði vel í skólanum. Þetta tengja þeir saman við 

faglega vinnu nemenda en þessir tveir þættir standa nærri hvor öðrum og bæta 

félagsfærni nemenda. Ásamt þessu þekkja þessir kennarar þarfir nemenda sinna og vita 

hvernig þeir geta hjálpað þeim ef illa fer. Þetta gera þeir í gegnum það að kynna 

verkefni sín þannig að allir skilji eða aðlaga þau að þeim nemendum sem þurfa á frekari 

aðstoð að halda. Dæmi um þetta er að láta nemendur vinna sjónrænt eða að nota 

líkamann meira í stað þess að skrifa. Þannig eru þeir alltaf skrefi á undan og geta 

brugðist snöggt við ef eitthvað kemur upp á (Olsen, 2014; Jensen, 2014). 

5.3.2 Kennarinn skal vænta mikils af nemendum sínum 

Kennararnir í rannsókninni lögðu allir mikla áherslu á námsmarkmið nemandans og 

hvernig sé hægt að ná þeim. Þetta gera þeir á mismunandi vegu en reyna þó alltaf að 
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láta markmiðin passa sem best fyrir hvern og einn nemendahóp og kennsluna hverju 

sinni. Kennararnir ræða einnig við nemendur um nám þeirra og gera þeim skýra grein 

fyrir því hvaða væntingar þeir hafa til nemenda sinna (Olsen, 2014). Þessar væntingar 

skulu vera háar en þurfa þó einnig vera raunhæfar fyrir hvern og einn nemanda 

(Skolverket, 2015). Ásamt þessu ígrunda þeir og meta námsárangur nemenda sinna 

reglulega með því að skoða hvað nemendur eru að gera í kennslustundum. Með þessari 

aðferð geta þeir gefið sem besta endurgjöf varðandi það hvað sé vel gert og hvað þurfi 

að bæta í námi nemenda sinna (Olsen, 2014). 

Kennarinn getur síðan stutt nám nemenda sinna á mismunandi vegu en það fer 

oftast eftir nemandanum hvernig sá stuðningur fer fram. Það getur t.d. verið stuðningur 

við nemanda sem er mjög faglega sterkur og þarf nýjar áskoranir eða nemendur sem 

eiga erfitt félagslega og þurfa að upplifa árangurstilfinningu í lífinu (Olsen, 2014). Hér er 

líka mikilvægt að kennarinn trúi því að nemandinn geti náð árangri. Ef nemandi upplifir 

það að kennari hafi trú á sér þá eykst hvatning hans og um leið möguleikar hans á því 

að ná settum markmiðum (Skolverket, 2015). Hér skiptir því miklu máli að þekkja 

nemendur sína vel og vita hverjar þarfir þeirra eru ásamt því hvað það er sem veldur því 

að hvatning er ekki til staðar. 

5.3.3 Kennarinn er sveigjanlegur og fær um að bregðast við ólíkum aðstæðum 

Góð kennsla þekkist á því hversu vel kennarinn er í stakk búinn til þess að bregðast við 

óviðbúnum aðstæðum og sveigja kennslunni ef nemendur bregðast öðruvísi við en 

búist var við. Þetta getur komið fyrir þó svo að kennarinn hafi undirbúið kennsluna vel 

og því mikilvægt að geta breytt um stefnu og virkjað nemendur samt sem áður. Til þess 

að koma í veg fyrir að þetta komi upp á þá láta kennararnir, sem rannsakaðir voru, 

nemendur sína gefa sér endurgjöf varðandi kennsluna. Ásamt því leyfa þeir nemendum 

að taka þátt í því að ákveða vinnureglur, hraða kennslunnar og á hvaða stigi kennslan 

skal vera. Allt þetta hjálpar til við að veita nemendum góða möguleika til náms (Olsen, 

2014). 

Varðandi þetta má bæta því við að ef nemendur fá að taka þátt í skipulagningu 

skólastarfs og eigin námi þá eykst hvatning þeirra. Einnig hefur það jákvæð áhrif á getu 

þeirra til þrautalausna ásamt því að efla færni þeirra og kunnáttu í því viðfangsefni sem 

á við hverju sinni (Akiva, Cortina og Smith, 2014, bls. 1858). Þess vegna er mikilvægt að 

nemendur og kennarar séu samstarfsaðilar. Samskipti þeirra skulu ekki vera á þeim 

forsendum að nemendur séu eins og ker sem kennarinn skal fylla á og að kennarinn sé 

einn um það að taka ákvarðanir. Þess í stað skal leyfa nemendum að taka þátt í 
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skipulagi viðfangsefna með því að spyrja þá eftirfarandi spurninga: Hvernig viljið þið 

vinna verkefnið?, hvernig viljið þið skila því? og hversu langan tíma þurfið þið? 

Kennarinn skal einnig taka mið af því sem nemendur vilja gera svo þeir upplifi að 

tekið sé mark á sér. Ef nemendur upplifa að tekið sé mark á sér þá leiðir það til betri 

námsárangurs, betra viðhorfs gagnvart skólanum og almennt betri heilsu og lífsgæða 

þeirra (Róiste, Colette, Molcho, Gavin og Gabhainn, 2012, bls. 93). Þetta er ekki síst 

mikilvægt fyrir unglinga en með hækkandi aldri verður ólíklegra að nemendur verði 

hvattir til þess að tjá skoðanir sínar (Róiste, Colette, Molcho, Gavin og Gabhainn, 2012, 

bls. 93). Þess vegna er mikilvægt að dönskukennarinn sé meðvitaður um styrkleikana 

sem felast í því að leyfa nemendum að taka þátt í kennslu sinni og skipulagi hennar. 

5.4 Samantekt kaflans 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um mikilvægi þess að vekja áhuga nemenda á lestri og 

hvernig megi hvetja þá til lesturs. Mikilvægt er að nemendur fái bóklegt uppeldi heima 

fyrir og að áhugi þeirra á lestri sé vakinn upp snemma. Hlutverk skólans og kennara er 

síðan að sjá til þess að þessum áhuga sé viðhaldið. Oft dugar þó ekki að viðhalda 

þessum áhuga út skólagönguna en hvatning nemenda fer minnkandi eftir því sem þeir 

verða eldri. Það á einnig við um lestur en nemendur fara oftast að gera eitthvað annað í 

tómstundum en að lesa eftir því sem þeir verða eldri. Því er mikilvægt að 

dönskukennarar gefi nemendum sínum tilgang með lestrinum og nemendur fái að lesa 

eitthvað sem tengist reynsluheimi þeirra en það eykur hvatningu, áhuga og 

námsárangur þeirra. 

Til þess að gera kennsluna meira hvetjandi geta kennarar beitt þremur aðferðum. Til 

að byrja með skulu kennarar leggja vinnu í að skapa gott námsumhverfi. Nemendur 

skulu fá leyfi til þess að prófa sig áfram og gera mistök ásamt því að vera með í 

skipulagningu eigins náms. Kennarinn skal einnig vænta mikils af nemendum sínum en 

það að hafa háar væntingar til nemenda og að nemendur séu meðvitaðir um þær eykur 

hvatningu þeirra. Að lokum skal kennarinn vera sveigjanlegur og fær um að bregðast við 

ólíkum aðstæðum sem geta komið upp í kennslu en kennsla sem hefur verið skipulögð í 

þaula getur brugðist og farið á allt annan veg en búist var við. Þetta sýnir líka hversu 

mikilvægt það er að kennarinn þekki nemendur sína vel til þess að geta brugðist rétt við 

og aðlagað kennsluna þannig að allir nemendur geti notið sín sem best, bæði náms- og 

félagslega. 
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6 Tjáskiptaaðferðir og víðtækur lestur 

Tjáskiptaaðferðir eru tiltölulega nýjar af nálinni en hugmyndir um þær komu fyrst fram 

á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Undir þær falla margar ólíkar kennsluaðferðir 

með jafn ólíkar áherslur þegar kemur að bæði tileinkun og kennslu markmálsins. Þær 

eiga það þó allar sameiginlegt að tjáskipti skulu vera í sviðsljósinu í kennslunni annað en 

aðferðir fyrri tíma þar sem skilningur á reglum og formi tungumálsins skipti öllu máli 

(Auður Hauksdóttir, 2001; Tornberg, 2005). 

Tjáskiptaaðferðir skilja sig einnig frá eldri kennsluaðferðum á þann hátt að það er 

nemandinn sem er í sviðsljósinu en ekki kennarinn. Þannig snýst kennslan meira um 

þarfir nemandans til þess að tjá sig en ásamt því þurfa nemendur að taka meiri ábyrgð 

og vera færir um að geta sýnt frumkvæði. Einnig er mikilvægt að nemendur geti unnið 

saman og að gagnvirkni sé þeirra á milli svo að góð virkni verði í tjáskiptum þeirra. Í 

tjáskiptaaðferðum er heldur ekki litið á mislukkuð tjáskipti sem eitthvað slæmt, heldur 

eru þau hluti af gagnvirkni á milli nemenda (Auður Hauksdóttir, 2001). 

Það er þó ekki aðeins mikilvægt að gott samstarf sé á milli nemenda heldur einnig á 

milli kennara og nemenda. Hlutverk kennarans í kennslu þar sem tjáskipti eru í 

sviðsljósinu verður meira sem leiðbeinandi sem ráðleggur nemendum um orðaval eða 

hvetur þá til þess að tjá sig á markmálinu. Kennarinn getur þó einnig lent í því að verða 

hluti af nemendahópnum og tekið þátt í vinnu hans (Auður Hauksdóttir, 2001).  

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að nemendur fái að tjá skoðanir sínar 

þegar unnið er með víðtækan lestur og skulu nemendur ekki einungis svara 

lesskilningsspurningum úr því sem þeir hafa lesið. Hér næst verður því sýnt hvernig 

tjáskiptaaðferðin verkefnamiðað tungumálanám (e. task-based learning) gagnast þegar 

unnið er með víðtækan lestur í dönsku. 

6.1 Verkefnamiðað tungumálanám og víðtækur lestur í dönsku 

Þegar kemur að bókmenntakennslu eða annarri lestrarkennslu í dönsku er mjög 

mikilvægt að kennarinn geti fengið alla nemendur sína með og virkjað þá á einn eða 

annan hátt. Góð kennsluaðferð til þess er verkefnamiðað tungumálanám (e. task-based 

learning). Þegar stuðst er við hana er gengið út frá tjáskiptaaðferð þar sem málþarfir og 

máltileinkun nemendans er sett í sviðsljósið (Pedersen, 2001, bls. 9). Í verkefnamiðuðu 

tungumálanámi gengur nám nemenda oftast út á það að vinna með eitthvað sem 

tengist daglegu lífi þeirra eða reynsluheimi í gegnum tjáskipti.  



38 

Dönskukennarinn þarf því að finna viðfangsefni fyrir nemendur sem að fela í sér 

alvöru tjáskipti. Eitthvað sem vekur áhuga nemenda eða sem þeir geta auðveldlega 

tengt við til að ýta undir notkun þeirra á markmálinu og stækkun millimálsins. Þetta er 

mikilvægt vegna þess að verkefnamiðað tungumálanám byggir á vitsmunalegri 

kenningu um öflun þekkingar. Vitsmunalegi þátturinn er sá að nemandinn notar alla 

sína reynslu og þekkingu af öðrum tungumálum sem hann býr yfir til að fá skilning í 

ílagið og til að skapa skiljanlegt mál þegar hann tjáir sig (Pedersen, 2001, bls. 9). Það 

sem hér gildir er þá það að verkefnið sé innihaldsríkt eða hafi einhverja þýðingu fyrir 

nemendur. Í bókmenntakennslu í dönsku geta nemendur rætt um það hvernig það er 

að vera unglingur í dag. Dæmi um það væri hvort það sé munur á íslenskum og 

dönskum ungmennum eftir að hafa lesið bók um dönsk ungmenni. 

Í verkefnamiðuðu tungumálanámi skiptist uppbyggingin í þrennt, það er 

undirbúningur verkefnis (e. pre-task), lausnarferli verkefnis (e. task cycle) og úrvinnsla 

verkefnis (e. language focus phase). Undirbúningur lesturs snýst um það að opna 

textann fyrir lesandanum svo hann fái áhuga á því sem lesa skal hverju sinni (Auður 

Torfadóttir, 2007, bls. 251). Þetta er hægt með því að gefa nemendum tilgang með 

lestrinum og drífa hann þannig í gang. Það væri heldur ekki verra ef textinn flokkaðist 

undir alvöru viðfangsefni sem fjallað var um hér á undan. Til þess að kveikja áhuga 

nemenda enn frekar væri hægt að tengja við reynsluheim þeirra eða þekkingu og vekja 

þannig upp skemu þeirra. Það væri hægt í gegnum góða kynningu á textanum eða 

rithöfundi þar sem kennarinn setur bókina í samhengi við líf nemenda og höfðar þannig 

til reynslu þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 25). Einnig væri hægt að sýna stutta 

klippu eða mynd sem gerist á svipuðu tímabili og bókin eða að nemendur myndu lesa 

fyrsta kafla bókarinnar og giska út frá honum á framhaldið. 

Í undirbúningnum skiptir því mestu máli að kennslan verði ekki of kennaramiðuð og 

kynning bókarinnar snúist ekki upp í fyrirlestur kennarans þar sem engin annar kemst 

að. Þess í stað skal kennarinn virkja alla nemendur og fá þá til þess að taka þátt í 

kennslunni, leggja til hugmyndir og taka þátt í umræðum. 

Á meðan á lestrinum stendur, eða í lausnarferlinu, er mikilvægt að nemendur nái að 

skilja textann sem þeir lesa betur og setji hann í samhengi. Hér er góð leið að hvetja 

nemendur til þess að giska á hvað gerist næst og skal kennarinn reyna að venja þá á 

þessa aðferð. Verkefnin sem nemendur væru þá að vinna með væri t.d. 

púsluspilsverkefni þar sem markmiðið er að raða textabroti úr bókinni sem þeir eru að 

lesa upp í rétta röð eða að tengja saman mynd og texta. Í svona púsluspilsverkefni er 

ílaginu skipt á milli tveggja eða fleiri nemenda í hóp og þurfa þeir að skiptast á  
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upplýsingum sem þeir búa yfir á markmálinu til þess að leysa verkefnið. Á þennan máta 

kallar verkefnið á tvíhliða tjáskipti (Pedersen, 2001, bls. 11). Hér gefst nemendum 

einnig tækifæri til þess að nota markmálið til að dýpka skilning sinn á sögunni. Það geta 

þeir gert með því að deila túlkunum sínum á atburðum sögunnar eða hvaða skoðanir 

þeir hafa á persónum hennar. 

Þegar nemendur fá mismunandi upplýsingar sem þeir verða að deila hver með  

öðrum til þess að fá fram lausn þá geta þeir ekki verið óvirkir, heldur verða þeir að tjá 

sig og fá aðra til þess líka. Þess vegna er mikilvægt að kennarinn hafi ýtt undir áhuga 

nemenda til þess að tjáskiptin á markmálinu verði sem best og nemendur geti notið sín 

í kennslunni. Lausnarferlinu lýkur síðan yfirleitt á kynningu á verkefninu sem getur verið 

allt frá myndbandi til hefðbundinnar kynningar. Það fer þá allt eftir verkefninu hverju 

sinni hvaða form af kynningu hentar best (Willis, 1996, bls. 58-59). Dæmi um verkefni 

væri að nemendur myndu ræða eina ákveðna persónu í bók sem þeir hafa lesið, kynna 

sér hana betur, deila skoðunum sínum á henni og að lokum kynna hana fyrir bekknum á 

markmálinu. 

Úrvinnslan er síðan síðasta stig verkefnamiðaðs tungumálanáms. Hlutverk hennar er 

að geta lagt meiri áherslu á ákveðna þætti tungumálsins sem fram komu í sjálfu 

verkefninu. Markmiðið með henni er að nemendur fái betri og dýpri skilning á bæði 

formi tungumálsins og notkun þess (Willis, 1996, bls. 101). Ef skerpa þarf á málfræðinni 

eftir kynningu nemenda á persónum bókarinnar þá skal málfræðiverkefnið vera í 

samhengi við bókina sem lesin var og persónur hennar. Ef nemendur þurfa aðstoð við 

að komast í gang í verkefnum sem tengjast úrvinnsluferlinu þarf tilgangur hvers 

verkefnis að vera skýr og jafnvel þarf að gefa nemendum einstaka sýnidæmi upp á töflu 

(Willis, 1996, bls. 103).  

Það er einnig mikilvægt að huga að einhverju öðru en skriflegum verkefnum, 

eyðufyllingum og þýðingum. Góð hugmynd væri að nemendur myndu skrifa upp viðtal 

við persónur úr bókinni sem lesin var eða skrifa bréf til einhverrar persónu hennar. 

Einnig væri hægt að setja upp leikþátt úr textanum eða bókinni og sýna á markmálinu á 

bekkjarkvöldi eða á árshátið en ef nemendur eru aðeins að vinna með þýðingar á texta 

þá getur það komið í veg fyrir eðlilega þróun lestrarfærni og lestrarhraða þeirra (Auður 

Torfadóttir, 2007, bls. 250). Einnig má gera ráð fyrir því að einungis eyðufyllingar og 

lesskilningsspurningar muni leiða til minni hvatningar nemenda og er því mikilvægt að 

leyfa þeim að vinna skapandi verkefni sem tengist lesefninu. 
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6.2  Samantekt kaflans 

Hér hefur stuttlega verið farið yfir það hvað tjáskiptaaðferðir eru og hvernig hægt sé að 

beita þeim í kennslu víðtæks lesturs í dönsku. Sýnt var fram á hvernig kennsluaðferðin 

verkefnamiðað tungumálanám gagnast í kennslu af þessu tagi og gefnar nokkrar 

hugmyndir hvernig verkefni nemendur geta unnið í sambandi við lestur bókmennta. 

Það er nefnilega mjög mikilvægt að nemendur séu ekki aðeins að svara 

lesskilningsspurningum úr texta eða fylla í eyður þegar þeir lesa bækur, heldur verður 

einnig að gefa þeim tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar á innihaldi bókarinnar og 

jafnvel setja upp leikþátt úr bókinni á dönsku. Með því að vinna á þennan hátt fá 

nemendur tækifæri til að tjá sig á dönsku og þróa getu sína til tjáskipta enn frekar.  
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7 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verkefnisins verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem var beitt 

við framkvæmd rannsóknar þess. Einnig verður undirbúningi og framkvæmd hennar lýst 

ásamt gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu gagna að ógleymdum þátttakendum 

hennar. 

7.1 Rannsóknaraðferðin 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Þær byggja á því að hver 

einstaklingur á sinn eigin veruleika sem er mismunandi eftir skynjun hvers og eins 

einstaklings. Með þessu móti fá rannsakendur innsýn í reynsluheim einstaklinga, 

upplifanir þeirra og skoðanir. Í eigindlegum rannsóknum er því mest áhersla lögð á 

skilning og að merkingin sé byggð á upplýsingum frá munnlegum frásögnum 

viðmælenda eða athugunum í stað þess að notast við tölur og tölfræði. Rannsóknir af 

þessu tagi eru einnig oftast framkvæmdar í náttúrulegu umhverfi svo að sem minnst 

áhrif séu höfð á aðstæður (McMillan, 2012, bls. 11). Hér er einnig mismunandi tilgangur 

tengdur við sérstakar spurningar og aðferðir við söfnun gagna og gagnagreiningu. 

Helstu einkenni eigindlegra rannsókna eru þau að þær byggja á aðleiðslu og eru 

heildrænar. Rannsakendur verða líka alltaf að vera á varðbergi gagnvart þeim áhrifum 

sem þeir geta haft á þátttakendur og þar með rannsóknina sjálfa. Til þess þurfa þeir að 

leggja til hliðar eigin skoðanir því annars skaða þeir rannsóknina en það getur leitt til 

minni möguleika á fjölbreyttum svörum. Áherslur þeirra eru fremur á réttmæti en 

áreiðanleika og á nákvæmt samræmi á milli rannsóknargagna og þess sem fólk sagði og 

gerði. Ásamt þessu er ekki verið að leitast eftir því að alhæfa en eigindlegar aðferðir eru 

oftast með fá tilvik sem gefur meiri möguleika á því að fara undir yfirborðið. Að lokum 

eru eigindlegar rannsóknir breytilegar þar sem nýjar upplýsingar og uppgötvanir geta 

reglulega komið upp við rannsókn hverju sinni (Lichtman, 2013, bls. 7). 

Sú rannsóknarnálgun sem notast var við var fyrirbærafræðileg nálgun (e. 

phenomenology). Hún er ein af fimm nálgunum sem notast er við í eigindlegum 

rannsóknum. Markmiðið með notkun fyrirbærafræðilegrar nálgunar er að reyna að 

skilja og að lýsa upplifunum einstaklinga sem að hafa upplifað ákveðið fyrirbæri 

(Lichtman, 2013, bls. 83). Fyrirbærafræðin eins og við þekkjum hana í dag kom fyrst 

fram á sjónarsviðið í fyrirlestri þýska heimspekingins Edmund Husserl (1859-1938) árið 

1917 og endurspeglar hún evrópska heimispekistefnu á 20. öldinni (Lichtman, 2013, bls. 

84 og 87; Patočka, 1996, bls. X; Wallenstein, 2011, bls. 7). Husserl vildi meina að 
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fyrirbærafræðin væri ný leið til þess að hugsa um heimspeki. Í stað þess að heimspeki 

væri illskiljanleg (e. esoteric) og frumspekileg (e. metaphysical), þá myndi 

fyrirbærafræðin gera heimspekingum kleift að komast nær lifaðri reynslu einstaklinga 

(Lichtman, 2013, bls. 87).  

Sem rannsóknarnálgun var fyrirbærafræðin sett fram gegn þeim megindlegu 

nálgunum sem höfðu einokað heim vísinda og rannsókna en Husserl taldi hana ekki á 

nokkurn hátt síðri en þær megindlegu (Lichtman, 2013, bls. 84). Einkenni hennar sem 

nálgun er að áherslan er á lifaða reynslu (e. lived experiences) þátttakenda sem að hafa 

búið við, þekkja eða hafa reynslu af ákveðnu fyrirbæri og hvaða merkingu eða áhrif 

fyrirbærið hefur haft á lifaða reynslu þeirra. Þannig byggir hún á því að hver 

einstaklingur sjái heiminn með sínum eigin augum og að þessi sýn hans sé afleiðing fyrri 

reynslu og túlkunar hans á henni. Þessi sýn einstaklingsins hefur þannig áhrif á það 

hvernig hann upplifir heiminn og lifir sínu lífi. Rannsakandinn tekur síðan viðtöl við 

einstaklinga sem að hafa upplifað tiltekið fyrirbæri og til þess að skilja fyrirbærið betur 

greinir rannsakandinn viðtölin þar til hann telur sig hafa heildstæða mynd af fyrirbærinu 

(Lichtman, 2013, bls. 85-86).  

Í tilfelli þessa rannsóknar er fyrirbærið kennsla bókmennta og lengri texta í dönsku í 

7.–10. bekk í grunnskóla. Því voru tekin viðtöl við dönskukennara á þessum stigum 

grunnskólans til þess að safna sem nákvæmustum upplýsingum og fanga upplifanir 

þeirra af þessari tegund kennslu. 

7.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar  

Hugmyndin að verkefninu kom á haustönn árið 2016 og hafði ég þá samband við 

leiðbeinanda minn varðandi það hvort hann gæti hugsað sér að leiðbeina mér í þessu 

verkefni. Eftir samþykki hans voru gerð drög að rannsóknaráætlun á vorönn árið 2017 

sem var síðan fullkláruð á haustönn 2017 og samþykkt af bæði leiðbeinanda og 

sérfræðingi þessa verkefnis. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með rannsóknarspurningar verkefnisins í 

huga (markvisst úrtak) og hófst leit mín að þátttakendum inni á Facebooksíðu 

dönskukennara á Íslandi. Þar var sett inn auglýsing varðandi rannsóknina þar sem ég 

óskaði eftir dönskukennurum í viðtal þar sem umfjöllunarefnið yrði kennsla bókmennta 

og lengri texta í dönsku og ætlunin væri að taka viðtal við 6–8 dönskukennara í 7.–10. 

bekk. Eftir að hafa sett upp auglýsinguna í tvö skipti fékk ég svar frá fimm 

dönskukennurum með kennsluréttindi og einum leiðbeinanda í grunnskólakennaranámi 

sem voru tilbúnir til þess að taka þátt í rannsókninni. Einn af þeim þurfti síðan því miður 
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að hætta við þátttöku vegna mikilla anna og urðu viðtölin því fimm þegar uppi var 

staðið. Það kom þó verulega á óvart hversu fáir lýstu yfir áhuga sínum á því að vera með 

og þar með erfitt að fá dönskukennara í rannsóknina. Einnig var sendur vefpóstur til 

margra skóla á suðvesturhorni landsins og höfuðborgarsvæðinu en ekki tókst að ná í 

þátttakendur með þeirri aðferð. 

Eftir að þátttakendur höfðu samþykkt að taka þátt var haft samband við þá í 

gegnum vefpóst eða á Facebook til þess að ákveða stað og stund fyrir viðtölin. Á 

endanum var það hentugast fyrir alla að taka viðtölin í gegnum Skype eða 

hringiþjónustu Facebook, þar sem þátttakendur voru búsettir víðsvegar um landið. 

Viðtölin fóru síðan fram á tímabilinu 28. febrúar til 20. mars árið 2018 og var afritun 

þeirra og gagnagreiningu lokið í mars sama ár. 

7.3  Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru fimm talsins, tveir af höfuðborgarsvæðinu og þrír 

af landsbyggðinni. Þeir eiga það sameiginlegt að kenna dönsku í grunnskólum í 7.–10. 

bekk hér á landi en þó hafa ekki allir þeirra kennsluréttindi. Aldur þátttakenda var allt 

frá 27 ára og upp til 60 ára en starfsaldur þeirra var einnig mismunandi. Einn 

þátttakandi hafði einungis kennt dönsku í eitt ár á meðan sá sem lengst hafði kennt 

fagið hafði starfað í 20 ár sem dönskukennari. Þannig hafði hópur þátttakenda góða 

breidd sem gefur tækifæri á því að fá innsýn í bæði kennslu þeirra sem hafa minni 

reynslu af því að kenna í faginu og þeirra sem hafa mikla reynslu. 

Hér næst verður gerð grein fyrir þátttakendum rannsóknarinnar með stuttri 

kynningu. Til þess að virða trúnað við þátttakendur hefur bæði nöfnum þeirra og heiti á 

heimabyggð verið breytt. Þetta er gert til þess að gera erfiðara fyrir að hægt sé að rekja 

svör þeirra eða upplýsingar sem fram koma í niðurstöðukafla rannsóknarinnar. 

• Berglind er 36 ára gömul og býr á Austurlandi og starfar þar í minni skóla en 

gengur og gerist í stærri bæjarfélögum. Hún fékk kennsluréttindi nú í 

síðastliðnum október en hefur þó starfað sem dönskukennari í samanlagt 4 ár þá 

bæði sem leiðbeinandi og kennari. 

• Vigdís er 44 ára gömul og býr á Norðurlandi og starfar þar í stóru bæjarfélagi í 

meðalstórum skóla. Hún fékk kennsluréttindi sín árið 2007 og hefur starfað sem 

dönskukennari í 8 ár.  
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• Dröfn er 27 ára og býr á höfuðborgarsvæðinu og starfar þar í stórum skóla og 

hefur marga bekki í dönsku. Hún starfar sem leiðbeinandi og hefur gert það í að 

verða fjögur ár en samhliða því hefur hún lært til dönskukennara og stefnir 

fljótlega á útskrift. 

• Pálína er 60 ára gömul og er einnig staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfar þar 

í stórum skóla. Hún er upphaflega menntuð sem sérkennari í Danmörku en 

kennir einnig dönsku og hefur gert það síðastliðin 20 ár. Hún er sá þáttakandi 

sem hefur mesta reynslu af því að kenna fagið. 

• Yrsa er 31 árs og er staðsett á Vesturlandi og starfar þar í minni skóla en þekkist á 

stærri þéttbýlissvæðum. Hún hefur nýlega byrjað að kenna dönsku en samhliða 

henni kennir hún ensku og er sá þátttakandi sem hefur minnsta reynslu af því að 

kenna fagið. 

7.4 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór eins og áður sagði fram með viðtölum við dönskukennara sem höfðu 

búsetu víðsvegar um landið. Í viðtölunum var notast við opin viðtöl en þau eru ein 

algengasta leiðin til þess að afla gagna og fá svör við rannsóknarspurningum í 

eigindlegum rannsóknum. Í þessum viðtölum var notaður spurningalisti sem hafður var 

til hliðsjónar sem viðtalsrammi (sjá viðauka Á). Þessum ramma var þó ekki alltaf fylgt 

nákvæmlega en oft þurfti að spyrja fylgdarspurninga sem voru ekki hluti af 

viðtalsrammanum til þess að fá skýrari svör við ákveðnum spurningum.  

Viðtölin voru á bilinu 20 – 35 mínútna löng, að meðaltali 25 mínútur og fóru öll fram 

í gegnum Skype eða í gegnum hringiþjónustu Facebook. Þetta var hentugatsta leiðin þar 

sem þátttakendur höfðu búsetu víðsvegar um landið. Þátttakendur voru þó allir 

viðstaddir á vinnustað sínum og rannsakandi heima fyrir til þess að allir væru í sínu 

náttúrulegasta umhverfi. Það er nefnilega mikilvægt að þátttakendum líði vel á meðan 

viðtali stendur og því mikilvægt að þeir séu í náttúrulegu umhverfi. Ásamt þessu var 

leitast eftir því að hafa viðtalið eins afslappað og hversdagslegt og mögulegt var.  

Viðtalsramminn (sjá viðauka Á) sem notaður var í viðtölunum var byggður upp með 

því markmiði að varpa ljósi á þær tvær rannsóknarspurningar sem lagðar eru fyrir í 

verkefninu. Hann var hálfstaðlaður þannig að ekki var stuðst við hann 100% í öllum 

tilfellum, heldur var spurt fylgdarspurninga ef þess þurfti til þess að fá betri skilning á 

svörum viðmælenda í rannsókninni. Í viðtalsrammanum var spurt um það hvernig 

þátttakendur skilgreina hugtakið læsi og hvort þeir sjálfir lesi texta á dönsku. Einnig var 

spurt að því hvort þeir leggi mikið upp úr lestri í dönskukennslu sinni og hvernig þeir 
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undirbúi nemendur fyrir kennslu bókmennta og lengri texta ásamt því hvernig 

nemendur vinna úr því sem þeir lesa og hvort þeir fái tíma til yndislesturs.  

Ásamt þessu var spurt út í ýmsa þætti sem koma að námsumhverfi og 

kennsluaðferðum kennaranna. Var meðal annars spurt hvort þátttakendur kannist við 

kennsluaðferðina verkefnamiðað tungumál (e. task based learning), hvernig þeir 

bregðast við ef nemendur virðast áhugalausir varðandi lestur, hversu miklu þeir vænta 

af nemendum sínum og hvort þeir beiti lýðræðislegum kennsluaðferðum þar sem 

nemendur fá tækifæri til þess að taka þátt í að skipuleggja sitt eigið nám. Að lokum voru 

þátttakendur síðan spurðir hvernig þeir telja að þeir sem dönskukennarar geti vakið 

athygli nemenda sinna á bókmennta og lestri. Með þessum spurningum var leitast eftir 

að fá heildræna og skýra mynd af kennslu þáttakenda í víðtækum lestri í dönsku í 7.–10. 

bekk hér á landi. 

7.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru tekin upp í gegnum upptökuforrit en fengið var leyfi þátttakenda fyrir 

því áður en viðtalið var tekið upp. Notast var við ritvinnsluforritið Word til þess að skrifa 

upp viðtölin þegar kom að skráningu og afritun þeirra en öll viðtölin voru afrituð 

orðrétt. Úrvinnsla og greining gagna fór fram að skráningu og afritun lokinni og var hún 

framkvæmd í nokkrum þrepum.  

Byrjað var á því að lesa yfir gögnin nokkrum sinnum til þess að átta sig betur á 

svörum viðmælenda og hvernig kennsla þeirra í bókmenntum og lengri textum fer fram 

í dönskukennslu. Að því loknu var leitast eftir því að finna hvað þátttakendur áttu 

sameiginlegt varðandi kennsluna. Voru þeir sem dæmi að láta nemendur sína lesa 

saman í pörum eða staka? Ásamt þessu var leitað eftir því að finna eitthvað sérstakt við 

svör einstaka viðmælenda sem ekki komu fram hjá öðrum.  

Við greiningu viðtalanna voru rannsóknarspurningar verkefnisins hafðar til hliðsjónar 

ásamt því að borið var saman við þær fræðigreinar og bækur sem notast var í fræðilega 

hluta verkefnisins. 

7.6 Siðferðilegir þættir og álitamál 

Í rannsókn þar viðtölum er beitt og einstaklingar segja frá eigin reynslu þá geta 

ákveðnar upplýsingar reynst viðkvæmar fyrir þá eða aðra sem deila reynslunni með 

þeim. Vegna þessa er mikilvægt að trúnaður sé í fyrirrúmi og þagmælska rannsakands 

skal vera algjör. Til þess að tryggja það að siðferðis var gætt í þessari rannsókn var farið 
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eftir þeim þremur meginreglum sem hafðar eru að leiðarljósi í vísindarannsóknum. Þær 

eru sjálfræðis, velgjörðar- og skaðleysisreglan og réttlætisreglan.  

Sjálfræðisreglan snýst um það að viðurkenna getu fólks til þess að geta valið sjálft á 

milli kosta (Stjórnarnefnd Evrópuráðsins, 2010, bls. 8). Það er mikilvægt að upplýsa 

þátttakendur rannsóknarinnar um það hver tilgangur rannsóknarinnar er og hvað verði 

gert við gögnin sem aflað verður í gegnum viðtölin. Velgjörðar- og skaðleysisreglan 

snýst um að hámarka það sem horfir til bóta en reynt skal að draga úr því sem getur 

valdið viðmælendum skaða (Stjórnarnefnd Evrópuráðsins, 2010, bls. 9-10). Því er 

mikilvægt að rannsakandi reyni eftir fremsta megni að stuðla að öryggi og hagsmunum 

viðmælenda. Réttlætisreglan kveður síðan á um gæta skuli sanngirni og jafnræðis og að 

þeir sem líklegir eru til þess að hafa gagn af rannsókninni séu ekki útilokaðir frá því að 

taka þátt í henni (Stjórnarnefnd Evrópuráðsins, 2010, bls. 10-11). 

Við gerð þessa rannsóknar voru þessir siðferðislegu þættir hafðir að leiðarljósi. 

Þátttakendur fengu upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og umfjöllunarefni hennar 

áður en þeir tóku. Ásamt þessu fengu þeir upplýsingar um þagnarskyldu, trúnað og 

meðferð gagna og úrvinnslu þeirra. Viðmælendur samþykktu síðan að taka þátt með því 

að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka A). Öllum nöfnum og staðarheitum sem 

fram koma í viðtölum og rannsókninni hefur einnig verið breytt til þess að vernda 

viðmælendur og gera gögnin eins ópersónuleg og hægt er. Rannsóknargögnum verður 

síðan eytt þegar rannsókninni er lokið og verkefninu skilað inn. 

7.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að hún gefur góða hugmynd um það hvernig 

kennsla bókmennta og lengri texta fer fram í dönsku á Íslandi. Einnig sýnir hún okkur 

bæði það sem vel er gert í kennslu af þessu tagi og hvað gæti verið betra. Tekin voru 

viðtöl við fimm þátttakendur sem eru annað hvort með kennsluréttindi eða 

leiðbeinendur í dönskukennslu. Þetta eru ekki margir einstaklingar en það er einmitt 

helsti veikleiki rannsóknarinnar. Þetta gerir það að verkum að ekki er hægt að yfirfæra 

niðurstöður hennar á önnur úrtök eða að alhæfa. Þrátt fyrir það þá gefa þessi viðtöl 

góða hugmynd um það hvernig kennslu víðtæks lesturs er háttað hér á landi. Einnig 

ættu niðurstöður rannsóknarinnar að geta veitt öðrum dönskukennurum og 

leiðbeinendum í faginu innblástur hvernig þeir geta háttað kennslu sinni þar sem lestur 

kemur við sögu. 

Í næsta kafla verður því farið yfir niðurstöður þessa rannsóknar og gert grein fyrir 

þeim. Í umræðukaflanum þar á eftir verða niðurstöður gagnanna sett í samhengi við 
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fræðilega hluta verkefnisins þar sem markmiðið verður að svara rannsóknarspurningum 

verkefnisins: Hvernig vinna nemendur í 7. – 10. bekk með bókmenntir og lengri texta í 

dönsku? og hvaða kennsluaðferðum og nálgunum eru dönskukennarar að beita í 

kennslu af þessu tagi? 
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8  Niðurstöður 

Í þessum hluta rannsóknarinnar verða niðurstöður hennar birtar þar sem markmiðið er 

að svara báðum rannsóknarspurningum verkefnisins: Hvernig nemendur í 7.–10. bekk 

vinni með bókmenntir og lengri texta í dönsku? og hvaða kennsluaðferðum og 

nálgunum dönskukennarar eru að beita í kennslu af þessu tagi? Tekin voru fimm viðtöl 

við viðmælendur frá öllum landshlutum og verður niðurstöðum þeirra skipt upp í þrjá 

flokka: 

• Almennt um læsi og lestur og mikilvægi lesturs í dönskukennslu 

• Almennt um kennslu bókmennta og lengri texta í dönsku 

• Kennsluaðferðir og nálganir þeirra í kennslu bókmennta og lengri texta í dönsku 

8.1  Almennt um læsi og lestur og mikilvægi lesturs í dönskukennslu 

Til að byrja með voru viðmælendur spurðir út í það hvernig þeir myndu skilgreina 

hugtakið læsi. Svör viðmælenda við henni voru frekar svipuð svör og í styttra lagi. 

Viðmælendur töluðu mikið um að læsi væri það að geta lesið sér til fróðleiks eða 

skemmtunar og ánægju. Einnig væri það færnin til þess að notfæra sér texta til frekari 

skilnings á því lesið er hverju sinni ásamt því að geta túlkað það sem lesið er og mynda 

sér skoðanir á því. Einn viðmælandi sagði þó að læsi væri það að geta tileinkað sér og 

túlkað mismunandi upplýsingar í samfélaginu og nýtt sér þær til góðs. 

Þegar talið berst að því hvort viðmælendur lesi sjálfir bókmenntir eða lengri texta á 

dönsku komu mjög ólík svör fram. Einn viðmælenda segir að hann sé ekki mjög iðinn við 

það á meðan annar les þær bækur eða smásögur sem nemendur hans lesa á önninni. 

Tveir viðmælendur svara þó að þeir lesi mikið af dönskum bókmenntum og segist annar 

þeirra reyna að hafa þriðju hverja bók sem hann les á dönsku. Ásamt þessu horfir hann 

mikið á danskt sjónvarp og les jafnvel fleiri danskar fréttir en íslenskar. Með þessu móti 

heldur hann góðri tengingu við danska menningu og samfélag sem nýtist honum vel í 

dönskukennslunni. 

Seinasta spurningin í þessum flokki var hvort viðmælendur myndu telja lestur 

mikilvægasta þáttinn í því að tileinka sér annað tungumál. Viðmælendur voru 

ósammála þar en sumir vildu meina að tjáningin skipti mestu máli en erfitt sé að fá 

nemendur til þess að tala. Einn vildi þó meina að lestur væri mikilvægastur í þessu ferli 

ef einstaklingur býr ekki á málsvæðinu en lestur eykur orðaforða í tungumálinu og veitir 

innsýn í tungumál, menningu og hugsunarhátt annarra landa og þjóða. Annar 
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viðmælandi vinnur mikið með lestur og hlustun á sama tíma en þá geta nemendur hans 

séð hvernig orðin eru borin fram á sama tíma og þeir sjá þau. 

8.2 Almennt um kennslu bókmennta og lengri texta í dönsku 

Þegar viðmælendur eru beðnir um að lýsa því hvernig lestrarkennsla fer vanalega fram 

hjá þeim í dönsku þá virðast flestir þeirra láta nemendur sína vinna í litlum hópum eða 

pörum. Nemendur skiptast þá á að lesa og aðstoða hver annan við það að ná fram 

skilningi í gegnum glósur, þýðingar eða spurningar. Þó útfærslunar á kennslu 

viðmælenda séu svipaðar þá er samt munur á þeim. Einn viðmælandi lýsir t.d. 

venjulegri lestrarkennslu á þennan hátt: 

Já, sko ég sko eins og núna þá hef ég verið að leggja áherslu á aðferð sem ég 

kalla lesa, glósa og þýða. Þá vinna þau þrjú saman og skiptast á, einn les og 

þau finna orð sem þeim finnst þau þurfa að læra betur og þýða síðan 

setninguna, þetta rúllar svona. Þannig reyni ég að láta þau lesa mikið 

saman. Núna vinna nemendur meira með dagblaðagreinar, og það virkar 

vel, fyrirsagnir og stuttar greinar. 

Annar viðmælandi lýsir kennslunni þannig að nemendur vinni í pörum og skiptist á að 

lesa texta og búa til spurningar útfrá honum sem síðan önnur pör í bekknum svara. 

Þannig eru nemendur að lesa mismunandi texta í hverjum tíma og svara spurningum út 

frá þeim. Tveir viðmælendur nefna einnig það að þeir skipta nemendum eftir getu í 

þessum pörum eða hópum. Þannig vinna þeir sem eru getumeiri með þeim sem eru 

getuminni eða eins og einn viðmælandi lýsir kennslu sinni:  

Ég er yfirleitt með þau í gagnvirkum lestri. Þannig eru tveir til þrír nemendur 

saman að lesa og einn les eina efnisgrein og þau þýða og glósa erfið orð sem 

þau skilja ekki. Með þessu hefur þetta gengið vel og mér finnst allir ná því 

sem þeir eru að gera. T.d. ef einhver einn skilur ekki þá er kannski annar í 

hópnum sem getur hjálpað honum að skilja. Ég skipti síðan nemendum eftir 

getu, getumeiri með getuminni. 

Þrír viðmælendur nefndu einnig að þeir lesi fyrir nemendur sína. Tilgangurinn með því 

er að hjálpa þeim að skilja betur og sýna þeim um leið hvernig framburður orðanna er á 

dönsku. Einn viðmælenda lætur nemendur sína jafnvel endurtaka það sem hann les. 

Það má því greinilega sjá í svörum allra viðmælenda að nemendur vinna mikið saman til 

þess að ná fram skilningi. Vinna af þessu tagi setur einnig ábyrgðina meira í hendur 
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nemenda og kennarinn virðist einungis aðstoða ef þarf, fyrir utan þau skipti þegar hann 

les upp texta fyrir nemendur. Einn viðmælandinn leggur þó mikla áherslu á sköpun og 

reynir hann yfirleitt að blanda sköpun inn í dönskukennslu sína því honum finnst 

mikilvægt að nemendur fái skemmtilega upplifun af tungumálinu. 

Nemendur virðast þó ekki lesa margar á bækur á hverri önn. Einn viðmælandi segir 

að það sé aðallega í 10. bekk þar sem nemendur lesi bækur á meðan annar talar um að 

nemendur sínir lesi léttar danskar bækur eins og Gúmmí Tarzan eða aðrar barnabækur. 

Einnig eru smásögur í formi ævintýra H.C. Andersen nefndar. Aðrir hafa reynt að vinna 

með bækur eða smásögur en finnst það ekki hafa gengið vel. Þess í stað eru þeir með 

styttri eða meðallanga texta í staðinn, oftast tímarits- eða dagblaðsgreinar en einnig 

nýta sumir viðmælenda kennslubækur eins og Smil. 

Ástæðan fyrir því að viðmælendur vilja ekki notast við eða finnst erfitt að láta 

nemendur lesa heilar bækur eða smásögur er sú að þeir telja þær ekki henta 

nemendum sínum nægilega vel. Einn viðmælandi nefnir sem dæmi að nemendum 

finnst þær bækur sem til eru í skólanum of barnalegar. Hann vill því fá betra úrval af 

dönskum bókum í skólana. Annar viðmælandi vill líka að Menntamálastofnun geri betur 

en engar danskar yndislestrarbækur eru til hjá þeim. Flestir viðmælendur segjast þó 

nýta sér blaða- og tímaritsgreinar sem þeir finna á netinu og láta nemendur vinna með 

þær. Samkvæmt þeim virðast nemendur vera almennt ánægðir með það fyrirkomulag 

og telur einn viðmælandi þessar greinar henta nemendum betur en bækur og 

smásögur. Þá getur hann fundið efni sem nemendur bæði hafa áhuga á og tengja við. 

Allir viðmælendur leggja þó almennt mjög mikið upp úr lestri í dönskukennslu sinni 

Einn þeirra segist þó leggja mesta áherslu á tjáningu en lesturinn er ekki langt undan. 

Flestum þeirra finnst mikilvægast varðandi góða lestrarkennslu að lesefnið sé 

áhugavert, henti nemendum vel, sé eitthvað sem nemendur geti tengt við og nái 

skilning á því sem þeir eru að lesa. Einnig nefnir einn viðmælandi að góð lestrarkennsla 

sé þegar nemendur virkilega lesa og spreyti sig áfram og séu ekki að stöðva við hvert 

einasta orð. Annar viðmælandi segir síðan mikilvægt að vera fyrirmynd en þegar 

nemendur hans lesa þá gerir hann það líka. Með þessu móti sýnir hann nemendum að 

hann hafi áhuga á lestri og reynir að vekja upp sama áhuga hjá þeim. 

Þegar viðmælendur eru síðan spurðir út í það hvort nemendur fái tíma til 

yndislesturs í dönsku kemur það í ljós að í flestum tilvikum að svo er ekki. Aðalástæðan 

fyrir því er rakin til tímaleysis. Einn viðmælandi segir þó að skólinn sé með lestrarátak í 

gangi núna þar sem nemendur ráði því á hvaða tungumáli þeir lesa og hafa nokkrir 

þeirra valið sér danskar bækur. Sama er uppi á teningnum í skóla hjá öðrum 
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viðmælanda en nemendur hafa þó ekki verið að velja sér danskar bækur til þess að lesa. 

Aðrir viðmælendur tala einnig um lestrarátök í sínum skólum en danskan hefur aldrei 

tekið þátt í þeim, heldur hafa nemendur einungis verið að lesa á íslensku. Viðmælendur 

sjá þó allir mun á námsárangri nemenda sem eru sterkir eða slakir lesendur í dönsku. 

Munurinn birtist aðallega í því að nemendur sem eru sterkir lesendur eru oftast 

áhugasamir og fljótari að tileinka sér danskan texta. Þannig hafa þeir lengri tíma til þess 

að vinna úr honum og geta kafað dýpra í efnið. Einn viðmælandi nefnir líka að þeir 

nemendur sem eru góðir að lesa á íslensku verði oftast góðir í að lesa á dönsku. Á 

meðan að þeir sem eiga erfitt með að lesa á íslensku, muni einnig eiga erfitt með það á 

dönsku. 

Í dönskukennslu sinni hafa allir viðmælendur þurft að kenna nemendum 

lestraraðferðir. Þeir leggja mjög mikla áherslu á það að nemendur læri að stoppa ekki 

við hvert einasta orð, heldur einbeiti sér frekar að því að reyna að ná samhenginu í því 

sem þeir eru að lesa. Tveir viðmælendur nefndu þó að ef nemendur ná ekki 

samhenginu þá láti þeir nemendur leita eftir lykilorðum í textanum sem hjálpa þeim að 

skilja hann betur. 

Í lok þessa hluta voru viðmælendur síðan spurðir hvernig þeir undirbúi nemendur 

fyrir lesturinn og hvort nemendur sjái tilgang með lestrinum. Sumir viðmælenda tengja 

bækurnar við reynsluheim nemenda eða finna eitthvað sem nemendum finnst 

áhugavert. Einn viðmælandi var sem dæmi að vinna með kafla sem heitir slúður og 

lætur þá nemendur sína lesa texta sem tengist því efni. Aðrir viðmælendur minna 

nemendur sína á lestraraðferðirnar sem þeir hafa lært í gegnum tíðina. Einn 

viðmælandi lýsir undirbúningi sínum svona: 

Ég reyni svona að byrja að vera með kveikju af hverju þetta er athyglisvert 

og reyni að ramma þetta inn í þemavinnu í staðinn fyrir að vera eitthvað, nú 

erum við að læra dönsku og þess vegna verðum við að læra þetta. Ég reyni 

sem sagt að vekja áhuga þeirra þannig og af hverju þetta skipti máli. 

Ævintýrin sem við lesum getur maður síðan tengt við barnæskuna. Þau 

þekkja þessar sögur og það hefur reynst vel þegar maður er að byrja að 

koma þeim af stað. Þá er auðveldast fyrir þau að byrja á einhverju sem þau 

hafa heyrt áður. 

Varðandi það hvort viðmælendum finnst nemendur sjá tilgang í því að lesa svara þeir 

mjög mismunandi. Sumir nefna það að virðing dönskunnar sé ekki mikil og að of mikil 

neikvæð umræða sé um dönskuna í samfélaginu. Þessi umræða hefur áhrif á nemendur 
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og leiðir til þess að þeim finnst eins og að þeir muni ekki þurfa að notfæra sér dönskuna 

í framtíðinni. Í þessu samhengi svarar þó einn viðmælandi: 

Sko það er alltaf verið að spyrja mig hvort það sé ekki erfitt að kenna 

dönsku. Mér finnst það þannig að annaðhvort finnst nemendum öll fög 

óþarfi eða bara þau láta sig hafa þetta. Mér finnst ekki mikið um nöldur 

hérna en ég er með áhugasama nemendur og við höfum verið með 

valgreinar þriðja hvert ár í dönsku og það hafa verið biðlistar til þess að 

komast inn. 

Annar viðmælandi segir að til þess að gefa nemendum tilgang með lestrinum þá útskýri 

hann fyrir nemendum að ef þeir verða góðir lesendur á dönsku og hafi góðan 

orðaforða, þá muni það hjálpa þeim að ná betri tökum á tungumálinu í framtíðinni ef 

ske kynni að þeir myndu flytja til Danmerkur. 

8.3 Kennsluaðferðir og nálganir viðmælenda í kennslu bókmennta og 
lengri texta í dönsku 

Í þessum hluta voru viðmælendur meðal annars spurðir út í hvernig þeir hvetji 

nemendur sína til lesturs, námsumhverfi kennslustofu sinnar, væntingar til nemenda, 

lýðræðislega kennslu og hvort þeir þekki til kennsluaðferðarinnar verkefnamiðað 

tungumálanám (e. task based learning). Að lokum voru þeir síðan spurðir út í það 

hvernig þeir sem dönskukennarar geta vakið áhuga nemenda á bókmenntum og lestri. 

Þegar hvetja skal nemendur til lesturs í dönsku svara tveir viðmælendur á þann hátt 

að þeir segi nemendum að því auðveldara sem nemendur eigi með að lesa, því 

auðveldara verður námið í heild og þeir muni ná betur utan um efnið. Einnig nefna þeir 

að orðaforði nemenda verði betri í þessu samhengi og þar af leiðandi öðlist þeir meiri 

skilning. Einn viðmælandi nefndi líka þann mikilvæga punkt að það sé mismunandi eftir 

nemendahópum hvaða aðferðir hann notfæri sér til þess að hvetja nemendur sína til 

þess að lesa.  

Orðið fyrirmynd kemur aftur fyrir í þessu samhengi og meinar sá viðmælandi sem 

það nefnir að mikilvægt sé að deila vitneskju sinni um bækur. Kennarar skuli ræða 

bækur við nemendur ásamt því að lesa sjálfir þegar nemendur lesi. Einnig nefnir sami 

viðmælandi að í sínum skóla eru bækur sýnilegar á göngunum á unglingastiginu. Hann 

telur það mikilvægt þó svo að flestar bækurnar séu á íslensku en upplifun hans er 

einmitt sú að þeir sem lesi á íslensku séu þeir sem lesi hvað mest og best á dönsku. 
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Viðmælendum virðist einnig finnast það erfitt að fá nemendur til þess að lesa í 

dönsku. Í því samhengi nefna sumir þeirra tölvuvæðinguna eða orðspor dönskunnar. 

Einn viðmælandi segir sem dæmi: 

Þeim finnst þetta náttúrulega bara vera kvöð að lesa í dönsku en eins og 

krakkar eru í dag, ef þetta er ekki á skjá þá er þetta bara frekar „pathetic“. 

Það er bara ákveðið sem er sett fyrir og ef það væri ekki gert þá myndu þau 

aldrei lesa á dönsku heima hjá sér bara af því bara. 

Annar viðmælandi tekur í svipaðan streng og telur að stór hluti þess að erfitt sé að fá 

nemendur til að lesa í dönsku sé vegna þess að tölvur og símar taki allan áhuga þeirra. 

Einn þeirra sér þó tækifæri í tölvunum og bendir nemendum sínum á danska fjölmiðla 

til þess að finna eitthvað sem vekur áhuga þeirra.  

Hvernig viðmælendur bregðast við því ef nemendur neita að lesa eða eru 

áhugalausir um lesturinn er þó mismunandi. Einn viðmælandi segist setja ábyrgðina á 

nemendur þar sem þeir eru að safna sér góðum einkunnum. Það sé því undir 

nemendum komið að standa sig vel til þess að ná þeim. Þetta er dæmi um ytri 

hvatningu en ekki er verið að vekja áhuga nemenda á sjálfum lestrinum, heldur þeirri 

umbun sem er í boði ef hann stendur sig vel. Þ.e. að einkunnabók nemenda mun líta vel 

út bæði fyrir þeim og foreldrum þeirra. Þessi aðferð hefur þó virkað ágætlega hjá 

honum. Annar viðmælandi segir nemendum sínum um mikilvægi þess og möguleikana 

sem felast í því að geta lesið texta á Norðurlandamáli. Einnig kemur aftur fram að 

nemendur sem lesa á íslensku eru líklegastir til þess að hafa áhuga á því að lesa á 

dönsku, eða eins og einn viðmælandi orðar það: 

Ef maður talar bara um dönsku þá eru þeir sem að lesa ekki líka þeir sem að 

lesa ekki á íslensku og þá er þetta stærri verkefni en bara dönskukennara. 

Við reynum þetta með áskoranir, vera fyrirmyndir, fá foreldrana til að taka 

þátt. Það er kannski voða lítið annað hægt að gera, við getum ekki pínt þau. 

Hér sést að viðmælandinn kallar eftir frekara samstarfi við íslenskukennarana ásamt því 

að fá foreldra með sér í lið þar sem markmiðið er að virkja lestur nemenda. Hjá öðrum 

viðmælenda kemur fram að það sé sérlestrarkennsla fyrir nemendur sem eiga erfitt 

með eða neita að lesa. Þeir eru þá teknir út úr bekknum til lestrarkennara sem lætur þá 

lesa mismunandi texta eins og hér er lýst: 
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.....það er svona lestrarkennsla, það kemur t.d. einn kennari og æfir þau 

[nemendur] í því að lesa mismunandi texta og lætur þau lesa býflugnalestur 

[endurtekinn lestur]. Þannig lesa þau misjafnlega þunga texta en það er 

samt á mína ábyrgð að hvetja þau til þess að fara í svona lagað en það 

gengur ekki alltaf. 

Annar viðmælandi segist þó lækka kröfur sínar ef nemendur neiti því að lesa á dönsku. 

og hafa því þeir nemendur sem neita að lesa fengið léttara lesefni fyrir vikið. 

Viðmælandinn er þó meðvitaður um að þetta er ekki rétt leið en hún hefur þó virkað 

ágætlega hjá honum. Nemendur lesa frekar það lesefni sem er léttara en það sem hann 

vill að þeir lesi. Hér er því um ytri hvatningu að ræða. 

Allir viðmælendur fyrir utan einn segjast þó vænta mikils af nemendum sínum. 

Skiptir þá engu hvort nemendur séu slakir eða góðir í að lesa á dönsku. Viðmælendur 

vilja einnig meina að væntingar sínar séu raunhæfar. Sá viðmælandi sem hefur ekki 

háar væntingar til nemenda sinna finnst þeir ekki hafa nægilega þekkingu á 

tungumálinu til þess að uppfylla væntingar sínar. Hann hefur einnig þurft að lækka 

kröfur sínar til nemenda og telur þær raunhæfar eins og þær eru núna en ekki áður. 

Væntingar allra viðmælenda fara þó oftast eftir því hvar nemendur þeirra eru staddir í 

náminu og eru ekki sömu væntingar til hvers og eins nemanda, eða eins og einn 

viðmælandi segir: 

Maður gerir bara ákveðnar væntingar til nemenda út frá þvi hvar þeir eru 

staddir. Maður vill að þeir geri sitt besta! 

Varðandi væntingar til nemenda sem eru slakir nefnir einn viðmælandi það hversu erfitt 

það er að fá stuðning inn í dönskukennsluna. Þetta finnst honum bitna mikið á þeim 

nemendum sem eiga erfitt með að læra þar sem kennarinn getur ekki sinnt öllum í 

einu. Einnig eru hæfniviðmiðin í dönsku í aðalnámskránni nefnd og að erfitt sé að hafa 

sömu væntingar til nemenda í bæði dönsku og ensku. Einn viðmælandi lýsir aðstæðum 

sínum svona: 

Erfitt samt að hæfniviðmið í dönsku og ensku séu þau sömu, nemendur 

hérna lesa skáldsögur á ensku en ekki á dönsku en nemendur ná bara ekki 

þeirri hæfni í dönskunni að komast í gegnum heila skáldsögu. Það er heldur 

engin, eða ég hef ekki séð neinn verða altalandi eða skrifandi á dönsku sem 

útskrifast úr grunnskóla. 
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Einnig kemur upp orðræðan um gagnsleysi dönskunnar þegar talað er um væntingar. 

Einn viðmælandi vill meina að ef talað væri betur um dönskuna í samfélaginu þá yrði 

kennslan auðveldari. Nemendur heyra það hve orðræðan er neikvæð og leggja sig því 

ekki 100% fram þó svo að þeir séu almennt sterkir í öðrum fögum. Hér má einnig skjóta 

því inn að neikvæðnin er ekki aðeins meðal nemenda heldur líka kennara. Samkvæmt 

einum viðmælanda er litið á dönskuna sem afgangsfag sem kennarar hafi almennt ekki 

áhuga á að kenna. 

Í framhaldi af spurningunni um væntingar til nemenda voru viðmælendur spurðir út í 

hversu vel þeir þekkja nemendur sína og þarfir þeirra. Mikill munur er á svörum þeirra 

sem hafa marga hópa eða þeirra sem hafa færri. Þeir viðmælendur sem koma utan af 

landi og kenna í minni skólum virðast almennt þekkja nemendahópa sína betur og hvað 

þeir þurfa eða hafi áhuga á. Ástæðan fyrir því er að þeir hafa yfirleitt færri nemendur til 

þess að sjá um. Einn viðmælandi af höfuðborgarsvæðinu lýsir síðan aðstæðum sínum á 

þennan hátt: 

Já og nei, ég er með mjög marga nemendur eða u.þ.b. 100 í öllum bekkjum 

til samans þannig að það er mjög erfitt [að þekkja þarfir allra nemenda] en 

ég er samt sem áður byrjuð að læra aðeins inn á þá flesta og hvað þeir 

þurfa. Maður nær einum og einum og svo eru alltaf einhverjir sem því miður 

gleymast en ég held að það sé bara þannig hjá flestum kennurum með stóra 

og marga bekki. En síðan eru líka nemendur sem bara virðast vilja láta 

gleyma sér. 

Þegar viðmælendur eru síðan spurðir út í það hvort þeir beiti lýðræðislegum 

kennsluaðferðum svara flestir því játandi en þó á mismunandi hátt. Einn viðmælandi 

segir að af og til í ritun fái nemendur að ráða hvað þeir skrifi um en annars sé það ekki 

mikið meira en það. Tveir viðmælendur segja að þeir hvetji nemendur til þess að koma 

með hugmyndir að verkefnum og þeir spyrja nemendur sína út í það hvað þeir vilji lesa. 

Í sumum tilfellum eru nemendur að lesa mismunandi texta inn í einum bekk eða eins og 

einn af þeim segir: 

Já og líka bara, hvað viljiði taka fyrir, ef það er lestur, hvað viljiði lesa? Það 

er ekki það sama fyrir alla nemendur, við erum með mismunandi texta. Ég 

geri t.d. mikið af því að setja nemendur í hópa eða pör og læt þá vinna 

saman, lesa texta, búa til 4-5 spurningar úr honum og svo þegar allir eru 

búnir að því þá skiptast þeir á textum og hinir hóparnir svara spurningunum.  



 

57 

Einnig segja þessir tveir viðmælendur að þeir aðstoði nemendur sína við það að finna 

efni á dönsku sem nemendum finnst áhugavert og hvetji þá til þess að hafa áhrif á 

kennsluna. Annar viðmælandi sagði þó að hann hafi byrjað með lýðræðislega kennslu í 

dönsku en hún síðan orðið minni og minni. Í dag sé það hann sem hefur 

ákvörðunarréttinn. Það var þó ósk nemenda að hafa það svoleiðis eða eins og hann 

segir:  

Það var þannig [lýðræðisleg kennsla] en ekki lengur í dönskunni. Það var 

eiginlega þeirra [nemenda] ósk að fá þetta meira klippt og skorið. Þannig að 

þau ákváðu það að vilja fá meiri grunn í faginu þannig að þetta [lýðræðisleg 

kennsla] hefur minnkað í dönskukennslunni að ósk nemenda. 

Ákvarðanaréttur nemenda er þannig minni í dönsku að þeirra ósk. 

Í framhaldi af þessu voru viðmælendur spurðir hvort þeim finnst mikilvægt að 

nemendur og kennarar séu samstarfsaðilar og svöruðu allir því játandi. Einum 

viðmælanda finnst þó mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir um það að hann sé 

verkstjórinn. Annar viðmælandi nefnir einnig í þessu samhengi að hann ræði mikið við 

nemendur sína um það hvað felst í því að vera nemandi og kennari. Hann lýkur svari 

sínu með orðunum: 

...jafnrétti er mikilvægt en þó mikilvægt að þeir [nemendur] viti að ég er 

kennarinn. 

Einn viðmælandi nefndi líka að lýðræðislegar kennsluaðferðir virðast vekja áhuga 

nemenda á faginu, en ef nemendur hafa eitthvað um kennsluna að segja þá verða þeir 

áhugasamari. 

Þegar talið berst að námsumhverfi stofunnar kemur í ljós að flestir viðmælendur búa 

við ágætis kost og hafa úr miklu að moða, hvort sem það eru tölvur eða skjávarpar. 

Margir þeirra hengja einnig upp verkefni nemenda á dönsku eða annað sem tengist 

Danmörku. Einn viðmælandi hefur sína eigin dönskustofu á meðan að aðrir hafa ekki 

slíkan kost og segir annar viðmælandi það vera draum sinn að geta fengið eina slíka. 

Þrátt fyrir það að allir hafi ekki eigin dönskustofu þá er námsumhverfið almennt 

hvetjandi fyrir nemendur að mati viðmælenda. Á einum stað geta nemendur líka valið á 

milli ólíkra stóla eða sófa til þess að læra við en þá geta allir valið eitthvað við sitt hæfi 

og liðið sem best um leið. 

Hér voru viðmælendur einnig spurðir út í kennsluaðferðina verkefnamiðað 

tungumálanám og hvort þeir könnuðust við hana eða notfæri sér hana í sinni 
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dönskukennslu. Tjáskiptaaðferðir af þessu tagi hafa nefnilega verið að ryðja sér leið inn 

í kennslu erlendra tungumála og eru margir fræðimenn og konur sem mæla með 

notkun þeirra. Einn viðmælandi þekkti vel til aðferðarinnar og hafði mjög góða reynslu 

af því að notfæra sér hana í lestrarkennslu en einnig til stuttmyndagerðar og 

hlutverkaleikja svo eitthvað sé nefnt. Einnig nefndi þessi viðmælandi að nemendum 

finnst gott að vinna eftir þessari aðferð og að hún hafi almennt gefið mjög góðan 

árangur hingað til. Hann bætir þó við að auðvitað sé misjafnt eftir hópum hversu langt 

er hægt að fara með þessa aðferð í dönskunni. Aðra viðmælendur rámaði annað hvort í 

aðferðina úr náminu eða þekktu hana alls ekki.  

Þrátt fyrir að þekkja ekki til hennar kom þó í ljós að flestir viðmælendur beita 

aðferðinni á einn eða annan hátt eftir að aðferðin var útskýrð fyrir þeim. Eins og áður 

hefur komið fram þá eru flestir viðmælendur að láta nemendur sína vinna mikið saman 

þegar kemur að lestri. Nemendur eru að lesa, glósa og þýða fyrir hvorn annan og jafnvel 

að svara spurningum úr textum hjá hvor öðrum til þess að bæta skilning sinn í dönsku 

og vinna því gagnvirkt um leið. Sumir viðmælendur hvetja einnig nemendur til þess að 

nota dönskuna í tjáskiptum sínum. Það gengur því miður ekki alltaf upp en einn 

viðmælandi hefur það þó sem kröfu að nemendur verði að kynna verkefni sín á dönsku. 

Í lok viðtalsins voru viðmælendur spurðir út í það hvernig þeir sem dönskukennarar 

geta vakið áhuga nemenda sinna á bókmenntum og lestri. Við þeirri spurningu komu 

ólík svör sem höfðu þó all þann útgangspunkt að reyna að sýna nemendum fram á 

notagildi dönskunnar eða að tengja texta og bókmenntir við áhuga eða reynsluheim 

nemenda. Einn viðmælandi segir sem dæmi:  

Í fyrsta lagi að vekja áhuga á dönsku þá er ég hlynnt að, nota eins og Skam, 

að sýna fram á það að ef þú skilur dönsku þá skilur maður norsku og sænsku 

og ég er alveg komin inn á það að ég leyfi þeim og gef þeim ekki vitlaust ef 

þau nota norsku. 

Hann bætir síðan við að hann sé duglegur við það að sýna nemendum mikið af 

dönskum bókmenntum sem hann þekkir til. Þannig reynir hann að vera fyrirmynd fyrir 

nemendur sína en hann les sjálfur mjög mikið og kynnir sér danskt afþreyingarefni, 

hvort sem það eru bókmenntir eða sjónvarpsþættir. Annar viðmælandi tekur í sama 

streng en hann segir að það að vera jákvæður og hvetjandi geri mjög mikið í 

dönskukennslu sinni. Þess vegna kynnir hann fyrir nemendum allt það sem er 

skemmtilegt og áhugavert í dönsku samfélagi eins og bíómyndir, sjónvarpsþætti og 

bækur. 
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Annað sem kemur aftur fram er almenn neikvæðni í garð dönskunnar en með því að 

tengja efnið við áhuga nemenda þá getur það breytt sýn þeirra, eða eins og einn 

viðmælandi orðar það: 

Eins og ég segi, það er neikvæð sýn á tungumálið en ef maður er duglegur 

að koma með, þó svo það séu ekki endilega bókmenntir, en að koma með 

texta sem nemendur tengja við og hafa áhuga á að þá held ég að það sé það 

sem getur ýtt hvað mest undir áhugann hjá nemendum. 

Annar viðmælandi tekur í sama streng og vill að dönskukennarar fái meira frelsi til þess 

að kaupa inn bækur. Of fáar frjálslestrarbækur séu til í skólanum sem henta bæði 

byrjendum jafnt sem lengra komnum dönsku. Einnig segir hann erfitt að sannfæra 

skólann um að kaupa nýjar bækur á dönsku og á meðan að staðan sé svona að þá sé 

erfitt fyrir hann sem dönskukennara að hvetja nemendur til þess að lesa á tungumálinu. 

Sérstaklega er það erfitt ef nemendur hafa ekki mikla trú á sér og ekki til neinar bækur 

sem nemendur með litla getu eða litla trú á sér geti gripið í. Annar viðmælandi tekur 

undir þetta og segir að lesefnið verði að vera spennandi og skemmtilegt. Sem dæmi 

lásu nemendur hans í ensku Harry Potter og fengu mikinn áhuga á því að lesa eftir það . 

Finnst þessum viðmælandan vanta svoleiðis lesefni í dönskuna. Hér spilar einnig  áhugi 

nemenda stórt hlutverk en nemendur vilja lesa eitthvað nýtt sem tengist daglegu lífi 

þeirra á einn eða annan hátt. 

8.4 Samantekt 

Skilningur viðmælenda á hugtakinu læsi er mismunandi en í grunninn frekar einfaldur. 

Tveir nefna þó orðið túlkun en aðrir nefna aðallega það að læsi sé getan til að skilja það 

sem maður les og að geta lesið sér ánægju. Vissulega er það rétt en rímar þó ekki við 

nútíma skilgreiningar á hugtakinu sem eru meira yfirgrípandi. Það hve misjafn skilningur 

viðmælenda er á hugtakinu gæti verið vegna þess hve mislangt það er síðan þeir voru í 

námi. Tveir af viðmælendum telja sig einnig vera vel inni í danskri menningu og lesa 

mikið af bókum á dönsku sem gefur þeim tækifæri á því að deila upplifunum sínum af 

þeim til nemenda sinna. Aðrir viðmælendur eru hins vegar ekki mikið að lesa danska 

texta eða bókmenntir. Allir viðmælendur eru þó sammála um mikilvægi lesturs til þess 

að tileinka sér nýtt tungumál. Nefna þeir meðal annars aukin orðaforða sem mikilvægan 

hluta af ferlinu. Einn viðmælandi kemur með sérlega gott svar en hann nefnir það að 

lestur sé mikilvægasti þátturinn í tileinkun nýs tungumáls ef viðkomandi býr ekki á 

málsvæðinu. 
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Lestrarkennsla viðmælenda snýst aðallega um samvinnu á milli nemenda en þeir 

láta nemendur lesa saman í hópum og aðstoða hvern annan með skilning. Einn 

viðmælandi nefnir aðferð sem hann kallar lesa, glósa og þýða. Þá eru nemendur í litlum 

hópum eða pörum og hjálpa hver öðrum að ná fram skilningi með því að leita eftir 

lykilorðum, glósa þau og þýða. Annar nefnir mjög svipaða aðferð en þar eru nemendur 

saman í litlum hópum og búa til spurningar úr mismunandi textum sem aðrir nemendur 

í bekknum svara. Í þessari vinnu reyna nokkrir viðmælendur að setja saman getumikla 

og getuminni nemendur. Þrátt fyrir lestur af þessu tagi þá eru nemendur ekki að lesa 

mikið af bókum eða lengri textum. Einn viðmælandi nefnir þó bækur eins og Gúmmí 

Tarzan á meðan að annar viðmælendi segir að nemendum finnst bækur af því tagi of 

barnalegar og neiti því að lesa þær.  

Nemendur eru því mest að vinna með styttri texta og í einstaka tilvikum smásögur. 

Flestir viðmælendur nefna dagblaðs- og tímaritsgreinar á netinu en einnig nota sumir 

textana sem finna má í kennslubókum eins og Smil. Í þessu samhengi nefnir einn 

viðmælandi að hæfniviðmiðin séu of há fyrir dönskuna. Nemendur í ensku séu t.d. að 

lesa mikið af bókum á meðan að hann hefur ekki séð neinn nemanda í dönsku lesa heila 

skáldsögu á grunnskólastiginu. Annar viðmælandi hefur þó haft bókmennntalestur en 

einungis í 10. bekk. Þrátt fyrir þetta leggja viðmælendur þó mikið upp úr lestri í kennslu 

sinni. Góð lestrarkennsla fyrir þeim er að lesefnið sé áhugavert og að nemendur geti 

tengt við það á einn eða annan hátt en ásamt því finnst þeim mikilvægt að nemendur 

skilji það sem þeir eru að lesa. Einum viðmælanda finnst sem dæmi mikilvægt að vera 

fyrirmynd og les sjálfur á meðan að nemendur lesa til þess að sýna áhuga sinn á 

bókmenntum. 

Þrátt fyrir mikinn lestur þá láta viðmælendur nemendur sína ekki fá mikinn eða 

jafnvel engan tíma til yndislesturs. Það er líklegast vegna þess að nemendur þeirra eru 

ekki mikið að lesa bókmenntir eða lengri texta. Einnig hefur danskan ekki tekið þátt í 

þeim lestrarátökum sem hafa átt sér stað í skólum viðmælenda. Einn viðmælandi 

nefndi þó að í lestrarátakinu sem nú er í gangi þar sem hann starfar megi nemendur 

velja á hvaða tungumáli þeir lesi en ekki séu margir sem velji sér bækur á dönsku. 

Viðmælendur sjá þó mikinn mun á námsárangri hjá þeim nemendum sem eru sterkir 

lesendur og þeim sem ekki eru jafn sterkir. Munurinn birtist aðallega í því að þeir sem 

eru sterkir tileinka sér efnið hraðar. Ásamt þessu hafa allir viðmælendur þurft að kenna 

nemendum sínum lestraraðferðir í dönsku. Leggja þeir mikla áherslu á það að 

nemendur sínir stoppi ekki við hvert einasta orð heldur reyni frekar að ná samhenginu. 
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Viðmælendur undirbúa síðan nemendur fyrir lestur með því að tengja lesefnið við 

reynsluheim nemenda. Nemendur sjá þó ekki mikinn tilgang í að lesa á dönsku og vilja 

viðmælendur meina að neikvæð orðræða í garð dönskunnar hafi þar sitt að segja og 

leiðir til þess að nemendum finnst gagnslaust að læra hana. Til að hvetja nemendur til 

lesturs á dönsku segja viðmælendur nemendum sínum að dönskunámið verði 

auðveldara ef þeir lesi mikið. Með lestrinum muni því orðaforði og lesskilningur 

nemenda aukast. Einnig eru bækur sýnilegar í sumum skólum til þess að hvetja 

nemendur til lesturs. Þrátt fyrir þetta finnst viðmælendum almennt erfitt að fá 

nemendur til að lesa og nefna þeir tölvuvæðinguna í því samhengi. Ef nemendur eru 

hins vegar ekki viljugir til þess að lesa þá bregðast viðmælendur við á mismunandi hátt. 

Hjá einum viðmælenda fara nemendur í lestrarkennslu á meðan að annar viðmælandi 

setur ábyrgðina í hendur nemenda. 

Af fimm viðmælendum hefur aðeins einn þeirra sérstofu undir dönskukennslu. Allir 

reyna þó að gera sem best úr því sem þeim býðst til þess að veita nemendum innblástur 

í dönskunámi sínu. Viðmælendur eru sem dæmi með kort af Danmörku eða ýmis 

dönskuverkefni nemenda uppi á veggjum. Væntingar viðmælenda til nemenda sinna 

eru einnig almennt háar. Ásamt því beita þeir allir lýðræðislegum kennsluaðferðum að 

einhverju leyti í kennslu sinni og nefnir einn viðmælandi að nemendur verði 

áhugasamari um námið ef hann beitir þeim í kennslu sinni. Flestir viðmælendur kannast 

þó ekki við tjáskiptaaðferðina verkefnamiðað tungumálanám en þrátt fyrir það svipar 

kennsla þeirra mjög til hennar. Í því samhengi má helst nefna gagnvirka lesturinn. 

Að lokum telja viðmælendur að þeir sem dönskukennarar geti vakið áhuga nemenda 

á lestri með því að sýna nemendum hversu mikið danskan og dönsk menning og 

samfélag hefur upp á bjóða. Einnig impra viðmælendur á því að nemendur fái þrjú 

tungumál á verði eins ef þeir læra dönskuna vel. Ásamt þessu finnst viðmælendum 

mikilvægt að gott úrval sé til af nýlegum dönskum bókmenntum en þeim finnst vera 

verulegur skortur á lesefni sem er bæði spennandi og skemmtilegt fyrir nemendur. 
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9 Umræður 

Aðalmarkmið þessa rannsóknar var að fá innsýn í það hvernig nemendur í dönsku í 7.–

10. bekk vinna með bókmenntir og lengri texta ásamt því að skoða hvaða 

kennsluaðferðum og nálgunum dönskukennarar beita í þessum efnum. Til þess að 

skoða þetta voru tekin viðtöl við fimm dönskukennara frá öllum landshlutum sem tóku 

þátt af fúsum og frjálsum vilja. Þeir voru allir með bakgrunn sem hentaði rannsókninni 

vel og hafa að mínu mati gefið góð svör sem gefa góða hugmynd um það hvernig 

kennslu bókmennta og lengri texta er háttað í dönskukennslu á Íslandi. 

Spurningunum var skipt í þrjú þemu (sjá viðauka Á) og verður eins verður gert í 

þessum kafla þar sem niðurstöður rannsóknarinnar verða settar í samhengi við 

fræðilega hluta verkefnisins. Áður en fjallað verður um meginniðurstöður 

rannsóknarinnar verður fyrst farið yfir atriði sem fram komu í svörum viðmælenda sem 

ekki var ætlunin að fá innsýn í. Þessi atriði eru þó mikilvæg þegar rætt er um kennslu 

bókmennta og lengri texta í dönskukennslu. Atriðin voru gagnrýni á hæfniviðmið 

aðalnámskrár grunnskóla fyrir dönsku ásamt neikvæðni nemenda, kennara og 

samfélagsins í garð dönskunnar. 

9.1 Gagnrýni á hæfniviðmið aðalnámskrár og neikvæðni í garð 
dönskunnar 

Í rannsókninni var einn viðmælandi sérlega gagnrýninn á hæfniviðmið lesskilnings í 

erlendum tungumálum við lok tíunda bekkjar. Gagnrýnin beindist helst að þeirri 

staðreynd að nemendur hefja nám í dönsku mun seinna en þeir gera í ensku og því ekki 

hægt að hafa sömu hæfniviðmið í báðum fögum. Nemendur hefja yfirleitt nám í ensku í 

kringum fjórða bekk og jafnvel fyrr í sumum skólum, á meðan dönskunámið hefst oftast 

nær í sjöunda bekk. Þannig hafa nemendur þrjú til fjögur ár til þess að ná settum 

hæfniviðmiðunum í dönsku en allt að sjö ár til þess að ná þeim í ensku. Hér má einnig 

nefna það að enskan er það tungumál sem nemendur upplifa sem mest í umhverfi sínu 

fyrir utan íslensku. Hún er ráðandi tungumál á allskonar samfélagsmiðlum eins og 

Facebook, Twitter, Snapchat og YouTube ásamt því að flest allt vinsælt sjónvarpsefni 

fyrir ungmenni er á ensku. Vegna þessa atriða verður enskan náttúrulegri fyrir 

nemendum og gerir tileinkun hennar auðveldari. 
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Ef litið er á hæfniviðmiðin fyrir lesskilning í erlendum tungumálum við lok 

grunnskólans sést að kröfurnar eru ansi háar (sjá mynd 2). Það má því segja að nánast 

óraunhæfar kröfur séu gerðar til nemenda í dönsku til þess að ná settum hæfniviðum á 

aðeins fjórum árum. 

 

Mynd 2. Hæfniviðmið fyrir erlend tungumál - Lesskilningur (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013, bls. 126). 

Þegar litið er á svör viðmælenda við því hvernig þeir kenna bókmenntir og lengri texta í 

dönskukennslu sinni kemur þó í ljós að þeir eru að vinna mikið með fyrstu tvo punktana 

í þriðja stigs hæfniviðmiðunum. Nemendur vinna mikið saman, eru að leita að 

lykilorðum til þess að skilja texta betur eða búa til spurningar úr honum. Ásamt því er 

mikið er unnið með netmiðla, dagblöð og tímarit sem tengist einhverju sem nemendur 

þekkja. Það er helst seinasti punkturinn, að lesa skáldsögur og að lesa sér til ánægju, 

sem vantar upp á og mest hægt að gagnrýna þegar kemur að dönsku.  
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Einn viðmælandi segir sem dæmi ekki hægt að hafa sömu væntingar til nemenda í 

ensku og í dönsku. Upplifun hans er sú að nemendur séu ekki að ná þeirri hæfni að geta 

komist í gegnum heila skáldsögu á dönsku í lok 10. bekkjar eins og margir nemendur eru 

færir um að gera í ensku. Þessi háu hæfniviðmið hafa því áhrif á væntingar viðmælenda 

til nemenda sinna í dönsku og vekja upp þá spurningu hvort ekki sé komin tími á 

sérhæfniviðmið fyrir dönskuna. Önnur hugmynd væri að láta nemendur byrja fyrr að 

læra dönsku svo það sé raunhæft fyrir þá að ná settum hæfniviðmiðum. Það er þó 

einnig annar möguleiki í stöðunni en hann er að hefja lestrarátök í dönsku eða láta 

nemendur beita yndislestri mun meira. Rannsóknir hafa nefnilega sýnt fram á það að 

lestrarátök í erlendum tungumálum hafa jákvæð áhrif á viðhorf einstaklinga til lesturs 

og tungumálsins. Ekki nóg með það heldur efla þeir líka geta einstaklinga í tungumálinu 

bæði varðandi orðaforða og lesskilning (Eunseok og Cheng-Ling, 2014, bls. 65; Taguchi, 

Gorsuch og Sasamoto, 2006, bls. 6). 

Neikvæðni í garð dönskunnar meðal nemenda og samfélagsins kom einnig oft fyrir í 

svörum viðmælenda. Sem dæmi nefndi einn viðmælandi að nemendur hafi minni áhuga 

á  því að læra dönsku þegar umræðan um gagnsleysi hennar komi reglulega upp og að 

þekktir einstaklingar í samfélaginu tali niður til hennar. Þetta leiðir oft til þess að 

nemendur leggi sig ekki jafn mikið fram í dönskunni og í öðrum fögum þrátt fyrir að þeir 

séu almennt sterkir. Má þetta rekja beint til áhugaleysis samkvæmt viðmælandanum.  

Annað sem kom fram er að það að kenna dönsku er ekki eftirsóknarvert meðal 

kennara. Eða eins og einn viðmælandi sagði þá er spurt hver getur tekið þetta 

(dönskuna) að sér og verður hún einskonar afgangsfag sem ýtir ekki undir vinsældir 

hennar innan skólastarfsins. Ef fagið er heldur ekki vinsælt meðal kennara og skortir 

virðingu meðal þeirra er einnig mjög líklegt að nemendum muni líða eins. Svar eins 

viðmælenda lýsir stöðunni ágætlega en honum finnst leiðinlegt hversu erfitt það er að 

fá aðstoð inn í dönskukennsluna. Helsta ástæðan fyrir því er líklegast vegna 

þekkingarleysis annarra kennara og leiðbeinenda á tungumálinu og að þeir treysti sér 

þess vegna ekki til þess að aðstoða nemendur. Líklegast skiptir þó orðspor fagsins 

meðal kennara og nemenda einnig máli í þessu samhengi. 

Þessi neikvæðni í garð dönskunnar er þó ekki ný af nálinni. Í rannsókn Guðrúnar 

Tinnu Ólafsdóttur frá 2010 sem ber heitið Kan du lide dansk? En undersøgelse af unge 

islændinges holdning til danskfaget i folkeskolen, kemur fram að 85% nemenda sem 

taka þátt í henni telja að viðhorf nemenda til dönsku sé almennt neikvætt. Þetta eru þó 

ekki persónulegar skoðanir nemenda en í rannsókninni segja sumir nemendur að þeir 
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telji viðhorfið gagnvart dönsku neikvætt en að þeir séu sjálfir jákvæðir gagnvart henni 

(Guðrún Tinna Ólafsdóttir, 2010, bls. 35-36; Guðrún Tinna Ólafsdóttir, 2012, bls. 21-22).  

Því er ekki öll von úti varðandi dönskuna en í rannsókn Guðrúnar kemur líka fram að 

meirihluti nemenda telur sig hafa not fyrir dönskuna í framtíðinni (Guðrún Tinna 

Ólafsdóttir, 2012, bls. 21-22). Við þetta má síðan bæta að í nýlegri rannsókn um afstöðu 

nemenda í 10. bekk til Norðurlandamála kemur fram að um 70% nemenda hér á landi 

eru jákvæðir gagnvart dönsku hvað varðar notagildi hennar og gætu hugsað sér að 

mennta sig eða starfa á Norðurlöndunum í framtíðinni (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir 

og Þórhildur Oddsdóttir, 2016, bls. 18). Í rannsókn þessa verkefnis kemur einnig fram í 

svari eins viðmælanda að nemendur sem eru áhugalausir varðandi dönskuna eru oftast 

þeir sem eru almennt áhugalausir um námið í heild sinni. Nefnir hann líka að hópurinn 

sem hann er með sé frekar sterkur í dönsku og að þriðja hvert ár er skólinn með 

dönskuval sem er oftast þéttsetið af nemendum. 

Annar viðmælandi segir einnig að hægt sé að berjast gegn þessari neikvæðni hjá 

nemendum með því að sýna þeim texta, ekki endilega bókmenntir, sem nemendur geta 

tengt við og þannig ýta undir áhuga þeirra. Það er því mikilvægt að dönskukennarar séu 

duglegir við það að vekja áhuga nemenda sinna á tungumálinu. Hægt er að gera það í 

með aðstoð allskonar efnis eins og bókmennta eða jafnvel norsku sjónvarpsþættina 

Skam eins og einn viðmælandi nefnir. Ásamt þessu þurfa dönskukennarar að vera 

duglegir að gefa nemendum sínum tilgang með dönskunni hvort sem það gildir 

bókmenntalestur eða aðra vinnu (Knutson, 1998, bls 1). Þetta getur þó reynst erfitt ef 

viðhorf sjálfra kennaranna til dönsku sem kennslugreinar er neikvætt og litið sé á hana 

sem afgangsfag sem fáir kennarar og leiðbeinendur eru viljugir til að taka að sér. 

Ástæðan fyrir því er að öllum líkindum sú að það skortir menntaða dönskukennara og 

aðra kennara sem þekkja tungumálið vel og hafa áhuga á því. 

9.2 Almennt um læsi og lestur og mikilvægi lesturs í dönskukennslu 

Viðmælendur hafa flestir einfaldan skilning á hugtakinu læsi en það að geta lesið sér 

til fróðleiks og skemmtunar var ákveðið þema í svörum þeirra. Tveir nefndu einnig að 

læsi sé getan til þess að geta túlkað mismunandi upplýsingar og nýtt sér textann til 

frekari skilnings. Nútímaskilgreining á læsi er þó öllu flóknari eins og áður kom fram. 

Einnig vantar tenginguna við hið daglega líf í svörum viðmælenda en viðmælendur 

virðast hafa grunnskilning hugtaksins á hreinu sem er einmitt það að geta lesið sér til 

ánægju og fróðleiks. 
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Varðandi það hvort viðmælendur lesi sjálfir á dönsku segjast þrír af þeim ekki vera 

mjög duglegir við það á meðan að tveir þeirra segjast vera mjög tengdir danskri 

menningu. Þeir lesa mikið af dönskum bókum og horfa mikið á danskt sjónvarp. Það að 

dönskukennarar lesi bækur á dönsku er mikilvægt þar sem þeir verða að geta kynnt 

bækur fyrir nemendum til þess að reyna að vekja áhuga þeirra á lestri. Kennarar skipta 

nefnilega mjög miklu máli fyrir hvatningu nemenda og hafa jafnvel meiri áhrif á hana en 

foreldrar (Gillet, Vallerand og Lafrenéire, 2011, bls. 88). 

Viðmælendur telja þó allir að lestur sé mikilvægur þáttur í tileinkun annars 

tungumáls. Sumir telja hann þó ekki mikilvægasta hlutann heldur tjáninguna. Einn 

viðmælandi sagði að lesturinn sé mikilvægasti þátturinn fyrir þá sem búa ekki í 

málsamfélaginu þegar kemur að tileinkun annars tungumáls. Viðmælendur eru einnig 

meðvitaðir um það að lestur bætir lesskilning nemenda og að orðaforði nemenda aukist 

með lestri. Ásamt þessu vita þeir að lestur gefur nemendum innsýn í tungumál, 

menningu og hugsunarhátt annarra þjóða. Það að fá innsýn í menninguna þar sem 

tungumálið er talað veitir manni bakgrunnsupplýsingar sem geta leitt til frekari skilnings 

á því sem lesið er (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 236-237).  

Af þessum svörum að dæma virðast viðmælendur rannsóknarinnar því meðvitaðir 

um mikilvægi lesturs þegar kemur að tileinkun annars tungumáls ásamt því að hafa 

grunnskilning á hugtakinu læsi. Hins vegar vantar upp á það að viðmælendur lesi bækur 

eða lengri texta á dönsku en það að þekkja til danskra bókmennta getur hjálpað til við 

það að vekja áhuga nemenda enn frekar á lestri og tungumálinu. 

9.3 Almennt um kennslu bókmennta og lengri texta í dönsku 

Lestrarkennsla viðmælenda í dönsku gengur mestmegnis út á það að nemendur vinna 

saman í litlum hópum eða í pörum. Nemendur lesa því til skiptis og aðstoða hvern 

annan við að skilja það sem lesið er. Einni aðferð sem er lýst er lesa, glósa og þýða 

aðferðin á meðan önnur er að lesa og búa til spurningar úr textanum sem aðrir í 

bekknum svara síðan. Það er upplifun viðmælenda að aðferðir af þessu tagi gangi vel og 

að þær hjálpi nemendum að skilja betur það sem þeir eru að lesa. Þessar tvær aðferðir 

tengjast að einhverju leyti tjáskiptaaðferðum en innan þeirra er mikilvægt að nemendur 

geti unnið mikið saman og að gagnvirkni verði á milli þeirra. Ásamt því er ábyrgðin 

meira í höndum nemenda og kennarinn fer meira í hlutverk leiðbeinanda en kennara. 

Hér vantar þó upp á tjáskipti nemenda á markmálinu sem er einmitt meginhugmynd 

tjáskiptaaðferða (Auður Hauksdóttir, 2001). 
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Eins og kennslunni er lýst hér að ofan þá virðast nemendur oftast vinna skriflega úr 

því lesa. Þeir lesa og glósa eða lesa og búa til ásamt því að svara spurningum annarra 

nemenda. Það er hins vegar mjög mikilvægt að dönskukennarar hugi að einhverju öðru 

en einungis skriflegum verkefnum. Nemendur skulu fá tækifæri til þess að velta því fyrir 

sér sem lesið er eða jafnvel setja upp leikþætti. Það að eingöngu vinna með texta á 

skriflegan hátt getur hindrað það að eðlileg þróun lestrarfærni og lestrarhraða geti átt 

sér stað (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 250). Einnig má gera ráð fyrir því að nemendur 

missi hvatningu og áhuga ef bara er unnið á þennan hátt. Einn viðmælandi nefnir þó að 

hann blandi sköpun inn í kennslu sína í dönsku til þess að gefa nemendum skemmtilega 

upplifun af tungumálinu en sköpun ýtir undir áhuga nemenda. Því miður er það 

svoleiðis að of lítið er um sköpun á unglingastiginu þar sem danskan er mest kennd 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52). Þannig er mikilvægt að dönskukennarar reyni 

að blanda sköpun í lestrarkennslu sína. Nemendur geta fengið að búa til stuttan leikþátt 

úr því sem lesið er eða spilað hlutverkaleiki til þess að lestrarfærni þeirra þróist á sem 

bestan hátt. 

Annað sem kom fram varðandi lestrarkennslu viðmælenda er það að viðmælendur 

lesa fyrir nemendur sína í dönsku en með því að lesa fyrir þá sýna viðmælendur þeim 

réttan framburð. Með þessu eru viðmælendur að sýna það að þeir hafi áhuga á lestri og 

meti hann mikils. En það er mikilvægt að nemendur hafi bæði lestrarfyrirmyndir heima 

fyrir og í skólanum til þess að ýta enn frekar undir lestraráhuga þeirra (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, bls. 2-3). Það er einnig 

mjög mikilvægt að kennarar haldi áfram að reyna að vekja upp áhuga og hvatningu 

nemenda fyrir lestri þó svo að nemendur hafi fengið mikla hvatningu heima fyrir. 

Sérstaklega er þetta mikilvægt í dönskukennslunni en rannsókn Nippold og félaga frá 

2005 sýnir að nemendur á unglingsárum lesa mun minna en þeir sem eru yngri eru og 

nota tímann frekar á Internetinu eða til þess að stunda íþróttaæfingar (Nippold, Duthie 

og Larsen, 2005, bls. 98). Gera má ráð fyrir því að þessi tala sé enn hærri í dag og því 

enn mikilvægara að kennarar búi yfir þeim eiginleikum að geta vakið áhuga og hvatt 

nemendur í dönsku til lesturs. Það er því jákvætt að viðmælendur séu að lesa fyrir 

nemendur sína. 

Þrátt fyrir þetta þá eru nemendur viðmælenda ekki að lesa mikið af bókmenntum 

eða lengri textum í dönsku. Ástæður þessu eru þær að viðmælendum finnst það ekki 

hafa gengið vel að láta nemendur lesa bækur og telja þær ekki henta nemendum eða 

viðhorf nemenda til þeirra er slæmt. Einn viðmælandi nefnir þó smásögur, sem flokka 
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má sem lengri texta, á meðan annar segir aðallega lesið bókmenntir í tíunda bekk. 

Ásamt þessu eru textar í kennslubókum eins og Smil nefndir.  

Í stað bókmennta og lengri texta eru nemendur viðmælenda helst að vinna með 

dagblaðs- eða tímaritsgreinar sem þeir annaðhvort finna sjálfir á netinu eða 

viðmælendur finna fyrir þá. Þetta eru greinar sem tengjast áhuga eða reynsluheimi 

nemenda en með því að tengja við þessa þætti ýtir það undir áhuga nemenda til þess 

að lesa (Knutson, 1998, bls. 1). Með þessu móti fá nemendur viðmælenda að sjá 

hvernig danskan er notuð í alvöru samhengi. Textar í dagblöðum og tímaritum innihalda 

nefnilegan svokallað „alvöru mál“ á meðan textarnir í kennslubókum innihalda oft of 

sterílt mál (Berardo, 2006, bls. 64). Hér eru nemendur einnig að vinna að því að bæta 

miðlalæsi sitt sem er mikilvægt í nútímasamfélagi (UNESCO, 2004, bls. 10). 

Þrátt fyrir að það ekki sé lesið mikið af bókum eða lengri textum þá leggja flestir 

viðmælendur almennt mikið upp úr lestri í dönskukennslu sinni. Mikilvægast varðandi 

góða lestrarkennslu finnst þeim að nemendur nái að skilja það sem lesið. Ásamt því skal 

lesefnið vera áhugavert en ef lesefnið er áhugavert og fjallar um eitthvað sem 

nemendur þekkja til þá eykst áhugi þeirra og skilningur (Knutson, 1998, bls. 1). Hér 

kemur einnig fyrir hugtakið fyrirmynd en einum viðmælanda finnst mikilvægt að lesa 

sjálfur þegar nemendur hans lesa. Með þessu sýnir hann nemendum að honum finnst 

lestur áhugaverður og mikilvægur sem er mikilvægt skref í því að vekja áhuga og 

hvatningu nemenda til lesturs (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og 

Andrea Hjálmsdóttir, bls. 2-3).  

Yndislestur er þó eitthvað sem viðmælendur ættu að íhuga fyrir alvöru í 

dönskukennslu sinni ásamt lestrarátökum. Fræðimenn eins og Stephen Krashen mæla 

með víðtækum eða yndislestri við tileinkun annars tungumáls (Krashen, 1987, bls. 164; 

Krashen, 1989, bls. 454) en með honum rekast nemendur á mörg ný orð og efla 

orðaforða sinn sem leiðir til betri lesskilnings. Hér þarf lesefnið þó að tengjast áhuga 

nemenda en viðmælendur tengja nú þegar flest allt lesefni sitt við áhuga nemenda. Því 

ætti leiðin að vera þeim greið varðandi það að taka upp yndislestur í kennslu sinni. 

Varðandi lestrarátök innan dönskunnar þá hafa rannsóknir, þar sem nemendur eða 

einstaklingar voru látnir beita víðtækum lestri yfir ákveðið tímabil, sýnt fram á það að 

lestrarvenjur þeirra og lesskilningur batni. Átök af þessu tagi leiða einnig til betra 

viðhorfs til markmálsins og lesturs ásamt því að þátttakendur sögðu við lok átaksins að 

þeir lesi nú meira en áður (Eunseok og Cheng-Ling, 2014, bls. 65). Í þessum rannsóknum 

fá þátttakendur einnig að ræða um lesefnið eða jafnvel að skrifa skýrslu. Það er því 

hægt að hafa mikil áhrif á námsárangur og námsframvindu nemenda með því að láta þá 
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taka þátt í lestrarátaki en þau bæta lesskilning sem er ein aðalundirstaða þess að 

nemendum geti gengið vel í námi sínu (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason 

og Andrea Hjálmsdóttir, 2012, bls. 9).  

Í sambandi við þetta sjá allir viðmælendur mun á námsárangri hjá nemendum sem 

lesa mikið og eru sterkir lesendur en þeim sem eru slakir lesendur og lesa þar af 

leiðandi lítið. Munurinn sést helst á því að nemendur sem eru sterkir lesendur hafi meiri 

tíma til þess að vinna úr efninu og séu fljótari að tileinka sér það. Rannsóknir styðja 

þessi svör viðmælenda en þær hafa sýnt fram á það að nemendur sem lesa sér 

reglulega til ánægju eru að meðaltali einu og hálfu skólaári framar en jafnaldrar sínir 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, 2012, bls. 3). Til 

þess að bæta úr slökum lestri nemenda er lestrarátak eins og hér hefur verið nefnt góð 

hugmynd.  

Einnig kemur það fram að þeir nemendur sem eru sterkir í lestri á íslensku eru einnig 

þeir sem eru sterkir lesendur á dönsku. Rannsóknir hafa sýnt fram á hið sama en góð 

kunnátta í móðurmáli hefur jákvæð áhrif á tileinkun annars tungumáls og sérstaklega 

hjá þeim sem eldri eru og hafa meiri reynslu í móðurmáli. (Sigríður Ólafsdóttir, Freyja 

Birgisdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2015, bls. 5) Nemendur 

hefja nefnilega nám í dönsku við 11 – 12 ára aldur og hafa þá þeir sem hafa góða 

þekkingu á íslensku stórt forskot þegar dönskunámið hefst. Varðandi þetta hafa 

rannsóknir einnig sýnt fram á það að þeir nemendur sem hafa haft neikvæðar upplifanir 

af lestri í móðurmálskennslu, munu einnig hafa minni áhuga og lakari árangur þegar 

kemur að lestri á öðru tungumáli ásamt því að beita slökum lestraraðferðum (Wurr, 

1998, bls. 6). Til að koma í veg fyrir þetta væri æskilegt að koma af stað góðu samstarfi 

milli dönskukennara og móðurmálskennara svo þeir geti unnið saman að því að bæta 

lestur þeirra nemenda sem eiga í erfiðleikum með hann.  

Varðandi lestraraðferðir þá segjast allir viðmælendur hafa þurft að kenna 

nemendum sínum í dönsku lestraraðferðir. Sérstaklega leggja þeir áherslu á það 

nemendur leggi meiri áherslu á samhengi textans í þess að skilja hvert einasta orð. 

Þannig má segja að lestrarkennsla viðmælenda sé að stærstum hluta undir áhrifum 

merkingarlíkansins. Þeir sem aðhyllast merkingarlíkanið hvetja nemendur sína til þess 

að giska út frá samhengi og draga ályktanir í stað þess að reyna að skilja hvert einasta 

orð (Auður Torfadóttir, 2007, bls. 240-241).  

Hins vegar nefna tveir viðmælendur að til viðbótar við það að láta nemendur giska út 

frá samhengi, þá láta þeir nemendur leita að lykilorðum í textanum ef þeir skilja ekki 

það sem þeir lesa. Kennsla af þessu tagi fellur því undir gagnvirka líkanið sem tekur 
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hugmyndir úr bæði umskráningar- og gagnvirka líkanin. Þá skiptir þekking nemandans á 

málkerfinu (orðaþekking) og bakgrunnsupplýsingar (samhengi) jafn miklu máli (Auður 

Torfadóttir, bls. 241-242). Umskráningarlíkanið snýst nefnilega um það að geta 

aftáknað og skilið orð til þess að byggja upp heildarskilning. Þannig er áherslan sjálfan á 

málskilningin (Alderson, 1984, bls. 3; Auður Torfadóttir, 2007, bls. 239-240). Þetta er 

einmitt það nemendur gera með því að leita að lykilorðum en merkingarlíkanið snýst 

eins og áður sagði um samhengi og að draga ályktanir. 

Þegar kemur að því að undirbúa nemendur fyrir lestur eða að veita þeim tilgang með 

honum þá tengja viðmælendur lesturinn við áhuga eða daglegt líf nemenda en það er 

góð leið til þess að grípa nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 25). Einn 

viðmælandi segist t.d. vera með kveikju af hverju lesefnið er athyglisvert. Ef hann er 

með smásögur eftir H. C. Andersen þá tengir hann þær við barnæsku nemenda, en 

margir nemenda þekkja til þeirra sem gerir það auðveldara að koma þeim af stað þar 

sem þeir hafa líklega heyrt sögurnar áður á íslensku. Hér tengir hann því við 

reynsluheim nemenda. Viðmælendur gefa síðan nemendum sínum tilgang með 

lestrinum með því að útskýra fyrir þeim að því betri lesskilning og orðaforða þeir hafi, 

því auðveldara verði námið fyrir þeim. Einnig mun það hjálpa nemendum í framtíðinni 

ef ske kynni að þeir myndu flytja til Norðurlandanna. Með því að veita nemendum 

þennan tilgang eykur það áhuga þeirra ásamt því að efla getu þeirra til að rifja upp og 

muna betur það sem þeir lesa (Knutson, 1998, bls. 1). 

Einnig er sérlega mikilvægt að gefa nemendum tilgang með lestrinum í dönsku vegna 

neikvæðninnar í garð tungumálsins sem áður hefur verið rædd. 

9.4 Kennsluaðferðir og nálganir viðmælenda í kennslu bókmennta og 
lengri texta í dönsku 

Hvatning er mikilvægur hluti af kennslu bókmennta og lengri texta. Þegar viðmælendur 

voru spurðir út í það hvernig þeir hvetja nemendur til lesturs komu ólík svör. Þrír þeirra 

segja við nemendur sína að dönskunámið verði auðveldara ef þeir lesa meira en 

lesturinn eykur orðaforða og skilning nemenda á tungumálinu. Hér kemur einnig aftur 

upp orðið fyrirmynd hjá einum viðmælanda en honum finnst mikilvægt að deila 

vitneskju sinni um bækur og tala um þær í kennslu. Ásamt því nefnir hann að bækur séu 

sýnilegar fyrir nemendum. Það séu þó aðeins bækur á íslensku en eins og áður hefur 

komið fram þá eru það nemendur sem eru sterkir í móðurmálinu og lesa mikið á því 

einnig þeir sem munu koma til með að gera það í dönsku. 
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Þegar aðferðir allra viðmælenda eru skoðaðar kemur í ljós að þeir beita oftast 

aðferðum sem flokkast undir ytri hvatningu. Nemendur lesa því ekki á dönsku vegna 

þess að þeir njóta þess eða eru áhugasamir sem er undirstaða innri hvatningar (Deci og 

Ryan, 2000, bls. 56-57). Þess í stað lesa þeir til þess að skilja meira sem leiðir til betri 

námsárangurs og einkunna. Einnig eru lestraráskoranir sem sumir viðmælendur nefna 

dæmi um ytri hvatningu en að þeim loknum er yfirleitt ákveðin umbun sem er helsta 

einkenni ytri hvatningar (Kidd og Czerniawski, 2010, bls. 191).  

Hefðbundinn lestrarkennsla viðmælenda í dönsku gengur út á það að nemendur vinna 

saman þegar þeir lesa. Lesefnið kemur oftast úr tímarits- eða dagblaðsgreinum og 

tengist oftast reynsluheimi nemenda. Með þessu eru viðmælendur að ýta undir innri 

hvatningu nemenda en tímarits- og dagblaðsgreinar eru svokölluð alvöru viðfangsefni 

en þau gefa nemendum tækifæri á kynnast dönskunni í raunverulegu samhengi 

(Berardo, 2006, bls. 64). Ásamt þessu tengist lesefnið oftast reynsluheimi nemenda sem 

mun auka áhuga þeirra, leiða til meiri lesturs og getuna til þess að rifja upp það sem 

lesið var. Kennarinn þarf samt sem áður að vera fær um að vekja áhuga nemenda á 

efninu þrátt fyrir að það tengist áhugasviði og reynsluheimi nemenda (Auður 

Torfadóttir, 2007, bls. 251; Knutson, 1998, bls. 5). Í því samhengi nefndi einn 

viðmælandi að hann ræði um bækur í  kennslu sinni til þess að vekja áhuga nemenda 

sinna á lestri. Allar þær aðferðir sem hér hafa verið nefndar flokkast undir innri 

hvatningu en markmiðið skal ávallt vera það að stýra nemendum inn á hennar braut. 

Að vekja þennan áhuga virðist þó reynast viðmælendum erfitt en flestum þeirra 

finnst erfitt að fá nemendur til þess að lesa. Í því samhengi nefna sumir viðmælenda 

orðspor dönskunnar og tölvuvæðinguna en margir skólar eru ekki komnir með nægilega 

gott aðgengi að tölvum eða spjaldtölvum. Einn viðmælandi bætir því við að ef hann 

myndi ekki setja fyrir lesefni á dönsku þá myndu nemendur aldrei lesa sjálfviljugir á 

dönsku. Lesa nemendur hans því ekki vegna áhuga heldur einungis til þess að fá hærri 

einkunnir og líta þannig vel út fyrir foreldrum sínum. Hegðun af þessi tagi flokkast undir 

ytri hvatningu en (Deci og Ryan, 2000, bls. 60).  

Sami viðmælandi bregst við með því að setja ábyrgðina í hendur á nemenda ef þeir 

vilja ekki lesa eða eru óáhugasamir um lesturinn. Það er einnig dæmi um ytri hvatningu. 

Annar viðmælandi bregst við á þann hátt að hann ræðir við nemendur um möguleikana 

sem felast í því að geta lesið texta á Norðurlandamáli. Svar hans má því skilja á þann 

hátt að möguleikarnir felist í framtíðinni. Þannig verður lestrarfærnin einhvers konar 

verðlaun eftir skólagönguna og flokkast því sem ytri hvatning. Ásamt þessu segist einn 

viðmælandi lækka kröfur sínar ef mótlætið verður of mikið og nemendur fái þá 
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auðveldara lesefni. Þetta leiðir líklegast til þess að nemendur muni viljandi ekki vilja lesa 

það sem sett er fyrir þar sem þeir vita að auðveldara lesefni bíður þeirra í formi 

verðlauna eða ytri hvatningar. Þessi viðmælandi segist þó vera meðvitaður um að þetta 

sé ekki góð leið en hann er nýr í faginu og er að leita að öðrum leiðum.  

Á einum stað fara þeir nemendur sem neita að lesa eða hafa ekki áhuga á því í sér 

lestrarkennslu. Þar er einn kennari sem æfir nemendur í að lesa mismunandi texta þar 

sem nemendur beita endurteknum lestri (e. repeated reading). Þetta er dæmi um 

lestrarátak en eins og áður hefur komið fram geta þau leitt til jákvæðara viðhorfs á 

tungumálinu ásamt því að nemendur verða líklegri til þess að lesa meira að átaki loknu 

(Eunseok og Cheng-Ling, 2014, bls. 65; Taguchi, Gorsuch og Sasamoto, 2006, bls. 6). 

Átök af þessu tagi flokkast því undir innri hvatningu.  

Viðmælendum finnst þó almennt viðbrögð sín við nemendum sem neita að lesa eða 

eru óáhugasamir virka vel. Það eru góð tíðindi en hvetjandi kennsla byggir að miklu leyti 

á því hversu vel undirbúinn kennarinn er til þess að takast á við hið óviðbúna ef 

nemendur bregðast öðruvísi við en áætlað var (Olsen, 2014). Dæmi um þetta er aðferð 

þess viðmælanda sem setur ábyrgðina í hendur á nemenda. Samkvæmt honum myndu 

nemendur hans ekki lesa á dönsku ef hann myndi ekki impra á því að það sé undir þeim 

komið að fá góðar einkunnir og að láta einkunnabókina sína líta vel út. 

Í þessu samhengi voru viðmælendur einnig spurðir út í lýðræðislegar 

kennsluaðferðir. Þær henta oft vel til þess að vekja upp áhuga nemenda á námi en þá 

taka þeir þátt í því að skipuleggja sitt eigið nám. Flestir viðmælendur segjast beita 

lýðræðislegum kennsluaðferðum í dönskukennslu sinni. Í lestrarkennslu inniber það að 

nemendur fá að velja hvað þeir vilja taka fyrir eða hvað þeir vilja lesa. Þannig vinna 

nemendur oft með ólíka texta um ólík áhugasvið þar sem nemendur með sömu 

áhugamál vinna saman í litlum hópum eða í pörum. Einnig kom það fram að  

viðmælendur aðstoða nemendur sína við það að finna lesefni á dönsku sem hentar 

nemendum og þeir eru áhugasamir um. Á einum stað hafði þó viðmælandi byrjað með 

lýðræðislega kennslu en minnkað hana eftir því sem leið á önnina. Það var þó ósk 

nemenda en þeir vildu fá kennsluna meira klippt og skorið og varð viðmælandi við því. 

Einn viðmælandi nefnir það líka að lýðræðislegar kennsluaðferðir virðast vekja áhuga 

nemenda á dönsku. En ef nemendur hans hafa eitthvað um það að segja hvað sé gert 

þá verði þeir áhugasamari. 

Það er nefnilega gífurlega mikilvægt að hlustað sé á nemendur og tekið mark á 

skoðunum þeirra en það getur leitt til betra viðhorfs gagnvart námi og betri lífsgæða 

almennt (Róiste, Colette, Molcho, Gavin og Gabhainn, 2012, bls. 93). Rannsóknir hafa 
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þó sýnt fram á það að eftir því sem nemendur verða eldri, því minna fái þeir að tjá 

skoðanir sínar í kennslu (Róiste, Colette, Molcho, Gavin og Gabhainn, 2012, bls. 93). Það 

er því sérstaklega mikilvægt að nemendur í dönsku fái að tjá sig um námið sitt og að 

tekið sé mark á því sem þeir segja en dönskukennslan fer að mestu leyti fram á 

unglingastiginu. Þannig er það hagur allra að nemendur og kennarar séu samstarfsaðilar 

og benda svör viðmælenda til þess að þeim finnst það mikilvægt. Sumum þeirra finnst 

þó skipta máli að nemendur séu meðvitaðir um að þeir séu kennararnir þegar uppi er 

staðið. 

Þrátt fyrir það að finnast erfitt að vekja áhuga nemenda á lestri þá vænta allir 

viðmælendur, að einum undanskildum, mikils af nemendum sínum hvort sem að 

nemendur séu slakir í dönsku eða sterkir. Væntingarnar fara þó eftir námsframvindu 

nemenda en allir viðmælendur telja væntingar sínar raunhæfar eða eins og einn 

viðmælandi segir „Maður vill bara að þeir geri sitt besta!“. Rannsóknir hafa nefnilega 

sýnt fram á að það að raunhæfar væntingar til nemenda hvetji þá áfram (Olsen, 2014; 

Skolverket, 2015). Einnig skulu væntingarnar henta hverjum og einum nemanda eða 

nemendahópi sem best. Í þessu samhengi sögðu nokkrir viðmælendur að nemendur 

þeirra lesi texta sem fari eftir getu hvers og eins. Nemendur þeirra eru því að lesa ólíka 

texta. Með því að gera það þá einstaklingsmiða þeir námið sem ætti að vera hvetjandi 

fyrir nemendur samkvæmt fyrri rannsóknum (Olsen, 2014). Hér er einnig mikilvægt að 

kennarar ræði við nemendur um námið og hverju þeir búist við af þeim. Ásamt því skulu 

kennarar stöðugt fylgjast með námi nemenda sinna til þess að geta gefið sem besta 

endurgjöf (Olsen, 2014). Í niðurstöðum þessa rannsóknar kom ekki beint fram hvort 

viðmælendur geri þetta en gera má ráð fyrir því þar sem flestir þeirra einstaklingsmiða 

lestrarkennslu sína. 

Til þess að geta haft raunhæfar væntingar til nemenda sinna er mikilvægt að þekkja 

þá og þarfir þeirra vel. Einnig skal kennarinn virkilega trúa því að nemendur geti náð 

settum markmiðum sínum (Skolverket, 2015). Allir viðmælendur þessa rannsóknar 

sögðust þekkja nemendur sína vel en svörin voru þó ólík eftir stærð skóla og 

bæjarfélaga. Þeir sem koma af landsbyggðinni þekkja almennt nemendur sína og þarfir 

þeirra betur en einn viðmælandi af landsbyggðinni er sem dæmi með tvo árganga í einu 

vegna smæðar bæjarfélagsins. Hann er því með lítinn bekk sem hann þekkir mjög vel á 

meðan að annar af höfuðborgarsvæðinu er með um 100 nemendur í ólíkum bekkjum 

sem gerir honum erfiðara fyrir. Einnig kemur það fram í svörum viðmælenda að það eru 

alltaf einhverjir nemendur sem að gleymast eða láta viljandi lítið fyrir sér fara. Svör allra 

viðmælenda benda þó almennt til þess að þeir hafi góða þekkingu á nemendum sínum 
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og þörfum þeirra. Það ætti því að gera þeim kleift að beita réttum kennsluaðferðum og 

nálgunum til þess að hvetja nemendur til þess að lesa á dönsku. 

Námsumhverfið er annar þáttur sem skiptir máli ef kennslan á að vera hvetjandi fyrir 

nemendur. Það er á ábyrgð kennarans hverju sinni að skapa námsumhverfi í samvinnu 

við nemendur sína til þess að allir geti notið sín sem best bæði náms- og félagslega 

(Olsen, 2014). Dæmi um gott námsumhverfi er t.d. það að hengja upp eitthvað í 

stofunni sem veitir nemendum innblástur eða hvatningu. Það geta verið helstu frasar á 

dönsku eða verkefni nemenda. Einnig er það mikilvægt að leyfilegt er að gera mistök og 

skulu nemendur hvattir til þess að prófa sig áfram. Ásamt þessu skal kennarinn leitast 

eftir því að veita nemendum tækifæri á því að upplifa árangur (Olsen, 2014). Í svörum 

viðmælenda þegar þeir voru sérstaklega spurðir út í námsumhverfi kemur fram að 

aðeins einn þeirra hefur til umráða sér kennslustofu fyrir dönsku á meðan að öðrum 

dreymir um það. Ástæðan fyrir því að ekki er hægt að hafa sér dönskustofu á öðrum 

stöðum er oftast vegna plássleysis.  

Viðmælandinn sem hefur yfir að ráða stofu aðeins fyrir dönsku hengir upp verkefni 

nemenda á dönsku og nokkra frasa til þess að veita nemendum innblástur. Á öðrum 

stöðum fær danski fáninn þó að hanga uppi á vegg í einni stofunni ásamt einstaka 

verkefnum nemenda. Þannig gera viðmælendur það besta úr því sem þeir hafa úr að 

moða til þess að hafa tilvísanir í dönsku, danska menningu eða dönskuverkefni 

nemenda uppi á veggjum kennslustofu sinnar. Í einu svari kom líka fram að nemendur 

geta valið um ólíka stóla og borð til þess að læra við. Þeir geta jafnvel setið í sófum en 

þá getur hver og einn nemandi valið að læra þar sem honum líður sem best. 

Í svörum viðmælenda um það hvernig þeir hvetja nemendur til lesturs eða hverjar 

væntingar þeirra eru til nemenda sést að þeir eru duglegir við það að láta nemendur 

sína upplifa árangur. Dæmi um það er þegar nemendur flestra viðmælenda lesa í 

dönsku, þá les hver og einn nemendi texta sem hentar honum. Meira að segja 

viðmælandinn sem lækkar kröfur sínar og gefur nemendum sínum auðveldari texta ef 

þeir neita að lesa gerir kleift að upplifa árangur í gegnum það. Með þessu eru 

viðmælendur að aðlaga lesturinn að getu og þörfum nemenda sinna. Einn viðmælandi 

segir líka að honum finnst góð lestrarkennsla vera það þegar nemendur prófi sig áfram 

og stöðvi ekki við hvert einasta orð. Þetta sýnir fram á það að leyfilegt er að gera 

mistök. Allt sem hér hefur verið nefnt eru dæmi um gott og hvetjandi námsumhverfi 

sem nemendur ættu að geta notið sín vel í, bæði náms- og félagslega. 

Kennsluaðferðir sem hafa verið að ryðja sér til rúms innan kennslu erlendra 

tungumála síðustu áratugi eru tjáskiptimiðaðar kennsluaðferðir. Meginmarkmiðið með 
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beitingu þeirra er að fá nemendur til þess að tjá sig meira á markmálinu (Tornberg, 

2005). Í þessari rannsókn voru viðmælendur spurðir hvort þeir þekki til aðferðarinnar 

verkefnamiðað tungumálanám en hún flokkast sem tjáskiptaaðferð. Aðeins einn af 

þeim sagðist þekkja til hennar en þrátt fyrir það má sjá hluta af henni í kennslu allra 

viðmælenda. Nemendur viðmælenda lesa oftast nær saman og vinna á gagnvirkan hátt 

úr textunum sem þeir lesa og bæta um leið skilning sinn. Viðmælendur hvetja einnig 

nemendur til þess að tjá sig á dönsku en það er þó ekki skylda. Einn viðmælandi krefst 

þess þó að allar kynningar skulu vera á dönsku. Einnig hefja viðmælendur kennslu sína á 

kveikju þar sem þeir setja lesefnið í samhengi við reynsluheim nemenda. Þannig reyna 

þeir að vekja áhuga og skilning nemenda á viðfangsefninu en það er algjört lykilatriði í 

verkefnamiðuðu tungumálanámi að nemendur séu meðvitaðir um það hvað gera skal 

svo þeir geta unnið á sem sjálfstæðastan hátt (Pedersen, 2001, bls. 7). 

Nemendur nokkurra viðmælenda vinna mjög sjálfstætt í lausnarferli viðfangsefna 

sinna. Þá eru þeir að lesa, glósa og þýða eða að búa til spurningar úr texta. 

Viðmælandinn verður því meira eins og leiðbeinandi en í verkefnamiðuðu 

tungumálanámi skal kennarinn draga sig í hlé og aðeins leiðbeina nemendum ef þeir 

sigla í strand eða ganga úr skugga um að nemendur hafi skilið viðfangsefnið rétt (Willis, 

1996, bls. 103). Það er því ýmislegt sem bendir til þess að viðmælendur séu að notfæra 

sér þessa aðferð upp að vissu marki. Þeir mættu þó leggja meiri áherslu á tjáninga- og 

samskiptaþáttinn þar sem nemendur gætu rætt saman og tjáð skoðanir sínar um 

lesefnið á dönsku. 

Til þess að skilja enn betur hvernig viðmælendur telja að þeir geti vakið áhuga 

nemenda sinna og hvatt þá til þess að lesa á dönsku komu mörg ólík svör. Notagildið er 

mikilvægur punktur hjá flestum. Það að geta skilið þrjú tungumál eftir að hafa lært 

dönsku finnst sumum nemendum heillandi og sérstaklega eftir tilkomu norsku 

sjónvarpsþáttana Skam. Flestir viðmælendur tengja einnig lesefnið við reynsluheim eða 

áhugamál nemenda en það hefur reynst einum viðmælenda sérstaklega vel til þess að 

minnka neikvæðni nemenda í garð tungumálsins. Ásamt þessu eru tveir viðmælendur 

duglegir við það að kynna danskar bókmenntir fyrir nemendum sínum þar sem 

markmiðið er að fá þá til þess að lesa meira á dönsku. 

Ákall um það að dönskukennarar fái meira frelsi til að kaupa inn bækur á dönsku 

kom fram hjá einum viðmælanda. Það sé þó erfitt að sannfæra skólana um að kaupa 

nýjar bækur á dönsku. Viðmælandanum finnst það nefnilega sérstaklega erfitt að hvetja 

nemendur til þess að lesa ef ekki eru til nýlegar bækur sem henta nemendum á 

byrjunarstigi. Þetta er þó algengt vandamál og hafa skólabókasöfnin þurft að kljást við 
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mikinn niðurskurð sem kemur niður á lestraráhuga nemenda (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2011, bls. 137-138). Annar viðmælandi tekur undir þetta og segir að lesefnið verði að 

vera áhugavert og spennandi svo nemendur fái hvatningu til þess að lesa. Tekur hann 

sem dæmi að nemendur hans í ensku hafa lesið Harry Potter sem hefur ýtt verulega 

undir lestraráhuga þeirra. Honum finnst vanta lesefni eins og Harry Potter í dönskunni 

en það næsta sem kemst því eru bækurnar Skammerens datter eftir Lene Kaaberøl. 

Fjórar bækur hafa komið út þeirri seríu og ættu að henta byrjendum jafnt sem lengra 

komnum í dönsku á Íslandi. Einnig hefur verið gerð bíómynd úr fyrstu bókinni sem ætti 

að auka áhuga nemenda enn frekar. 

9.5 Rannsóknarspurningum svarað 

Í þessum hluta verður rannsóknarspurningum verkefnisins svarað. Byrjað verður á að 

svara spurningunni, hvernig vinna nemendur í dönsku í 7. – 10. bekk með bókmenntir 

og lengri texta í? og eftir það hvaða kennsluaðferðum og nálgunum eru 

dönskukennarar að beita í kennslu af þessu tagi? 

9.5.1 Hvernig vinna nemendur í 7. – 10. bekk með bókmenntir og lengri texta í 
dönsku? 

Til að svara þessari rannsóknarspurningu í stuttu máli þá eru nemendur í dönsku í 7. – 

10. bekk á Íslandi ekki mikið að vinna með bókmenntir og lengri texta ef miðað er við 

svör viðmælenda þessa rannsóknar. Einn viðmælandi nefnir að nemendur sínir í dönsku 

lesi aðallega bækur í 10. bekk á meðan annar nefnir smásögur eftir H.C. Andersen sem 

flokka má sem lengri texta. Nemendur eru þess í stað aðallega að vinna með dagblaðs- 

eða tímaritsgreinar á dönsku sem þeir sjálfir, eða viðmælendur, finna fyrir þá á netinu. 

Einstaka sinnum lesa nemendur texta sem finna má í kennslubókum eins og Smil. 

Þrátt fyrir að vinna ekki mikið með bókmenntir eða lengri texta leggja viðmælendur 

þó mikið upp úr lestri í kennslu sinni og telja hann mikilvægan þátt í tileinkun erlends 

tungumáls. Nemendur þeirra vinna mikið með blaða- og tímaritsgreinarnar í litlum 

hópum eða í pörum þar sem þeir vinna saman að því að skilja textann. Í þessu samhengi 

voru tvær nefndar aðferðir. Sú fyrri var kölluð lesa, glósa og þýða aðferðin þar sem 

nemendur leita að lykilorðum í textanum til þess að bæta skilning sinn. Sú seinni gekk 

síðan út á það að nemendur í litlum hópum búa saman til spurningar úr mismunandi 

textum sem aðrir nemendahópar síðan svara. Með því að vinna saman á þennan hátt 

verður til gagnvirkni á milli nemenda og þeir fá tækifæri til að deila skoðunum og 

túlkunum sínum á lesefninu en það eykur um leið skilning þeirra á því. Nemendur 

viðmælenda vinna einnig mikið skriflega með lesefnið en mikilvægt er að nemendur fái 
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tækifæri til að vinna með það á ólíkan hátt svo lestrarfærni þeirra geti þróast með 

eðlilegum hætti. 

Greinarnar sem nemendur lesa fjalla oftast um eitthvað sem tengist áhugamálum 

þeirra eða reynsluheimi en það hvetur þá til frekari lesturs. Ásamt því sýna textar úr 

dönskum tímaritum og dagblöðum nemendum hvernig danskan er notuð í daglegu lífi 

innfæddra. Þar sem ekki er mikið um það að nemendur lesi bókmenntir eða lengri texta 

er því ekki mikið um yndislestur í dönsku. Tveir viðmælendur segjast þó lesa upphátt 

fyrir nemendur sína og stundum láta þeir nemendur sína endurtaka það sem þeir lesa. 

Þetta gera viðmælendur til þess að bæta framburð nemenda ásamt því að reyna að 

vekja áhuga þeirra á lestri. 

9.5.2 Hvaða kennsluaðferðum og nálgunum eru dönskukennarar að beita í kennslu 
af þessu tagi? 

Svör viðmælenda voru ólík hvað varðar hvaða kennsluaðferðum og nálgunum þeir beita 

í kennslu af þessu tagi. Til þess að hvetja nemendur sína til lesturs sögðust þrír 

viðmælendur segja nemendum sínum að danskan muni verða auðveldari ef þeir lesa 

meira. Með meiri lestri eykst nefnilega orðaforði og lesskilningur nemenda. Í þessu 

samhengi tala viðmælendur einnig um það að sýna nemendum mikilvægi og gagnsemi 

dönskunnar og það að kunna norrænt mál getur hjálpað þeim í framtíðinni. Einnig 

nefndi einn viðmælandi mikilvægi þess að vera fyrirmynd fyrir nemendur og les hann 

t.a.m. sjálfur þegar nemendur hans eiga að lesa. Með því sýnir hann nemendum að 

hann sé áhugasamur um lestur og meti hann mikils. Hann kynnir einnig danskar 

bókmenntir fyrir nemendum sínum ásamt því að þekkja vel til danskrar menningar sem 

hjálpar honum mikið í kennslu sinni. 

Eins og kom fram hér að ofan þá láta viðmælendur nemendur sína oftast vinna í 

hópum þegar kemur að lestri dagblaðs- og tímaritsgreina. Viðmælendur reyna þá að 

finna sjálfir eða aðstoða nemendur við að finna greinar sem tengjast áhugamálum og 

reynsluheimi nemenda. Með þessu gefa viðmælendur nemendum sínum tækifæri á því 

að sjá hvernig danskan er notuð í dönskum miðlum og í daglegu lífi. Þetta er dæmi um 

aðferð sem krefst gagnvirkni og getur leitt til góðra tjáskipta á markmálinu. Hér má líka 

bæði sjá dæmi um ytri og innri hvatningu í lestrarkennslu viðmælenda. Það að segja 

nemendum að þeir verði sterkari í faginu í gegnum lestur er dæmi um ytri hvatningu 

þar sem áhuginn beinist ekki að lestrinum heldur einkunnum. Það láta nemendur hins 

vegar lesa texta sem þeim finnst áhugaverðir mun ýta undir innri hvatningu þeirra. 

Einnig kemur það fram að viðmælendum finnst oftast erfitt að fá nemendur sína til 

þess að lesa á dönsku. Bregðast þeir við áhugaleysinu með því að ræða aftur við 
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nemendur hversu gagnleg danskan getur verið í framtíðinni. Einn viðmælandi setur þó 

ábyrgðina alfarið í hendur nemenda og segir að ef þeir lesi ekki, þá muni það bitna á 

einkunnum þeirra. Þetta er annað dæmi um ytri hvatningu þar sem áhuginn beinist 

meira að einkunnum en sjálfu tungumálinu og lestrinum. Á einum stað fara nemendur 

sem ekki vilja lesa í sérkennslu þar sem markmiðið er að fá þá til þess að lesa í gegnum 

endurtekinn lestur. Þetta er góð hugmynd en lestrarátak af þessu tagi leiðir yfirleitt gott 

af sér, bæði varðandi áhuga og viðhorf gagnvart lestri. Því mætti vera meira um 

lestrarátök í dönskukennslu hér á landi. 

Varðandi lýðræði í kennslu viðmælenda þá beita þeir allir lýðræðislegum aðferðum 

upp að vissu marki í kennslu sinni. Dæmi um lýðræði í lestrarkennslu viðmælenda er að 

nemendur fá stundum að velja lesefni eða ákveða sé tekið fyrir hverju sinni. Allir 

viðmælendur fyrir utan einn hafa síðan háar væntingar til nemenda sinna og telja þeir 

þær raunhæfar. Viðmælendur þekkja einnig nemendur og þarfir þeirra frekar vel. Þeir á 

landsbyggðinni virðast þó almennt þekkja nemendur sína betur en það má rekja til færri 

nemenda. Með þarfir nemenda í huga reyna viðmælendur einnig að aðlaga 

lestrarkennsluna eins vel og þeir geta að hverjum hópi eða nemanda. Með þessu skapa 

þeir gott námsumhverfi þar sem öllum nemendum er gefið tækifæri á því að upplifa 

árangur þegar lesið er á dönsku. Einn viðmælandi nefnir líka sérstaklega að hann vill að 

nemendur prófi sig áfram þegar þeir lesa á dönsku sem sýnir að leyfilegt er að gera 

mistök hjá honum. Allt það sem hér hefur verið nefnt ætti að geta leitt til aukinnar innri 

hvatningar hjá nemendum. 

Tjáskiptaaðferðir, eða hlutar af þeim, skipa einnig nokkuð stóran sess í kennslu 

viðmælenda. Nemendur vinna mikið saman en eru þó ekki að tjá sig mikið á dönsku 

þegar þeir vinna saman úr þeim textum sem lesnir eru. Kennsluaðferðir viðmælenda 

gefa þannig góðan grunn fyrir því að tjáskipti meðal nemenda um bókmenntir og lengri 

texta á dönsku ættu auðveldlega að geta þrifist í kennslu þeirra.  

Þegar allt kemur til alls eru allir viðmælendur almennt að beita aðferðum og 

nálgunum sem að hvetja nemendur til þess að lesa á dönsku. Þó er mikið um 

kennsluaðferðir sem heyra undir ytri hvatningu. Í stað þeirra ættu viðmælendur frekar 

að byggja ofan á þeim góðu aðferðum sem þeir beita nú þegar og leiða til innri 

hvatningar hjá nemendum.  
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10  Lokaorð  

Lestur er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að læra og tileinka sér erlent tungumál. 

Með honum eykst orðaforði og lesskilningur einstaklings en góður lesskilningur er 

lykillinn að góðri námsframvindu í dönsku rétt eins og í íslensku. Þrátt fyrir mikilvægi 

lesturs sem færniþáttar þá hefur getu íslenskra nemenda til þess að lesa sér til gagns 

minnkað óhugnanlega mikið seinasta áratuginn ef miðað er við niðurstöður PISA. 

Samhliða þessu hafa skilgreiningar á orðinu læsi orðið víðtækari og eru kröfurnar til 

nemenda hærri nú en áður fyrr ef þeir vilja geta skilgreint sig sem læsa einstaklinga. 

Þetta er eitthvað sem þarf að bæta og þurfa öll fög grunnskólans að leggja sitt af 

mörkum til þess að bæting eigi að geta átt sér stað.  

Í þessu verkefni hefur verið gefin innsýn í það hvernig kennsla víðtæks lesturs fer 

fram í dönskukennslu í 7.–10. bekk hér á landi. Áherslurnar voru því á hvernig 

nemendur eru vinna með bókmenntir og lengri texta og hvaða kennsluaðferðum og 

nálgunum dönskukennarar eru að beita í þeirri kennslu. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að víðtækur lestur er mikilvægur þáttur í tileinkun annars tungumáls en í gegnum 

hqnn efla nemendur orðaforða sinn og lesskilning. Það dugar þó ekki að leggja bók eða 

texta fyrir framan nemendur heldur þarf líka að vekja áhuga þeirra sá lestri og hvetja þá  

til þess að lesa. Það er því mikilvægt að dönskukennarar séu færir um að beita réttum 

kennsluaðferðum og nálgunum til að grípa athygli nemenda. Mælt er með ýmsum 

aðferðum til þess og dæmi um þær er að tengja lesefnið við áhuga og reynsluheim 

nemenda eða að gefa þeim tilgang með lestrinum. Einnig skulu dönskukennarar skapa 

gott námsumhverfi sem einkennist af lýðræðislegri kennslu þar sem háar væntingar eru 

gerðar til nemenda og allir geti notið sín sem best í námi sínu. 

Þegar litið er á niðurstöður þessa rannsóknar þá sést að nemendur í dönsku í 7. – 

10. bekk hér á landi eru ekki mikið að vinna með bókmenntir og lengri texta. Í stað þess 

eru þeir mestmegnis að vinna með dagblaða- og tímaritsgreinar á dönsku sem í flestum 

tilvikum koma frá netmiðlum. Ástæðan fyrir þessu er sú að dönskukennurum finnst 

nemendur sínir ekki hafa þá hæfni sem til þarf til þess að lesa skáldsögur á dönsku eða 

að bækurnar sem til eru henti ekki nemendum. Nemendum finnst einnig þær bækur 

sem eru í boði oft barnalegar og neita að lesa þær. Bækur eins og Gummí Tarzan eru því 

komnar til ára sinna og mikilvægt að skipta þeim út. Tveir viðmælandur kalla einmitt 

eftir nýrra og betra lesefnis í dönsku og að þeir sjálfir myndu ráða því hvaða bækur séu 

keyptar. Það er þó erfitt þar sem skólarnir eru tregir til þess að kaupa inn nýjar bækur á 
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dönsku og ekki hjálpar það að litið er á dönskuna sem einhvers konar afgangsfag sem 

margir kennarar vilja ekki taka að sér kennslu í. 

Þrátt fyrir það að nemendur í dönsku í 7.–10. bekk séu ekki mikið að lesa bækur eða 

lengri texta þá er lestrarkennslan almennt góð. Nemendur vinna oftast nær saman í 

hópum eða pörum þegar þeir lesa og hjálpa þannig hver öðrum við að fá skilning í það 

sem þeir lesa. Ásamt því gefst þeim tækifæri til þess að deila skoðunum sínum og 

túlkunum á lesefninu en það getur aukið skilning nemenda. Í þessum hópum eru 

nemendur þó mikið að vinna skriflega úr lesefninu en það er mikilvægt að þeir fái að 

vinna með það á ólíkan hátt til þess að eðlileg þróun lestrarfærni og lestrarhraða geti 

átt sér stað. Dæmi um það væri að hóparnir myndu setja upp stuttan leikþátt úr 

lesefninu eða að nota hlutverkaleiki.  

Viðmælendur eru einnig almennt að beita góðum kennsluaðferðum og nálgunum.  

Þeir vinna mikið með það tengja lesefni nemenda við áhuga þeirra og reynsluheim en 

það hefur gefist vel að þeirra mati. Einnig eru þeir duglegir að ræða við nemendur um 

gagnsemi þess að geta skilið og lesið dönsku og að því meiri dönsku sem þeir lesa, því 

meiri dönsku komi þeir til með að skilja. Viðmælendur eru því bæði að beita aðferðum 

sem flokkast undir innri- og ytri hvatningu en markmiðið skal þó ávallt vera að beina 

nemendum frá ytri hvatningu til innri hvatningar. 

Miðað við það hversu góðum kennsluaðferðum og nálgunum viðmælendur beita í 

sinni lestrarkennslu í dönsku þá ætti kennsla bókmennta og lengri texta ekki að vefjast 

mikið fyrir þeim. Það þrennt sem virðist helst hindra þá eru viðhorf nemenda gagnvart 

bæði lestri og dönsku sem tungumáli, úreltar bækur sem henta ekki nemendum og að 

þeim finnst almennt erfitt að fá nemendur til þess að lesa. Eins og fjallað hefur verið um  

í þessari rannsókn þá eru lestrarátök sem standa yfir ákveðið tímabil góð leið til að 

bæta viðhorf nemenda gagnvart lestri og erlendu tungumáli. Nú þegar eru margir skólar 

með lestrarátök í gangi og því um að gera að nota tækifærið og láta nemendur í dönsku 

taka þátt. Einnig væri hægt að efna til sérstaks lestrarátaks í dönsku og athuga hvort 

viðhorf nemenda gagnvart bæði lestri á dönsku og tungumálinu breytist. 

Það er því bæði mín skoðun og áskorun til dönskukennara að þeir eigi ekki að 

forðast það að láta nemendur lesa bókmenntir og lengri texta, þrátt fyrir það að þeir 

telji nemendur ekki búa yfir þeirra hæfni sem krefst til þess eða að nemendur séu 

neikvæðir gagnvart lestri á dönsku. Til þess þarf þó bækur sem nemendur hafa áhuga á 

að lesa og myndu helst vilja lesa á móðurmáli sínu. Því er mikilvægt að skólar og 

skólabókasöfn séu tilbúin til þess að fjárfesta í góðum bókum á dönsku sem eru bæði 

spennandi og skemmtilegar fyrir ungmenni í dag. Það er þó ekki nóg heldur þurfa 
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dönskukennarar einnig að vera færir um að vekja áhuga nemenda á lestri bókmennta 

og lengri texta og hvetja þá áfram. Það er því mikilvægt að þeir búi yfir þekkingu á 

ungmennabókum og séu sjálfir duglegir að lesa og að kynna sér bókmenntir á dönsku.  

Vissulega hljómar þetta sem langt og strangt ferli en ég trúi því að með góðu 

lestrarátaki í dönsku sé mögulegt að breyta viðhorfi nemenda gagnvart lestri 

bókmennta og lengri texta á dönsku. Þannig munu þeir hætta að líta á það sem ekki er 

á tölvutæki formi sem „pathetic“, heldur eitthvað sem veitir þeim innsýn í tungumál, 

menningu og samfélag Danmerkur og hvetur þá til að vilja lesa fleiri danskar 

bókmenntir. Ef þetta gengur upp mun einnig verða mun auðveldara fyrir 

dönskukennara í framtíðinni að vinna með víðtækan lestur í kennslu sinni. Nemendur 

munu því efla orðaforða sinn og lesskilning til muna og um leið námsárangur í faginu.  

Það er því von mín að þetta verkefni geti gefið dönskukennurum hugmyndir og 

innblástur að því hvernig þeir geta skipulagt kennslu í víðtækum lestri. Ásamt því vil ég 

að það veiti þeim hvatningu til þess að vinna meira með þennan þátt í sinni kennslu, 

þrátt fyrir neikvæð viðhorf nemenda. Því þegar upp er staðið þá er ávinningur nemenda 

af kennslu af þessu tagi ómetanlegur. 
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Viðauki A: Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

Þátttaka: 

Þér er boðið að taka þátt í rannsókn þar sem kannað verður hvernig nemendur í 7. – 10. 

bekk vinna með bókmenntir og lengri texta í dönsku þ.e. víðtækan lestur. Þegar þú 

hefur lesið og kynnt þér nánar hvað rannsóknin gengur út á ertu beðin/nn um að 

undirrita þetta eyðublað til þess að staðfesta þátttöku þína í rannsókninni. Þér er 

algjörlega frjálst hvort þú takir átt eða ekki og er hægt að hætta þátttöku hvenær sem 

er. Ef þú vilt hætta þátttöku á einhverjum tímapunkti er hægt að hafa samband við 

undirritaðan á netfanginu edg17@hi.is og láta vita af en þó fyrir 8. maí sem er 

skiladagur verkefnisins. 

Tilgangur og framvinda rannsóknarinnar  

Þessi rannsókn er hluti af framhaldsnámi mínu í Grunnskólakennarafræðum við 

Menntavísindadeild Háskóla Íslands og er markmiðið með henni að fá innsýn inn í það 

hvernig hvernig nemendur í 7. – 10. bekk vinna með bókmenntir og lengri texta í 

dönsku þ.e. víðtækan lestur. Tekin verða viðtöl við þátttakendur sem verða síðan 

hljóðrituð og afrituð orðrétt á töluvtækt á tölvutæku formi en að rannsókn lokinni 

verður öllum gögnum eytt af trúnaðar og þagnarskyldu ástæðum.  

Trúnaðarmál  

Fullum trúnaði er heitið við úrvinnslu rannsóknargagna og niðurstaðna. Öll nöfn sem 

munu koma fyrir í viðtölunum verður breytt, bæði viðmælenda og þeirra sem þeir 

munu ef til vill nafngreina. Þannig verða gögnin gerð sem ópersónulegust og erfitt að 

rekja þau. Þú sem þátttakandi getur einnig dregið þig úr rannsókninni hvenær sem er, 

svo lengi sem það er fyrir skiladag verkefnisins (8. maí, 2018) og eins og áður sagði 

verður öllum gögnum eytt að úrvinnslu lokinni. Leiðbeinandi minn, Michael Dal dósent 

og sérfræðingur verkefnisins Jón Yngvi Jóhannsson lektor munu hafa aðgang að öllum 

gögnum sem safnað verður með þessum viðtölum. Þeir eru bundnir þagnarskyldu. 

Ávinningur  

Með þátttöku þinni í þessari rannsókn leggur þú þitt af mörkum til þess að veita innsýn í 

kennslu bókmennta og lengri texta í dönsku í 7. – 10. bekk og hvernig nemendur vinna 

með þessar bækur og texta en það hefur lítið verið rannsakað.  
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Virðingarfyllst  

_______________________________________________ 

Einar Daði Gunnarsson  

Framhaldsnemi í Grunnskólakennarafræðum á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands 

 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að taka þátt í rannsókn þeirri sem gert er grein 

fyrir hér að ofan.  

 

Undirskrift þátttakanda 

 _______________________________________________ 

Staður og dagsetning 

________________________________________________ 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi  

1. Bakgrunnsupplýsingar 

• Hvað ertu gömul/gamall? 

• Ertu með kennsluréttindi eða leiðbeinandi? 

• Hversu lengi hefurðu starfað sem dönskukennari? 

2. Almennt um læsi og lestur og mikilvægi lesturs í dönskukennslu 

• Hvernig myndir þú skilgreina hugtakið læsi? 

• Lest þú sjálf bókmenntir eða lengri texta á dönsku? 

• Myndirðu segja að lestur sé mikilvægasti þátturinn þegar kemur að tileinkun 

annars tungumáls? 

3. Almennt um kennsluna 

• Getur þú lýst fyrir mér hvernig lestrarkennsla fer venjulega fram hjá þér í 

dönsku? 

• Hvað finnst þér mikilvægast varðandi góða lestrarkennslu? 

• Hversu mikið leggur þú upp úr lestri í dönskukennslu þinni? 

• Hvernig texta eru nemendur oftast að lesa  

o Leggurðu áherslu á að nemendur skilji samhengi textana eða leggurðu 

áherslu á að nemendur skilji hvert einasta orð? 

• Lesa nemendur bækur á önninni?  

• Telur þú þær henta nemendum vel? 

• Fá nemendur tíma til yndislesturs hjá þér? 

o Sérðu mun á námsárangri hjá nemendum sem eru sterkir lesendur og 

þeim sem eru það ekki? – Hver er hann helst? 

• Hafa verið lestrarátök innan skólans? – Hefur danskan tekið þátt í þeim? 

• Hvernig undirbýrð þú nemendur fyrir lestur? 

o Tengirðu efnið við eitthvað sem nemendur þekkja? 

(Bakgrunnsupplýsingar) 
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o Eru þær um eitthvað sem þeir geta tengt við sinn reynsluheim? 

o Sjá þeir tilgang í því að lesa? Eða gefur þú þeim tilgang með honum? 

o Hefur þú þurft að kenna nemendum þínum lestraraðferðir?  

4. Kennsluaðferðir 

• Hvernig hvetur þú nemendur til lesturs? 

• Hvernig bregst þú við ef nemendur virðast áhugalausir varðandi lestur? 

o Hvernig hefur það virkað? 

o Verðlaunar þú nemendur fyrir að lesa? 

• Hvernig myndir þú lýsa námsumhverfi kennslustofunnar þinnar? 

• Væntir þú mikils af nemendum þínum? 

o Hefurðu sömu væntingar til nemenda sem eru slakir og þeirra sem eru 

sterkir? 

o Myndir þú telja kröfur þínar raunhæfar eða of háar? 

o Myndirðu segja að þú þekkir nemendur þína og þarfir þeirra? 

• Leyfir þú nemendum að taka þátt í skipulagningu náms síns? 

o Fá þeir að ákveða vinnureglur og skiladaga t.d.? 

o Meta þeir kennslu þína? 

o Telur þú mikilvægt að nemendur og kennarar séu samstarfsaðilar? 

• Þekkir þú til kennsluaðferðinnar verkefnamiðað tungumálanám? 

o Myndir þú segja að þú beitir henni í lestrarkennslu og þá hvernig? 

o Finnst nemendum gott að vinna eftir henni? 

5. Að lokum 

• Hvernig getur þú sem dönskukennari vakið áhuga nemenda þinna á 

bókmenntum og lestri. 


