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Ágrip  

 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða og kynna kennsluaðferðir í kennslu erlendra tungumála og þá 

sér í lagi dönskukennslu. Sendur var út spurningalisti til þriggja starfandi dönskukennara á 

höfuðborgarsvæðinu og spurt út í kennsluhætti þeirra. Rannsóknin var gerð með tilliti til helstu 

aðferða í tungumálakennslu, sem eru málfræði- og þýðingaraðferðin, beina aðferðin, hlustunar- og 

talaðferðin og tjáskiptaaðferðin. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar er að kennarar eru að nýta sér 

margt annað efni í kennslu en einungis námsbækurnar og að tjáskiptaaðferðin hefur verið að ryðja 

sér til rúms að verulegu leyti í tungumálakennslu á meðan þýðingar –og málfræðiaðferðin hefur 

minnkað tölvuert en er samt sem áður notuð í einhverjum mæli. 
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1. Inngangur  

 

Það er oft sagt að tungumálakennsla sé list, Það er óhætt að segja að listir og vísindi fléttast saman 

þegar kemur að tungumálanámi og - kennslu (Corder, S.Pit 1977:10). 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá hefst dönskunám í 7. bekk. Við lærum dönsku í grunnskóla meðal annars 

til að efla góð tengsl við Norðurlöndin, og til að auðvelda okkur að hafa góð og mikil samskipti við 

Norrænar þjóðir. Danskan er annað erlenda tungumálið, á eftir enskunni, sem kennt er í 

grunnskóla. Í skólanum verðum við kennarar að leitast við að gefa nemendum tækifæri á að glíma 

við mismunandi viðfangsefni, til að kljást við tungumálið í margbreytileika sínum. Nemendur 

verða að fá að kynnast Danmörku og dönskunni vel, og einnig að opna þeim sýn á menningu, siði 

og lifnaðarhætti í Danmörku (Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 1999:33-34). 

 

Kennsluhættir er eitthvað sem allir tungumálakennarar verða að kynna sér. Mikilvægt er að hefja 

hvert skólaár á því að velja hvaða kennsluaðferð hver og einn kennari mun nota. Gera síðan á þeim 

grundvelli svokallaða starfskenningu þar sem kennari útskýrir starfið á faglegan hátt. 

Kennsluhættir eru til að þeir auðveldi kennaranum að skilja, eins til að auðvelda nemandanum að 

læra. 

 

Það er of algengt að nemandi skýli sér bak við það að segjast ekki geta eða kunna. Það er verkefni 

okkar sem kennarar að útrýma þessum hugsunarhætti og snúa því við þannig að nemandinn segist 

geta og kunna svo að kennslan verði áhugaverð. Til þess þurfa kennarar að kynna sér og tileinka 

margvíslegar kennsluaðferðir.   

 

Nemendur eru að læra dönsku samkvæmt Aðalnámskrá í fjögur ár, nokkrir skólar hefja reyndar  

dönskukennslu fyrr. Þetta er langur tími í kennslu og því þarf kennari að geta sinnt þeim 

nemendahóp, sem hann hefur undir sinni umsjá, vel. Þar af leiðandi eru kennsluaðferðir hvers 

kennara mikilvægar og því brýnt að kynna sér þær vel. 

 

Kennsluhættir hafa breyst verulega á síðustu 15 árum. Í minningu margra voru dönskutímar ekki 

endilega skemmtilegustu tímarnir, að hluta til má  rekja það til kennsluaðferða sem notaðar voru. 

Það er mikilvægt fyrir kennara sem kennir tungumál að þekkja helstu aðferðir og sjá galla og kosti 

þeirra. 
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Áhugi minn á þessu verkefni vaknaði eftir vettvangsnám III þar sem ég velti fyrir mér mismunandi 

kennsluháttum, hvort þeir væru nógu fjölbreytilegir eða hvort þeir væru staðnaðir. Í þessari ritgerð 

verður reynt að varpa ljósi á hvernig dönskukennslu er háttað í dag hjá dönskukennurum og hvaða 

aðferðir og verkefni þeir notast við. Eru einhverjar sérstakar kennsluaðferðir mikilvægar fyrir 

tungumálakennara?  
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2. Kennsluaðferð   

 

Kennsluaðferð er mjög mikilvæg í kennslu, hver og einn kennari verður að byggja sína eigin 

kennsluaðferð upp og móta hana, breyta og bæta. Það er óhætt að segja að kennsluaðferð sé eitt 

mikilvægasta verkfærið í undirbúningi kennara. Til eru aragrúi kennsluaðferða og oft nota kennarar 

fleiri en eina eða tvær í einni og sömu kennslustund. 

 

,,Kennsluaðferð er það skipulag sem kennari hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt”(Ingvar Sigurgeirsson, 2004:9). 

 

Ingvar skilgreinir kennsluaðferð almennt hér að ofan í bók sinni, Litróf Kennsluaðferða, en 

takmarkanir þessarar skilgreiningar eru að það eru ekki sett fram nein tímamörk. Kennsluaðferð ætti 

frekar að ná til skamms tíma en ekki heil skólaárs eða annar. Þegar kennari útbýr sína eigin 

kennsluaðferð þá er gott að gera það til skamms tíma. Kennari notar oftar en ekki fleiri en eina 

kennsluaðferð í einni kennslustund og stundum getur ein aðferð tekið einungis nokkrar mínútur og 

alveg upp í nokkrar kennslustundir. Þetta fer allt eftir vinnu og verkefni nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004:9). 

 

Í faglegri umræðu um kennsluaðferð er hugtakið kennsluaðferð notað bæði um kennsluaðferð sem 

fræðigrein og kennsluaðferð sem hinn almenni kennari notar.  Þessi tvö hugtök tengjast hvert öðru 

en það er samt sem áður mismunur. Til að geta afmarkað, borið saman og rökrætt, hvernig hinar 

mismunandi kennsluaðferðir koma inn í kennsluna sjálfa, og hvaða hlutverki þær gegna 

nákvæmlega, er það mikilvægt hvað nemandinn sjálfur skilur í kennsluaðferðinni (Auður 

Hauksdóttir, 2001:45). Nemandinn er í aðalhlutverki þegar kemur að tungumálakennslu, það er 

verið að miðla til hans. Kennslufræði erlendra tungumála þarf að taka mið af stöðu og hlutverki í 

þjóðfélaginu, einnig þarf að huga að því áreiti sem ungmenni verða fyrir á því tungumáli, hvort um 

sé að ræða ensku eða dönsku, og hvernig hægt er að nýta það til aukinnar færni í tungumálakennslu 

(Menntamálaráðuneytið, 1997). 

 

Eitt helsta vandamál við kennsluaðferð er undirbúningstíminn og sá tími sem kennari þarf til að æfa 

sig með tiltekna aðferð sem hann hefur tileinkað sér og hyggst nota. Að læra tungumál hefur verið 

líkt við að spila á hljóðfæri. Auðvitað þarf nemandinn að læra nótur og tónfræði þegar hann er að 
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læra á hljóðfæri, en þar fyrir utan þarf hinn sami nemandi að æfa sig á hljóðfærið til að fá tilfinningu 

fyrir því. Ástæða fyrir því að kennsluaðferðum er líkt við að læra á hljóðfræði er að kennari þarf að 

æfa sig eins og nemandinn sem er að læra á hljóðfæri (Anderson, Åke, 1974:14). 

 

Bekkjarstærðin skiptir einnig gríðarlegu máli þegar kemur að kennsluaðferð, bekkir geta verið alveg 

frá 15-30 nemendur sem er kannski ekki algengt en getur alveg komið fyrir. Þetta er eitthvað sem 

tungumálakennari hugsar jafnvel meira um en aðrir kennarar, það er erfitt að vera með afkastamikla 

kennslu í erlendum tungumálum í 30 nemenda bekk. Æskileg bekkjarstærð er 15 nemendur 

(Anderson, Åke, 1974:14). 

 

Það er margt sem kemur upp í huga kennara þegar huga ber að tungumálakennslu, meðal annars 

lengd kennslustunda en lengdin skiptir miklu máli í kennslu tungumála og einnig hvernig 

kennslustundum er raðað niður. Til dæmis er mikilvægt að hafa margar stakar kennslustundir í 

byrjendakennslu og dreifa þeim jafnt yfir vikuna, því yngri nemendur því minna úthald. Áhugasvið 

nemenda þarf að nýta í tungumálanámi svo námið höfði beint til þeirra (Menntamálaráðuneytið, 

1997). 

 

Það sem er einkennandi fyrir aðferð tungumálakennslu er áherslan á lestur en það er styrkur í 

kennsluaðferð hér á landi og því mikilvægt að halda því við. Það er samt sem áður algengt að 

bókmenntatextar eru notaðir of mikið, eins þýðingar úr íslensku á dönsku og öfugt. Lesturinn er 

mikilvægur þáttur í tungumálakennslu. Þýðingar hafa einkennt tungumálakennslu hér á landi í þó 

nokkur ár, undanfarið hafa miklar breytingar orðið á þeim áherslum. Þegar skoðuð er skýrsla 

forvinnuhóps sem hefur unnið að megintillögum í tungumálakennslu kemur fram í þeim tillögum 

sem hópurinn tók saman að hann leggur til nýja nálgun varðandi framtíðarskipan og tilhögun 

tungumálanáms. Þeir leggja aukna áherslu á alhliða skapandi málnotkun nemenda og að þeir öðlist 

færni og kunnáttu í að nota tungumálið til tjáskipta. Einnig verði aukin ábyrgð á virkni nemenda og 

samþættingu tungumálanáms og náms í öðrum greinum svo nemendur fái tækifæri að læra 

tungumál með því að nota þau sem tæki til þekkingaröflunar og miðlunar á reynslu og þekkingu 

(Menntamálaráðuneytið, 1997). 

 

Margar nálganir og aðferðir eru til, sem beita má í tungumálanámi. Sumar aðferðir eru öðrum betri, 

kennarar tileinka sér oft fleiri en eina aðferð, það er samt sem áður alls ekki hægt að nota allar 

aðferðirnar. Kennarar styðjast oft við mismunandi aðferðir í sinni kennslu og oft fleiri en eina í 

sömu kennslustundinni. Mikilvægt er hins vegar að kennari geri sér grein fyrir og sé meðvitaður um 



 9 

þá kennsluaðferð sem hann notar. Helstu kennsluaðferðir sem eru notaðar í tungumálakennslu eru 

málfræði – og þýðingaraðferðin, beina aðferðin, hlustunar – og talaðferðin og tjáskiptaaðferðin. 

Þessum aðferðum verður gerð nánar skil hér á eftir. 

 

2.1. Færniþættirnir fjórir 

 

Áður en farið er nánar útí hverja kennsluaðferð fyrir sig þá skulum við aðeins staldra við og athuga 

færniþættina fjóra sem oft eru notaðir sem viðmið þegar rætt er um tungumálanám og kennslu. 

Þegar kemur að tungumálanámi eða kennslu er oftar en ekki komið að færniþáttunum fjórum sem 

eru hlustun – talað mál – lestur – ritun. Færniþættirnir eru ekki einangraðir heldur frekar notaðir 

saman svo úr verði áhugaverð og skemmtilega kennsla. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að í 

öllum færniþáttunum eru undirstöðuþættirnir málfræðin og orðaforðinn til staðar. 
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FÆRNIÞÆTTIRNIR FJÓRIR 

 

 

 

 

Hlustun 

 

Hlusta eftir 
sérstökum upplýs. 

 
Hlusta eftir aðal- 

atriðum 
 

Hlusta á viðmælanda 
 

Talað mál 

 

Spyrja og gefa 
upplýs. 

 
Segja frá einhverju 

 
Lýsa stað, atburði eða 

fólki 
 

Segja skoðun sína 

Lestur 

 

Leitalestur, þ.e. lesa 
og leita að ákveðnum 

upplýsingum. 
 

Yfirlitslestur, þ.e. 
renna yfir textann og 
sjá innihald þannig. 

 
Nákvæmnislestur, 

þ.e. lesa af nákvæmni 
 
Hraðlestur, þ.e. lesa 

lengri texta til 
skemmtunar og 

ánægju. 
 

Ritun 

 
 

Skrifa bréf, grein eða 
annað 

 
Skrifa lýsingu á 

einhverju 
 

Skrifa frásögn 
 

Skrifa skýrslu  

                                    Mynd 1 

 

Í mynd 1 er listi yfir færniþættina fjóra þar sem gert er ítarleg grein fyrir hvað er átt við með lestri, 

skrift, hlustun og töluðu máli í dönskunni. Þess má geta að þessi listi er alls ekki tæmandi. Í hlustun 

er mikilvægt að nemandinn fá tækifæri að hlusta á talaða dönsku og skilji danskt mál sem hæfir 

aldri hvers nemanda, þroska og áhuga. Hvað varðar talað mál þá þarf nemandi að geta tjáð sig 

munnlega á einfaldan hátt við ákveðnar aðstæður, einnig að geta notað dönsku sem tjáskiptatæki. 

Lesturinn þarf nemandi að geta lesið sér til gagns og ánægju þar sem nemandi geti beitt 

mismunandi lestraraðferðum. Nemandi þarf að geta tjáð sig skriflega á dönsku um það málefni sem 

hann þekkir og gera grein fyrir helstu einkennum talmáls og ritmáls (Aðalnámskrá grunnskóla, 

erlend tungumál, 1999:35). Kennarar vinna oft með færniþættina saman, þ.e. þeir nota ekki 

einungis einn færniþátt, t.d. lestur, og einblína á hann einn tímann og taka svo næsta. Það er 

nauðsynlegt að tvinna færniþættina saman svo nemandi gerir sér betur grein fyrir tungumálinu. 

Lestur og skrift hafa veruleg áhrif hvort á annað, nemandi sem er hægur lesari á einnig erfiðara 
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með skriftina og því verður að vinna með þessa þætti saman svo sá hinn sami nemandi geti öðlast 

betri færni í báðum færniþáttunum. 

 

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út, í samvinnu við Evrópuráð, Evrópsku tungumálamöppuna (e. 

European Language Portofolio) svo nemandi geti fylgst með framvindu náms á meðan á því 

stendur. Einnig er verið að stuðla að framförum í tungumálanámi og hvetja til náms með 

tungumálamöppunni.  

 

Þetta er þrískipt mappa sem samanstendur af tungumálapassa, námsferilskrá og safnmöppu. 

Tungumálapassinn er þegar færni nemandans er skráð í hinum ýmsu þáttum tungumálsins, formleg 

próf sem hann hefur tekið og reynsla af samskiptum við önnur menningarsamfélög. 

Námsferilsskráin er til að nemandi skrái jafnt og þétt eigið mat á ferli námsins, framförum og 

ígrundar eigin stöðu. Safnmappan er svo þar sem nemandi varðveitir sýnishorn af verkum sínum í 

tungumáli sem nemandi hefur verið að læra.  

 

Í tungumálamöppunni er farið í kunnáttu nemanda eftir stigum, nemandi metur sjálfan sig eftir 

sjálfsmatsramma og metur þannig stöðu sína í hlustun, lestri, töluðu máli og skrift og veit þar af 

leiðandi hvernig og hvar hann stendur í sínu tungumálanámi (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 

Markmið tungumálamöppunnar er meðal annars notað til að efla tungumálakunnáttu nemenda og 

koma á samræmdu kerfi til að meta færni og kunnáttu nemenda í tungumálum. Einnig til að 

auðvelda Evrópubúum að fá tungumálakunnáttu sína metna gagnkvæmt. 

 

Í næstu köflum hér á eftir verður fjallað nánar um hverja kennsluaðferð fyrir sig, áherslur og 

markmið þeirra en þær sem teknar eru fyrir hér eru: málfræði – og þýðingaraðferðin, beina 

aðferðin, hlustunar – og talaðferðin og tjáskiptanálgunin.  
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2.2. Þýðingar– og málfræðiaðferðin ( e. The Grammar-Translation Method) 

 

Þýðingar– og málfræðiaðferðin á rætur að rekja til latínukennslu hér á árum áður, það er að segja 

að aðferðin líkist aðferðum sem beitt var við latínukennslu í gamla lærða skólanum (Auður 

Hauksdóttir, 1990:25). 

 

Þessi aðferð byggði á klassískum, evrópskum hefðum í kennsluháttum og var formföst og 

niðurnjörvuð. Aðferðin var notuð mikið hér á árum áður en undanfarið hefur dregið verulega úr 

notkun hennar og eru margir alveg hættir að nota hana. Þýðingaraðferðin náði sterkri festu hér á 

landi og var notuð í sinni hreinustu mynd og er enn hægt að sjá einhverjar leifar af henni (Larsen-

Freeman, Diane, 2004:11). 

 

Markmið aðferðarinnar er að nemendur séu færir um að lesa bókmenntir á þýðingarmáli þegar 

fram líða stundir. Þannig verða nemendur að læra málfræðireglur og orðaforða á þýðingarmálinu. 

Þeir eru látnir læra málfræðireglur með afleiðslu (e. Deduction) þ.e. utanbókar (Larsen-Freeman, 

Diane, 2004:17). 

 

Hlutverkin í kennslustofunni eru mjög hefðbundin, kennarinn ræður og nemendur hlýða kennara. 

Nemendum er kennt að þýða frá einu tungumáli yfir á annað. Móðurmálið er mikið notað og 

ritmálið er æðra talmálinu og hlustun. Mikla áhersla er lögð á að leiðrétta allt sem nemendur gera 

(Larsen-Freeman, Diane, 2004:17-18). 

 

Lögð er mesta áherslan á tvo færniþætti af fjórum, það er ritun og lestur, nemendur lesa textann 

sem þeir eru að þýða og skrifa hann upp, þannig er þýðingar– og málfræðiaðferðin í meginatriðum. 

Aðalatriði aðferðarinnar er að gera nemendur í stakk búin að nota tungumálið á virkan hátt. Ástæða 

þess að í þýðingar– og málfræðiaðferðinni er lögð mesta áherslu á að læra málfræðireglur með því 

að skrifa heilu textana upp var að þegar latínan var kennd í skólum, hér áður fyrr, þótti þessi aðferð 

áhrifaríkust því nemendur þurftu að læra allt með afleiðslu (e. Deduction) það er utanbókar. Þeir 

sem notuðu málfræði –og þýðingaraðferðina voru kennarar sem höfðu áður kennt latínu og önnur 

klassísk tungumál og voru vanir slíkri aðferðafræði. Málfræði– og þýðingaraðferðin var nefnd öðru 

nafni latínuaðferðin (Auður Hauksdóttir, 1990:26-28). 



 13

2.3. Beina aðferðin (e. Direct Method) 

 

Beina aðferðin á rætur sínar að rekja til upphafs 20. aldar, aðaláherslan er á talað mál. Aðferðin 

kom fram sem andstæða við málfræði– og þýðingaraðferðina, uppfrá því hófst veruleg umræða um 

hvað væri best og virkast í tungumálakennslu. Ástæða fyrir áherslu á talað mál var að talsmenn 

beinu aðferðarinnar voru á móti málfræði- og þýðingaraðferðinni því áherslan þar var á lestur og 

skrift og því vantaði að nemendur töluðu málið. Aðferðin hefur verið nefnd mörgum nöfnum eins 

og umbótaraðferðin, náttúrulega aðferðin, skynsama aðferðin og beina aðferðin svo eitthvað sé 

nefnt. Ástæða fyrir öllum þessum nöfnum er að það var enginn einn upphafsmaður aðferðarinnar 

heldur voru margir aðilar að prófa sig áfram með svipaða hluti á sama tíma. Þeir voru því 

fjölmargir talsmenn aðferðarinnar (Auður Hauksdóttir, 1990:29-30). 

 

Markmið beinu aðferðarinnar er að nemendur læri að tjá sig á tungumálinu sem þeir eru að læra. 

Nemendur þurfa að læra að hugsa á tungumálinu. Áhersla er lögð á að nemendur læri að nota 

málið, að þeir læri að spyrja spurninga og svara spurningum á því tungumáli sem þau eru að læra 

(Larsen-Freeman, Diane, 2004:28). Nemendur eiga að uppgötva málfræðireglur sjálfir í beinu 

aðferðinni í gegnum talað mál og skrift (Lotzfeldt, Birgith, 2003:33). 

 

Áhersla er lögð á nákvæmnisvinnu þar sem nemendur eru látnir leiðrétta sig sjálfir með hjálp 

kennara. Hópvinna virðist ríkjandi í beinu aðferðinni en kennarinn stýrir þeirri vinnu að vissu 

marki, þ.e. kennari stýrir verkefnum, hann leggur þau fyrir nemendur með því að spyrja allan 

bekkinn spurninga út frá texta og hann sér svo um að bekkurinn svari í heilum setningum (opnar 

spurningar) en ekki já/nei svör (lokaðar spurningar).  

 

Verkefni eru stýrð af kennara, hann er stjórnandinn. Nemendum er kenndur orðaforði eftir 

leiðbeiningum frá kennara. Nýtt efni er kynnt með samtalamynstri þar sem megin áherslan er lögð 

á látbragð. 

 

Aðaláherslan er að kenna nemendum að nota málið við raunverulegar aðstæður, þess vegna lætur 

kennarinn nemendur spyrja hvort annað og svara spurningum í tíma, svo þeir læri að nota málið. 

Kennari leggur samt sem áður fram málfræðiverkefni en þau eru eingöngu í tengslum við efnið 

sem er í hverjum tíma. 
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Hvað varðar færniþættina þá er meiri áhersla lögð á orðaforða en málfræði. Lestur og skrift er 

byggt upp á orðaforðaæfingum sem nemendur hafa gert áður. Kennari fer varlega í kennsluna og 

kennir bara eitt skref í einu og færir sig ekki uppá næsta stig fyrr en allir nemendur hafa náð því 

sem á að ná áður en næsta skref er tekið (Larsen-Freeman, Diane,2004:29). 

 

2.4. Hlustunar– og talaðferðin (e. Audio-Lingual Method) 

 

Hlustunar– og talaðferðin var notuð víða í Bandaríkjunum og annars staðar kringum 1950-1960 

(SIL International, 1999). Aðferðin var nefnd öðru nafni hernaðaraðferðin (e. Army Method) og er 

nafnið dregið af aðferðinni sjálfri, þ. e. hvernig hún virkar (Answers.com, 2007). Markmið með 

aðferðinni er að nemendur verði færir í því tungumáli sem þeir læra að þeir geti svarað og talað án 

þess að hika, meginmarkmið er að nemendur nái talfærni (Larsen-Freeman, Diane, 2004:45). 

 

Kennari er stjórnandinn, þ.e. þetta er kennarastýrð aðferð og eðli viðfangsefna eru stýrð. 

Nemendum er kenndur orðaforði sem er ákveðinn og stýrt af kennara. Nýtt efni er kynnt með 

samtalamynstri þar sem áhersla er lögð á látbragð og að læra orðasambönd og setningar svo að 

nemendur geti sagt þau umhugsunarlaust. Hópvinna er ríkjandi í aðferðinni (Larsen-Freeman, 

Diane, 2004:45).  

 

Mesta áherslan er lögð á framburð og málfræðilega rétt mál. Mikilvægt er að nemendur segi réttar 

setningar. Þeir fá ekki að tjá sig frá eigin brjósti heldur eru þeir að segja eftir  kennaranum, herma 

eftir honum (Larsen-Freeman, Diane, 2004:46). 

 

Hlustunar– og talaðferðin er nákvæmnisvinna, nemendur eru leiðréttir með því að segja setninguna 

aftur og aftur eða þangað til þeir segja hana rétt. Kennari fer hægt í kennsluna, færir sig ekki uppá 

næsta stig fyrr en allir nemendur hafa náð færni á fyrra stigi. Það má segja að kennslan sé mjög 

markviss þar sem eitt leiðir af öðru í fyrirfram ákveðnum skrefum (Larsen-Freeman, Diane, 

2004:46-52). 
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2.5. Tjáskiptaaðferðin (e. Communicative Language Teaching) 

 

Tjáskiptaaðferðin kom til sögunnar sem mótmæli við hlustunar- og talaðferðinni og málfræði- og 

þýðingaraðferðinni. Mönnum fannst nemendur ekki læra tungumálið við nógu raunverulegar 

aðstæður, þeir vissu til dæmis ekki að munur væri á merkingu orða milli landa þar sem menning er 

öðruvísi (CAL, 1993). 

 

Kringum 1970 veltu kennslufræðingar fyrir sér hvort þeir væru á réttri leið varðandi 

tungumálakennslu, sumir sáu að nemendur gátu sagt setningar af mikilli nákvæmni í tímum en þeir 

gátu ekki notað þær við eðlilegar aðstæður fyrir utan kennslustofuna (Larsen-Freeman, Diane, 

2004:121).  

 

Markmið tjáskiptaaðferðarinnar er að gera nemendum kleift að tjá sig á markmálinu sem þeir eru 

að læra og skilji það. Áhersla aðferðarinnar er að allt efni er notað úr raunverulegum fréttum og 

greinum þannig að nemendur geti lært að tjá sig við raunverulegar aðstæður. Tjáskiptin eru 

gagnvirk, fyrirlesarinn hefur áheyrendur. Eitt af markmiðum aðferðarinnar eru að nemendur geti 

tjáð sig á öllum fjórum færniþáttum (lestri, töluðu máli, hlustun og skrift) alveg frá byrjun. Þeir 

verða að vita að það er misjafnt eftir aðstæðum hvernig þeir tala hverju sinni, það er við tölum t.d. 

öðruvísi við fjölskyldu okkar en yfirmann (Larsen-Freeman, Diane, 2004:128).  

 

Áhersla er lögð á hópvinnu, paravinnu, leiki og lausnaleit þar sem nemendur nota markmálið til að 

tjá sig, einnig er mikilvægt að nemendur sýni sjálfstæði í námi og beri ábyrgð á því. Verkefnin 

byggjast upp á tjáningu og  að nemendur vinni með raunverulega texta og fréttir þannig að hann 

geti tjáð sig við raunverulegar aðstæður. Eðli kennslunnar, í aðferðinni, er að kennarinn stýri 

kennslunni að einhverju leyti, hann á að skapa aðstæður í kennslustofunni þar sem nemendur vilja 

og geta tjáð sig á tungumálinu. Kennarinn er einhvers konar ráðgjafi sem svarar spurningum 

nemenda og leiðbeinir þeim. Málfræðireglur eru kenndar með aðleiðslu (e. Induction), þ.e. 

nemendur draga sjálf ályktanir og eru hvattir til að uppgötva sjálfir regluna (Larsen-Freeman, 

Diane, 2004:129-130).  

 

Það er lögð áhersla á alla færniþættina fjóra, ritun, talað mál, hlustun og lestur. Færniþjálfun er 

áberandi í aðferðinni, nemendur eiga að þjálfast í að nota tungumálið við raunverulegar aðstæður 
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og því er meiri áhersla lögð á færniþjálfunina en nákvæmnisvinnuna (Larsen-Freeman, Diane, 

2004:131). 

  

Það er óhætt að segja að málfræði- og þýðingaraðferðin og beina aðferðin eru settar fram í allt öðru 

skólasamfélagi en er við lýði í dag í grunnskólum. Þessar aðferðir eiga ekkert heima í skólum á 

Íslandi. Með breyttum skólaáherslum þurfum við breyttar kennsluaðferðir. Kennarar nútímans 

verða að svara kröfum um aðferðir og uppbyggingu kennslu sem svarar til krafna nútímans um 

virka og skapandi tungumálakennslu (Auður Hauksdóttir, 1990:122-123). 

 

2.6. Verkefna- og nemendamiðað nám (d. TASK) 
 

Verkefna- og tungumálamiðað nám (d. Taskbaseret sprogundervisning) hefur verið skilgreint á 

marga vegu í gegnum árin og hafa margir fræðimenn skilgreint það á sinn hátt. Jane Willis er þekkt 

fyrir mikla vinnu með hugtakið og hefur hún komið fram með eina algengustu skilgreiningu þar 

sem hún segir að það sé einblínt á nemandann sem  mun nota markmálið til að tjá sig og gera sig 

skiljanlegan (Willis, 1998). Einnig segir hún að verkefna- og tungumálamiðað nám samanstandi af 

fjölbreytilegum verkefnum sem eru meðal annars málfræðiæfingar, hlutverkaleikir og verkleg 

verkefni. Hún segir að áherslan sé á skilning og tjáning á skoðunum til að fullgera verkefnin, 

meðan nemendur gera nemenda- og tungumálamiðuð verkefni eru þeir að nota tungumálið á 

mikilvægan og þýðingarmikinn hátt (Willis, Jane, 1999:23-24). 

 

Skilgreining Jane Willis segir okkur einnig að það er ekki eingöngu nemandinn sem ætlar að nota 

tungumálið til tjáskipta, heldur vill hann einnig fá lausn á því verkefni sem hann er að vinna við, 

nemandinn vill komast að niðurstöðu. Við notum ekki verkefna- og tungumálamiðað nám þar sem 

nemendur vinna til dæmis með fleirtölur nafnorða eða beygingu sagnorða, en verkefna- og 

tungumálamiðað nám er gert fyrir markviss samskipti til að hafa tækifæri að nota tungumálið með 

tjáskiptamarkmið í huga (Svendsen, Michael, 2001:7-19). 

 

Verkefna- og nemendamiðað nám verður að hafa endi eða útkomu, nemendur verða að stefna að 

einhverju með verkefninu. Til dæmis er ekki góð hugmynd að rétta nemendum mynd og láta þá 

skrifa 4-5 setningar um myndina og segja setningarnar svo við sessunaut sinn. Í þessu verkefni er 

skortur á tjáskiptum, einungis er þetta æfing á formi tungumálsins. Til dæmis væri hægt að láta 

nemendur sjá myndina og taka hana svo af þeim og láta nemendur skrifa 3 atriði sem eru sönn og 2 



 17

vitlaus varðandi myndina sem þeir sáu. Þetta gera nemendur eftir minni. Þar á eftir eiga nemendur 

að lesa upphátt það sem þeir skrifuðu og reyna að komast að hinu sanna með hinum nemendum, 

þannig hjálpast þeir að og nota tungumálið í leiðinni. Í þessu verkefni þjálfast nemendur mun meira 

í tjáskiptum varðandi verkefnið og fá útkomu í lokin, þetta verkefni hefur endi (Willis, Jane, 

1999:24). 

 

Það er greinilegt að samkvæmt skilgreiningu Jane Willis hér að ofan þá er verkefna- og 

nemendamiðað nám í samræmi við tjáskiptaaðferðina (e. Communicative Language Teaching). 

Eins og fram kom samkvæmt tjáskiptaaðferðinni þá er aðaláherslan lögð á að nemendur tjái sig á 

markmálinu sem þeir eru að læra, einnig er markmið aðferðarinnar að nemendur geti tjáð sig á 

öllum fjórum færniþáttum (lestri, hlustun, töluðu máli og skrift) og að nemendur læri tungumálið 

við sem raunverulegustu aðstæður. Það óhætt að segja að í tjáskiptaaðferðinni er notast við 

verkefna- og nemendamiðað nám í dönskukennslu. 

 

2.6.1. Hinar ýmsu gerðir verkefna- og nemendamiðuðu námi 

 

Verkefna- og nemendamiðuðu námi er oftast skipt eftir hvort um sé að ræða eintal (d. Monolog) 

eða samtal (d. Dialog) og einnig eftir því hvort verkefnin eru opin eða lokuð. Lokað verkefni er 

þegar það er ein lausn á verkefninu og ein niðurstaða fæst en opið er þegar það er engin ein lausn 

eða eitt svar (Svendsen, Michael, 2001:7-19).  

 

Ef við tökum dæmi með lokuð verkefni: nemendur vinna saman tvö og tvö, þeir fá tvær myndir í 

hendurnar sem ekki eru nákvæmlega eins, þeir eiga að finna 7 atriði sem eru ekki eins á þessum 

tveim myndunum, skrifa atriðin niður, tímamörk: 2 mínútur. Í þessu verkefni er ein útkoma og 

einungis ein leið að fá þá útkomu. 

Opin verkefni eru ekki með eins skýrum fyrirmælum og markmiðum eins og lokuð verkefni. Dæmi 

um opin verkefni eru; nemendur bera saman minningar úr barnæsku eða skiptast á frásögnum eða 

gamansögum (Willis, Jane, 1999:28). 

 

Verkefna- og nemendamiðað nám byggist að miklu leyti á samskiptum í ýmis konar útgáfum og 

þess vegna er mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga að gott er að geta sagt í lok dags Nemendur 

mínir töluðu mikla dönsku í dag en við verðum að hafa í huga að nemendur þurfa líka að læra 

málfar og stíl (Svendsen, Michael, 2001:7-19). 
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Verkefna- og nemendamiðað nám er hægt að finna í mismunandi formi sem eru Púsluspil, 

Upplýsingagjá, Ákvörðunarþak og Skoðanaskipti. 

 

2.6.2. Púsluspil þar sem nemendur eru til dæmis að setja saman teiknimyndaseríu. Það eru nokkrir 

saman í hóp og hver fær eina mynd úr teiknimyndaseríunni og þeir eiga síðan að segja hvort öðru 

frá því sem gerist á sinni mynd og komast þannig að atburðarrásinni í sögunni án þess að sýna 

myndina sína. Þessi aðferð er lokuð þar sem nemendur eiga að finna eina lausn, það geta ekki aðrar 

lausnir komið til greina (Svendsen, Michael, 2001:7-19). 

 

2.6.3. Upplýsingagjá (d. Informationskløft) eru verkefni þar sem nemendur þurfa að leita uppi 

upplýsingar sem þá vantar, eins og til dæmis að hringja í opinbera stofnun og fá einhverjar tilteknar 

upplýsingar. Þessi aðferð er lokuð þar sem einungis er ein lausn, nemendur hringja og biðja um 

einhverjar upplýsingar og fá þessar tilteknu upplýsingar, hér er í raun um eintal að ræða (d. 

Monolog) (Svendsen, Michael, 2001:7-19). 

 

2.6.4. Ákvörðunarþak (d. Beslutningstag) eru aftur á móti opin verkefni þar sem nemendur þurfa 

sjálfir að ákveða val á viðfangsefni. Dæmi um slíkt verkefni er til dæmis að nemendur skipuleggja 

frí til útlanda, þá fá þeir fullt af bæklingum frá ferðaskrifstofum og þurfa að ákveða í sameiningu 

hvernig ferðatilhögun og annað sem viðkemur fríinu skuli vera. Í þessu verkefni er engin ein lausn 

til og því er þetta opið verkefni (Svendsen, Michael, 2001:7-19). 

 

2.6.5. Skoðanaskipti (d.Meningsudveksling) er eitt mest opna verkefnaformið sem finnst. 

Nemendur eru þá allir saman að rökræða um eitthvað tiltekið viðfangsefni eins og útlendinga í 

Danmörku/Íslandi, stjórnmál eða verðlag. Viðfangsefnið getur verið hvað sem er (Svendsen, 

Michael, 2001:7-19). 
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2.7. Hvernig nýtist verkefna- og nemendamiðað nám? 

 

Í verkefna- og nemendamiðuðu námi er aðalatriði að fá að tjá sig á mismunandi hátt við 

mismunandi aðstæður, þannig fá nemendur tækifæri að nota tungumálið. Þar sem við erum að 

fjalla um dönskukennslu og hvernig mögulega verkefna- og nemendamiðað nám nýtist þar, þá er 

nauðsynlegt að nemendur tali dönsku í kennslustundum. Það er auðveldara að tala ensku fyrir 

nemendur þar sem enskan er mun algengari tungumál en danskan, ef marka má sjónvarpsefni, 

bækur og blöð. Enskan getur einnig verið áberandi í verkefnum nemenda í dönsku, málfræðin í 

ensku skín oft í gegn og tala nemendur einnig oft með enskum framburði og gagnvart þessu verða 

dönskukennarar að vera á varðbergi. 

 

Verkefna- og nemendamiðað nám er ekki eingöngu til að láta nemendur vinna hvert verkefni á 

fætur öðru, heldur eru verkefnin byggð upp eftir stigum (Willis, Jane, 1999:40). 

 

Verkefna- og nemendamiðað nám byggist upp á því að kennsluferlið skiptist í þrjú stig,  fyrir, á 

meðan og eftir verkefni. Þannig verður kennarinn að skipuleggja kennsluna í réttri röð og alls ekki 

í tengslum við nein einstök verkefni. 

 

Fyrir:  

Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum, ný orð og orðaforða. Hann aðstoðar nemendur 

að skilja út á hvað verkefna- og nemendamiðað nám gengur út á og undirbýr þá. Nemendur 

geta fengið að hlusta á þar sem aðrir eru að leysa svipuð verkefni eða lesa hluta úr texta 

sem á að vera kveikja að þeirra verkefni (Willis, 1998). 

 

Meðan: 

Nemendur vinna verkefnið, í pörum eða hópum, kennari dregur sig aðeins í hlé en hvetur til 

samræðna á tungumálinu sem nemendur eru að læra og leiðréttir ekki. Þar sem þetta stig er 

frekar frjálst þá finnst nemendum þeir vera frjálsir og þora þar af leiðandi meiru. Mistök 

skipta ekki máli. Nemendur eru að undirbúa kynningu á verkefninu, munnlega eða 

skriflega. Hvernig þeir unnu verkefnið, að hverju komust þeir og/eða uppgötvuðu. Þar sem 

nemendur vilja vera nákvæmir í flutningi þá er kennari þeim innan handar og aðstoðar 

(Willis, 1998). 
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Eftir: 

Að lokum kynna nemendur verkefnin sín fyrir hinum í bekknum eða skiptast á skriflegum 

skýrslum, ef þeir gerðu verkefnið skriflega. Kennari er fundarstjóri og kemur með 

athugasemdir á verkefni nemenda ef þess þarf (Willis,  1998). 

 

Það er mikilvægt fyrir kennara að undirbúa svona verkefni mjög vel áður en hafist er handa. 

Kennari getur búið til verkefni sjálfur eða jafnvel farið í verkefnamöppu skólanna og gert 

verkefni útfrá þeim. Ef vel tekst til í undirbúning og kveikju þá er afgangurinn mun 

þægilegri og auðveldari en ef undirbúningur er lítill eða enginn. Myndin hér að neðan sýnir 

vel hvernig verkefnin skiptast eftir hvort um er að ræða lokuð eða opin verkefni, eintal eða 

samtal. 

      

EINTAL (d. Monolog) 

 

 

Framsögn, fyrirlestur o.fl.  Upplýsingagjá 

OPIÐ   LOKAÐ 

 

Ákvörðunarþak,   Pússluspil,   

           Skoðanaskipti                  vandræðalausn 

        

 

           SAMTAL (d. Dialog) 

Tafla 1 

 

Á töflu 1 er verkefna- og nemendamiðuðu námi lýst, þá bæði vinnunni og verkefnum. Eins og sjá 

má skiptist það eftir því hvort um er eintal eða samtal að ræða og hvort það eru opin eða lokuð 

verkefni. Svo eru verkefnin sett inní töfluna til að finna hvernig verkefni er um að ræða. Eins og sjá 

má er framsögn og fyrirlestur eintal og opið verkefni, upplýsingagjáin er lokað verkefni með 

eintali, skoðanaskipti og ákvörðunarþak eru opið verkefni með samtali og svo að lokum púsluspil 

og vandræðalausn eru lokuð verkefni með samtali. 

 

Að vinna verkefna- og nemendamiðað nám í pörum eða hópum hefur marga kosti í för með sér 

fyrir nemandann, meðal þeirra eru: 
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� Gefur nemandanum sjálfstraust að reyna við hvaða tungumál sem er, án þess að 

óttast að hann hafi rangt fyrir sér. 

� Gefur nemandanum reynslu af raunverulegum samskiptum án utanaðkomandi 

áhrifa. 

� Gefur nemandanum tækifæri  af að taka eftir hvernig aðrir tjá samskonar skoðanir. 

� Gefur nemandanum tækifæri að æfa sig í að semja og tjá sig munnlega á 

tungumálinu og svara spurningum. 

� Hvetur nemandann að nota tungumálið og byggja upp kunnáttu sína í því. 

� Gefur nemandanum tækifæri að taka þátt í alvöru samskiptum við raunverulegar 

aðstæður, ekki bara eina og eina setningu (Willis, Jane, 1999:35). 
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3. Rannsóknin – viðtöl við dönskukennara 

 

Í öðrum kafla var fjallað almennt um kennsluhætti í skólastarfinu og helstu aðferðir sem koma þar 

við. Mikilvægt er að hafa í huga að kennsluaðferðirnar eru alls ekki tæmandi, til er aragrúi aðferða 

sem hægt er að nota í tungumálakennslu eins og annarri kennslu en mikilvægt er fyrir alla kennara 

að afla sér upplýsinga og tileinka sér sína eigin aðferð. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að draga fram reynslu menntaðra dönskukennara um kennsluhætti 

og skoða hvernig þeir nýta sér þá. Sendir voru út spurningalistar þar sem hver kennari gat gefið sér 

nægjan tíma til að svara og einnig í ró og næði. 

 

3.1. Aðferð – rannsóknarsnið 

 

Stuðst var við eigindlega (e. qualitative1) aðferðarfræði þar sem einn helst kostur eigindlegra 

rannsókna er að velja viðmælendur en það er ekki tekið úrtak (e. sample) og gögnum er safnað 

saman við náttúrulegar aðstæður. Spurningarnar voru bæði opnar og lokaðar og svo var listi þar 

sem þátttakendur merktu við, með krossi, þann möguleika sem passaði þeirra kennsluhætti best. 

 

3.2. Þátttakendur 

 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru 3 menntaðir og starfandi dönskukennarar í grunnskólum á  

höfuðborgarsvæðinu. Valdir voru menntaðir dönskukennarar til að fá betri mynd af kennsluháttum 

þeirra. Mikilvægt er að dönskukennarar kenni dönsku svo fagið verði sem faglegast.  

 

Valdir voru einungis þrír kennarar vegna stærðar rannsóknar, það væri gaman að geta gert 

umsvifameiri rannsókn með viðtöl við kennara á öllu landinu. Þessi rannsókn er hins vegar minni í 

sniðum, aðeins til að sjá þverskurð af kennslu hjá dönskukennurum sem eru starfandi. 

 

                                                
1 Eigindleg rannsókn er ekki hægt að mæla í tölustöfum heldur er þessi aðferð notuð yfir rannsóknir þegar viðtöl  
    eru tekin og niðurstöður skoðaðar. 
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3.3. Gagnaöflun og greining 

 

Gagnanna var aflað með spurningalista (sjá viðauka) sem sendur var til þátttakenda. Á þann hátt 

gátu þátttakendur gefið sér góðan tíma til að svara og spáð betur í spurningunum. 

 

3.4. Niðurstöður 

Þátttakendurnir hafa verið í kennslu frá 6 árum upp í 16 ár þannig að það er óhætt að segja að bilið 

geti verið stórt  hvað varðar kennslu og kennsluhætti þeirra. 2 af 3 þátttakendum kenna 7-10 bekk 

og einn kennir eingöngu 7. bekk í dönsku. Hægt er að sjá spurningalistann í heild sinni í viðauka. 

Hér á eftir verður farið í niðurstöður spurninganna sem kennararnir voru spurðir. 

 

Kennarar voru spurðir hversu lengi þeir höfðu verið að kenna, í ljós kom að þeir höfðu verið að 

kenna mislengi, alveg frá 6 árum upp í 16 ár.  

Þegar spurt var hvort danskan sé þeirra aðalfag var það svo hjá tveimur kennurum en hinn þriðji 

kennari er umsjónarkennari á miðstigi og er það hans aðalstarf og hefur sá kennari alltaf kennt 1-2 

bekkjum dönsku með. Þeir voru einnig spurðir hvort þeir kenndu önnur fög en dönsku og kom þá í 

ljós að tveir kennararnir kenna fleira, eins og fram kom hér að ofan er einn kennari 

umsjónarkennari á miðstigi og kennir því öll bókleg fög nema náttúrufræði, þar að auki kennir sá 

sami einnig ensku í 7. og 8. bekk. Annar kennari kennir einnig sögu og lífsleikni og hinn þriðji 

kennir engin önnur fög en dönskuna. 

Kennararnir voru spurðir álits hvort danskan ætti að hefjast fyrr en í 7. bekk eins og samkvæmt 

Aðalnámskrá þá voru svörin misjöfn en þó allir sammála um að hún ætti að byrja fyrr. Einn vildi 

alveg sjá dönskuna niður í 4. bekk, annar í 6. bekk og þriðji endilega fyrr en tilgreinir ekkert nánar 

hvenær. En enginn rökstuðningur kom vegna þessa hjá kennurunum.  

 

Kennarar voru spurðir útí námsefnið og þá hvort þeir notuðust eingöngu við kennslubækurnar eða 

hvort þeir væru með önnur verkefni og þá hvernig verkefni. Svörin voru svipuð en allir þrír 

kennararnir notast við annað en kennslubækurnar en auðvitað eru þær líka með í kennslunni.  Einn 

kennarinn gerir heimatilbúin verkefni, spil og þess háttar, annar ljósritar verkefni af vefnum, 

tölvuverkefni og slíkt og þriðji kennarinn notast við ýmislegt, þar á meðal bíómyndir, tölvur, 

myndir og greinar. 
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Kennarar voru spurðir hvort nemendur væru virkir í tímum, tala þeir dönsku eða vilja þeir að öll 

kennsla fari fram á íslensku. Í ljós kom að nemendur eru almennt mjög virkir. Þó væri það misjafnt 

eftir bekkjum og ef þeir fengu að ráða sjálfir væri allt á íslensku. Einn kennarinn segir að verkefnin 

ættu helst að vera stýrð af kennara. 

Þegar spurt var varðandi áhuga nemenda voru þeir sammála um að hann væri misjafn en einn 

kennarinn sagði áhugann mjög mikinn hjá sínum bekk. Þeir eru að skrifast á við einn vinabekk í 

Danmörku og hafa farið í heimsókn til þeirra út. Þetta gerði nemendur áhugasamari og virkari í 

tímum, nú þegar þeir hafa lært töluvert um menningu Dana og eru mjög áhugasöm um tungumálið. 

 

Kennarar voru látnir merkja inná lista hvernig kennsluhættirnir hjá þeim væru í stórum dráttum. 

Þeir merktu inná eftir því hvaða áherslu þeir leggja mest á. Hægt var að velja um eftirtalinn svör:  

mjög mikla – mikla – nokkuð mikla – ekki mikla – enga. 

Varðandi leiki og spil voru svörin svipuð og greinilegt að kennararnir þrír notast töluvert við það.  

Talæfingar hlustun og lestur voru svipuð hjá kennurunum og var það almennt mikið notað í 

kennslu þeirra. Aftur á móti þegar kom að frásögnum og umræðum á dönsku þá er ekki mikið 

notast við það í kennslu kennaranna og einn ekki neitt þar sem hann kennir einungis 7. bekk. Tveir 

kennararnir notast mikið við ritun í kennslu sinni en hinn þriðji ekki neitt þar sem hann kennir 7. 

bekk og er því engin ritun þar.  

Kennararnir voru spurðir út í hópavinnu, paravinnu og þemavinnu, í ljós kom að þeir notast allir 

mikið eða mjög mikið við slíka vinnu í kennslu sinni. 

Þegar spurt var út í vinnubókavinnu, tölvuvinnu og málfræðivinnu voru svörin aftur á móti aðeins 

öðruvísi. Hvað varðar vinnubókavinnu, notast kennararnir frekar mikið við en tölvuvinnu nokkuð 

mikið eins og málfræðivinnu en kennarinn sem kennir bara 7. bekk kennir enga málfræði. 

Kennarar voru spurðir út í þýðingar, af íslensku yfir á dönsku og öfugt, hvort þeir notuðust mikið 

við þær í kennslu sinni. Einn kennarinn notast ekkert við slíkt í kennslu sinni og hinir nota slíkt en 

ekki mikið. Glósurnar notast þeir hins vegar nokkuð mikið við.  

Heimavinnan getur verið misjöfn hjá þeim, hversu mikið þeir setja fyrir og hvort þeir setji eitthvað 

fyrir heima. Í ljós kom að þeir notast mislangan tíma í yfirferð heimavinnu sem fer greinlega eftir 

því hversu mikið og hvort þeir setji heimavinnu fyrir. 
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4. Umræða 

 

Hér verður fjallað um þau atriði sem vöktu athygli í rannsókninni varðandi kennsluaðferðir í 

dönsku. Þátttakendurnir notast allir þrír við fjölbreyttar aðferðir og reyna eftir bestu getu að vekja 

áhuga nemenda með mismunandi verkefnum. Það vakti athygli mína áhugasemin hjá 7. bekkingum 

þar sem þeir fóru í vinaferð til Danmerkur. Með því að heimsækja Danmörku fá nemendur tækifæri 

að kynnast landi og þjóð frá eigin brjósti, það hefur án efa vakið áhuga nemenda á að læra 

tungumálið enn frekar. Eins og kennarinn sagði, þá mælir hann eindregið með slíkri ferð í upphafi 

dönskukennslu. Dönskukennslan breyttist töluvert eftir ferðina að því leyti að nemendur voru 

áhugasamari og virkari í tímum en áður en nemendur fóru í ferðina. Nemendur töluðu meðal 

annars um hversu leiðinlegt tungumál danskan væri og leiðinlegt að læra hana. Þetta sögðu 

nemendur án þess að hafa setið einhverja tíma í dönsku. Kennari gat séð breytinguna, fyrir og eftir, 

því hann var umsjónarkennari þeirra árið áður eða í 6. bekk. 

  

Helstu kennsluaðferðirnar í tungumálanámi eru þær aðferðir sem fjallað hefur verið um hér að 

ofan: Málfræði- og þýðingaraðferðin, beina aðferðin, hlustunar- og talaðferðin og 

tjáskiptaaðferðin. Kennarar eru misjafnir í notkun aðferðanna en allir nota einhverjar aðferðir. Árið 

1999 kom grein í Morgunblaðinu varðandi rannsókn sem Auður Hauksdóttir lektor við dönskuskor 

við Háskóla Íslands gerði í doktorsritgerð sinni. Í þessari grein kemur fram að um 61% 

dönskukennara nota enn þýðinga- og málfræðiaðferðina. Þessi niðurstaða kemur, án efa, töluvert á 

óvart. Það voru 64% dönskukennarar ekki fagmenntaðir og litu ekki á sig sem dönskukennara á 

þessum tíma sem segir okkur hversu mikil vöntun er á menntuðum dönskukennurum til starfa svo 

fagið verði sem faglegast (Auður Hauksdóttir, 1999:32). 

 

Útkoman úr rannsókn Auðar hefur komið töluvert á óvart, að 61% dönskukennara notast enn við 

málfræði- og þýðingaraðferðina, en það verður að líta á að þessi rannsókn var gerð 1999 eða fyrir 8 

árum. Margt hefur breyst síðan en gaman væri að sjá svipaða rannsókn í dag og bera 

niðurstöðurnar saman. 

 

Þær aðferðir sem eru mest áberandi í kennslu þátttakenda er tjáskiptaaðferðin en þeir nota allir 

talæfingar mikið og leyfa nemendum að tjá sig á dönsku, upplestur á dönsku notast þeir einnig 

mikið við. Það má  því segja að kennararnir sem rætt var við eru duglegir að notast við verkefna –

og nemendamiðað nám (d. Task) og nýta sér kunnáttu sína í því. Verkefna– og nemendamiðað nám 
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byggist að verulegu leyti á tjáskiptaaðferðinni þar sem aðaláhersla aðferðarinnar er að nemendur 

læri að tjá sig á tungumálinu og gera sig skiljanleg. Hvað varðar málfræði- og þýðingaraðferðina 

þá er einn þátttakandi sem notast ekkert við hana, hinir tveir notast aðeins við hana eða ekki mikla 

en samt að einhverju leyti. Beina aðferðin og tal- og hlustunaraðferðin hefur ekki náð fótfestu hjá 

þátttakendum enda hafa þær tvær aðferðir aldrei náð neinni fótfestu hér á landi. 

 

Það sem kom á óvart í rannsókninni var að málfræði- og þýðingaraðferðin er enn notuð en þó ekki 

mikið. Eins og fram kom í rannsókn Auðar varðandi aðferðina, hér að ofan, þá er greinilegt að 

málfræði- og þýðingaraðferðin er enn við lýði og mun líklega alltaf vera, það verður erfitt að eyða 

henni alveg út. Þátttakendur kenna málfræðiæfingar, nema einn sem kennir 7. bekk, en ekki kemur 

fram í rannsókninni hvort þeir hafi sér málfræðitíma eða flétti henni inn í kennsluna, sem getur 

skipt sköpum. Hvað varðar glósur á tungumálinu þá notast allir þrír þátttakendur við það enn.  Að 

mínu mati eiga nemendur að reyna frekar að lesa sig í gegnum lestextann og ekki glósa hvert 

einasta orð, þannig ná þeir betri færni í skilningi og lestri, en það eru nokkrir nemendur sem hafa 

vanið sig á glósutæknina og nota hana eingöngu og oftast verða þessir sömu nemendur að vita hvað 

öll orðin þýða í textanum. Hvað varðar lesturinn þá er krafa samkvæmt Aðalnámskrá að nemendur 

þjálfist í að lesa leitarlestur (d. skimming), yfirlitslestur (d. scanning), nákvæmnislestur (d. intensiv 

læsning) og hraðlestur (d. ekstensiv læsning). Því er mikilvægt að kenna nemendum að lesa rétt, 

lestur er ekki bara lestur heldur skiptir hann verulegu máli eftir verkefnum. Lestur er styrkur í 

kennsluhefð hér á landi og mikilvægt að halda því við. 

 

4.1. Hafa kennsluhættirnir eitthvað að segja fyrir um dönskukennslu? 

 

Kennsluhættir hafa veruleg áhrif á kennslu og þá allri kennslu. Tungumálakennslan er 

vandmeðfarin og því mikilvægt að kennari gerir sér góða grein fyrir hvaða kennsluaðferð hann 

mun nota í sinni kennslu. Einnig er mikilvægt fyrir hvern og einn kennara að kynna sér nýtt efni og 

aðferðir til að notast við. Kennsluhættir eru ekki síður mikilvægir kennurum og nemendum. Sama 

kennsluaðferð þarf ekki að virka jafnvel á bekk A og B, kennsluaðferðir fara alveg eftir 

nemendahópnum hverju sinni. Eins og fram kom í rannsókn Auðar þá er augljós árangur nemenda 

sterklega háður kennsluaðferð og fagmenntun kennarans, því verðum við að huga vel að 

kennsluaðferð okkar (Auður Hauksdóttir, 1999:32). 
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Tungumálakennslan er ekki mikið öðruvísi en önnur grunnskólakennsla, vandamálið er að yfirleitt 

gleymist hún, það er að segja að kennsluhættirnir eiga það til að gleymast og alltaf eru sömu 

aðferðir nýttar í tungumálakennslu. Aðferðafræði við tungumálakennslu er að taka breytingum, 

kennarar eru meðvitaðri um nýjar og betri kennsluaðferðir og eru jafnvel duglegir að afla sér meiri 

upplýsinga en hefur verið í gegnum árin.  

 

Það er greinilegt samkvæmt svörum kennaranna þá hafa kennsluhættir veruleg áhrif. Að þeirra 

sögn þá finnst þeim áhugi nemenda misjafn en yfirleitt góður. Þó nemendur eru neikvæðir þá 

leggja þeir samt sem áður á sig og ef nemandi skilur ekki og kennari endurtekur aftur og aftur á 

dönsku þá kemur skilningurinn hjá hinum sama nemanda sem þóttist ekkert skilja. Það virðist oft 

vera fast í nemendum að kunna ekkert og geta ekkert í dönsku og kemur það í hlut 

dönskukennarans að breyta því. Það getur verið mjög flókið og erfitt verk en er samt sem áður 

nauðsynlegt. 

 

Kennarar kenna auðvitað eins misjafnlega og þeir eru margir. Það er margt sem kom í ljós í þessari 

rannsókn sem vert er að athuga nánar. Ástæða fyrir því gæti auðvitað verið sú að námskráin er ekki 

ný af nálinni. Í þessari rannsókn kom í ljós að tjáskiptaaðferðin er greinilega stærsta aðferð 

kennaranna, þeir eru duglegir að nýta sér hana og gera það vel. Eins og fram hefur komið byggist 

verkefna- og nemendamiðað nám að verulegu leyti á tjáskiptaaðferðinni og því hefði verið 

áhugavert að framkvæma rannsókn þar sem fengin væri betri mynd af verkefnum sem kennararnir 

leggja fyrir nemendur. Málfræði- og þýðingaraðferðin er ekki stór aðferð í samanburði við 

tjáskiptaaðferðina. Kennarar nota hana að einhverju leyti enn í dag en þó eru nokkrir kennarar sem 

nota þá aðferð alls ekki, vilja ekki nota hana. Þessar tvær aðferðir hafa hvað mest verið áberandi í 

tungumálakennslu samkvæmt rannsókninni.  Dönskukennslan er fjölbreytt í dag samkvæmt þessari 

rannsókn, eins hvað varðar verkefni. Samkvæmt þessum þátttakendum er tjáskiptaaðferðin einna 

mikilvægust þar sem allir þrír kennararnir notast að fjölbreytileg verkefni og finna texta og greinar 

af netinu eða blöðum. Þeir láta nemendur vinna verkefni tengdum raunveruleikanum á þann hátt. 

Kennararnir eru einnig duglegir að notast við leiki, spil og tölvur en þetta getur tengt nemendur við 

raunveruleikann í tungumálanámi. 
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5. Lokaorð 
 

Rannsókn þessi leiddi í ljós að kennsluaðferðir eru mun fjölbreyttari í dag en hefur verið 

undanfarið. Það er greinilegt að danskan er orðin að faggrein og nemendur orðnir áhugasamari og 

virkari. Þátttakendur rannsóknarinnar voru yfirleitt sammála hvað varðaði kennsluaðferðir og 

notuðust allir við fjölbreytt efni í kennslu og þeir voru duglegir að afla sér efni annars staðar en 

vinnubókum. Allir vilja þeir sjá dönskuna hefjast fyrr en í 7. bekk þar sem skólaskylda nemenda er 

einungis 4 ár í dönsku samkvæmt Aðalnámskrá. Í þessari rannsókn kom í ljós að málfræði- og 

þýðingaraðferðin er á undanhaldi og tjáskiptaaðferðin að verða ríkjandi kennsluaðferð í dönsku. 

 

Áhugavert gæti verið að gera stærri og viðameiri rannsókn á kennsluháttum dönskukennara á öllu 

landinu og sjá þannig viðhorf þeirra til kennslunnar og athuga hverju þeir vildu fá breytt í 

Aðalnámskrá, ef þeir vildu fá einhverju breytt á annað borð. Einnig væri athyglisvert að vita 

hvernig kennarar kenna málfræðina, hvort það væru sér málfræðitímar eða fléttast hún inn í tímana. 

Eins varðandi verkefna- og nemendamiðað nám (d. Task), gaman væri að spyrja nánar út í það. 
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Viðauki 
 

Spurningalisti 
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Spurningar sem lagðar voru fyrir og rökstuðningur fyrir vali þeirra 
 

1. Hvað er langt síðan þú útskrifaðist sem kennari? 

Hér vildi ég fá reynslu kennara, hversu lengi þeir hafi kennt. 

 

2. Er danska aðalkennslufag þitt?  

Hér vildi ég skoða hvort kennari væri eingöngu að kenna dönsku eða annað fag með.  

 

3. Hvað hefurðu kennt dönsku lengi? 

Hér vildi ég athuga bakgrunn kennara og hversu langann tíma þeir höfðu kennt dönsku. 

4. Kennirðu önnur fög en dönsku? Ef svo er, hvaða? 

Hér vildi ég sjá hvernig kennarar ná að nýta sér hina ýmsu kennsluhætti ef þeir eru að 

kenna annað fag en dönsku. 

 

5. Finnst þér að dönskunám ætti að hefjast fyrr en í 7 bekk eins og er skv námskrá? 

Ég vildi fá skoðun reyndra dönskukennara. 

 

6. Notastu eingöngu við námssefnið (kennslubækur) í tímum eða ertu með önnur verkefni? 

Hvernig verkefni? 

Þessi spurning tengist kennsluháttum að verulegu leyti og hér vildi ég fá smá innsýn inn í 

hvort kennari nýtir sér eingöngu kennslubók eða hvort hann sé með eitthvað annað efni 

með. 

 

7. Taka nemendur þátt í tímum, reyna þeir að tala dönsku eða vilja þeir fá  allt á íslensku? 

Hér vildi ég fá að vita þátttöku nemenda í tímum, hann skiptir jú sköpum. 

 

8. Hvernig finnst þér áhugi nemenda á dönsku vera? 

Áhugi nemenda byggist að miklu leyti að kennsluháttum. 

 

9. Hversu mikla áherslu leggur þú á eftirfarandi í dönskukennslu? 

Hér er ég með lista sem ég vildi að hver kennari merkti inná. Þannig gerði það mér kleyft 

að fá aðeins innsýn inn í kennslu þeirra og hvernig þeir nýta sér hina mismunandi 

möguleika í kennsluháttum og ná að samþætta færniþættina 4. 
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Mjög mikla 

 

Mikla 

 

Nokkuð 

mikla 

 

Ekki mikla 

 

Enga  

Leikir og spil      

Talæfingar      

Hlustun       

Lestur í tímum 

Upplestur á dönsku 

     

Frásagnir á dönsku      

Umræður á dönsku      

 

Ritun      

Hópavinnu      

Paravinna       

Þemavinna       

Vinnubókavinna      

Tölvuvinna      

Málfræðiæfingar      

Þýðingar (frá 

dönsku yfir á 

íslensku eða öfugt) 

     

Glósa       

Yfirferð 

heimavinnu 

     

 
 
 
 
 


