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Ágrip 
 

 Í þessari ritgerð er fjallað um rannsókn á því hversu mikið dönskukennarar eru að nota 

markmálið í kennslustundum sínum. Þessi rannsókn er eigindleg og er því ekki byggð upp á 

tölum, töflum eða súluritum, heldur er hún byggð á skynjun, frásöng og skoðunum þeirra sem 

í henni tóku þátt. Það tóku sjö kennarar þátt í þessari rannsókn. Þegar samþykki lá fyrir um 

þáttöku var fundinn tími fyrir heimsóknir til þeirra allra og að þeim loknum fengu þáttakendur 

sendan spurningarlista sem þeir áttu að svara og senda til baka.  

 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að markmálið sé ekki nægilega mikið 

notað í kennslustundum. Ástæður þess voru einna helst neikvæðni nemenda gagnvart faginu. 

Allir þátttakendur töldu þó mikilvægt að markmálið væri notað og eru sáttir við breyttar 

áherslur á þennan færniþátt í Aðalnámskrá grunnskóla. Þeir voru nokkuð samróma um að þeir 

þyrftu jafnvel frekari aðstoð með fleiri námskeiðum um notkun munnlega þáttarins. Sumir 

töluðu um að námsefnið biði ekki upp á nægalega fjölbreytni. 

 

 Með þessum niðurstöðum kemur í ljós að áherslur á munnlega þáttinn í kennslu séu á 

standist ekki í samanburði við áherslur Aðalnámskrár grunnskóla. Námsmarkmiðum er ekki 

náð í þessum hluta og það vanti töluvert upp á til þess að það takist.  
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Formáli 
 

 Rannsókn þessi var gerð sem B.Ed verkefni við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið, 

grunnskólafræði. Rannsóknarefni þetta var valið vegna þess að upplifun kennara og nemenda 

hingað til, hefur verið sú að dönskukennarar eru því miður ekki að nota markmálið nógu 

mikið í kennslustundum sínum. Sem verðandi dönskukennari fannst mér áhugavert að 

rannsaka þetta og jafnvel hjálpa sjálfri mér í leiðnni að laga þennan hluta hjá mér. Eins hefur 

ekki verið mikið gert af þessháttar rannsóknum og taldi ég þörf á, sérstaklega með breyttum 

áherslum í Aðalnámskrá grunnskólanna. 

 Leiðbeinandi minn var Michael Dal, lektor í dönsku og færi ég honum mínar bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Eins langar mig til að þakka þeim kennurum sem 

gáfu sér tíma til að taka þátt í þessu með mér, án þeirra hefði þetta ekki tekist. 

 

Dalvík, apríl 2010 

Sigurrós Margrét Karlsdóttir 
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1. Inngangur 
 

 Fram til 1999 var danska kennd sem fyrsta erlenda tungumálið sem nemendur lærðu í 

grunnskóla og enska var annað tungumálið. Nú hefur dæmið snúist við, danska er nú annað 

erlenda málið sem nemendur taka sér fyrir hendur. Þeir byrja að læra markmálið í 7. bekk, en 

það er þó alltaf að færast í aukana að skólarnir byrji dönskukennslu í 5. bekk og þá jafnvel 

enskuna enn fyrr. Aukin áhersla hefur verið á notkun markmálsins í kennslu erlendra 

tungumála síðustu ár og áratugi. Þetta má líka sjá í auknum áherslum í færniþættinum talað 

mál í lokamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, erlend tungumál – danska, en þar kemur 

meðal annars fram mikilvægi þess að nemandinn: 

 

 - skilji heildarinntak í munnlegum frásögnum og samtölum tveggja um 

 efni almenns eðlis sem hæfir aldri hans og þroska 

 - geti hlustað eftir og skilið smáatriði í samtölum, tilkynningum og 

 frásögnum þar sem nauðsynlegt er að skilja til fullnustu það sem sagt er 

 - geti óundirbúið tekið þátt í samræðum við ólíka viðmælendur um efni 

 sem hann þekkir, hefur áhuga á eða sem tengist daglegu lífi 

 - geti sagt nokkuð lipurlega frá ýmsu sem hann hefur áhuga á og haldið 

 rökréttum þræði í frásögninni 

       (Menntamálaráðuneytið, 2007:30) 

 

 Tæknin er síbreytileg ef svo má að orði komast, fólk farið að nota Veraldarvefinn í 

miklu meira mæli og því er kannski enn mikilvægara að læra tungumál í dag en áður fyrr, eða 

hvað? Það hefur í raun alltaf verið mikilvægt, en kannski frekar á öðrum grundvelli. Hér áður 

fyrr var meira lagt upp með að kunna að lesa og skrifa, og kannski var það vegna þess að svo 

fjölmargir Íslendingar fóru erlendis til frekara náms og þurftu þá að geta lesið og skrifað. Þó 

svo að maður sé vel læs og ágætlega skrifandi á einhverju tungumáli er ekki þar með sagt að 

maður geti bjargað sér í viðkomandi landi. Á þessu hefur orðið vakning og hugmyndafræðin í 

tungumálakennslu þar af leiðandi breyst. Við þurfum á því að halda að geta tjáð okkur og taka 

þátt í samræðum sem við lendum í án mikilla hnökra. 

 Tilgátan í þessari ritgerð er sú að vakningin sé ekki nóg, eða sú að hún sé hreinlega til 

staðar en hunsuð. Þar af leiðandi vaknaði þessi rannsóknarspurning hjá mér, Er danska notuð 

í kennslu? Rannsókn á notkun markmálsins hjá dönskukennurum í kennslu sinni. 



6 
 

1.1 Tungumálakennsla 
 

 Tungumálakennsla hefur verið til í aldanna rás, það eru margar aldir síðan farið var að 

kenna latínu og hefur tungumálakennslan þróast heilmikið síðan þá. Þó er eitt sem er alltaf 

eins í þessu máli, en það er að í kjölfar þess að læra tungumálið lærir maður um land og þjóð í 

leiðinni, það hangir einfaldlega saman (Tornberg, 1997:51). Það er nú líka þannig að til þess 

að tungumálið nýtist nemendum meira heldur en bara að kunna tungumálið þurfi þeir að læra 

um menningu og þjóð, að nemendur fái að kynnast tungumálinu eins og það er notað, ekki 

einungis í bókum. Eins skiptir það miklu máli í allri tungumálakennslu að menning þess lands 

sem um ræðir sé sýnileg nemendum í kennslustofunni og nemendur fái að upplifa tungumálið 

í gegnum blöð, tímarit, tölvu og þess háttar (Menntamálaráðuneytið, 2007:29) 

 Til að taka dæmi um mikilvægi tungumálakennslu þá stóð dönskukennsla höllum fæti 

á tímabili vegna þess að uppi voru raddir um að dönskukennsla væri kannski einungis hrein 

tímasóun, þar sem að þeim sem lærðu hana gekk erfiðlega að nota hana þegar á reyndi. Sem 

betur fer kom þá danska ríkið til skjalanna og fékk leyfi til að styrkja dönskukennslu og 

miðlun danskrar menningar á Íslandi (Birna María Svanbjörnsdóttir, María Steingrímsdóttir 

og Trausti Þorsteinsson, 2006:5). Það hefði verið skref aftur á bak ef af þessu hefði orðið. 

 Eins og mun koma fram í þessari ritgerð að þá er það auðveldara fyrir okkur að fá 

aðgang inn í háskóla erlendis ef við kunnum fleira en eitt tungumál, það er enn meiri kostur 

fyrir okkur þegar við sækjum um háskólanám í hinum Norðurlöndunum, því vegna 

dönskukennslunnar getum við sótt um án þess að taka inntökupróf. Enda hefur það sýnt sig og 

sannast í gegnum árin, að þeir sem stefna á frekara háskólanám á erlendri grundu fara flestir 

til Norðurlandanna. 

 Meginmarkmið í tungumálakennslu í grunnskólum eru þau að nemendur geti nýtt sér 

og notfært þá kunnáttu sem þeir öðlast með námi sínu. Markmiðið er að nemendur nái þannig 

tökum á tungumálinu að þeir skilji það eins og það er notað í hversdagsleikanum. Mjög brýnt 

er að nemendur nái strax í upphafi tungumálakennslu góðum tökum á undirstöðuatriðum og 

þá ætti eftirleikurinn að verða auðveldari (Menntamálaráðuneytið, 1999b:7)  

 Breyttar áherslur á tungumálafærni í grunnskólum eru í meira samræmi við markmið 

framhaldsskóla eftir að þeim var breytt árið 2007, því ekki er talið nóg að geta lesið og 

skrifað, heldur þurfa nemendur að hafa náð það góðum tökum á tungumálinu að þeir geti tjáð 

sig í öllum þeim aðstæðum sem upp geta komið (Menntamálaráðuneytið, 1999). 
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1.2 Tilgangur tungumálakennslu 
 

 Tilgangur tungumálakennslu er að kynna fyrir nemendum menningu og siði annarra 

landa. Það skiptir miklu máli að nemendur læri það að þjóðir eru misjafnar og erum við þar að 

tala um menningu og siði. Eflaust eru misjafnar ástæður fyrir því hvaða tungumál skal kennt, 

en danskan er til að mynda kennd vegna menningarlegra tengsla á milli Íslands og 

Danmerkur, danska og íslenska eru náskyld tungumál sem ætti að auðvelda okkur 

Íslendingum að tileinka okkur málið (Menntamálaráðuneytið, 2007:29). Tungumálanám er 

einnig mjög mikilvægur þáttur í öllum samskiptum á milli landa og heimsálfa og því er það 

mikilvægt að nemendur séu undir það búnir að þurfa að taka þátt í slíkum samskiptum. Einnig 

er það mjög mikilvægur lykill í öllu námi sem og atvinnutækifærum þegar haldið er út í lífið 

eftir að skólagöngu lýkur (Menntamálaráðuneytið, 1999b:6). Það er líka mikilvægt að 

nemendum verði gert ljóst að menntun er æviverk, að menntun og þjálfun skipti miklu máli 

og sé órjúfanlega mikilvægur þáttur þegar kemur að starfsferli og þátttöku í hinum ýmsum 

athöfnum í þjóðfélaginu, þetta á reyndar við um allt nám (Menntamálaráðuneytið, 1999a:15). 

 Eins og áður hefur komið fram þá er mesti áviningurinn sá að auðvelda samskipti á 

milli landa og heimsálfa. Eins auðveldar tungumálanám okkur aðgang í háskóla erlendis. Það 

verður einhverra hluta vegna allt auðveldara fyrir manni ef maður kann eða getur tjáð sig á 

fleiri tungum en móðurmáli sínu. Við vitum öll að tækninni hefur fleygt alveg ógurlega fram 

og mjög mikið af allskonar samskiptum fara orðið fram í gegnum Veraldarvefinn, eins og 

áður hefur komið fram. Það er allavegana á hreinu að maður er ekki verr staddur í lífinu með 

fleiri en eitt tungumál í farteskinu. 

 

1.3 Af hverju þetta rannsóknarefni? 
 

 Því hefur lengi verið haldið fram að kunnátta í erlendum tungumálum sé okkur 

nauðsynleg, og þá ekki bara til að kunna tungumálið, heldur eru ástæðurnar margþættar. Til 

dæmis er mikið af leiðbeiningarbæklingum með hinum ýmsum varningi ritaður á erlendri 

tungu ásamt því að, við erum meira að ferðast erlendis (Menntamálaráðuneytið, 1999b:6). 

Síðustu ár hefur líka verið hröð þróun í tækni og því erum við nú orðið í miklum samskiptum 

við fólk erlendis í gegnum Internetið. 

 Árið 2001 var gerð könnun af PriceWaterhouseCoopers fyrir Menntamálaráðuneytið 

og í henni kom fram að meirihluti þátttakenda var á því að enska væri mikilvægust að læra, 

þar á eftir kom danska, þýska og spænska. Það var reyndar munur á hvort að um yngra eða 

eldra fólk var að ræða, það yngra var meira komið á þá skoðun að læra spænsku á meðan þeir 
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eldri völdu dönsku eða annað Norðurlandatungumál. Eins kom fram í þessari sömu könnun að 

sú námsaðferð sem þáttakendur töldu bera mestan árangur væri sú að annaðhvort að fara til 

viðkomandi lands eða tala markmálið við einhvern sem hefði það að móðurmáli. 

(Menntamálaráðuneytið, 2001:5 - 7). 

 Í ljósi aukinna áherslna á góða færni í munnlega þættinum þótti mér spennandi að 

skoða hvernig þessi þáttur væri að takast hjá okkur. Upphaflega fór ég af stað í þetta verkefni 

fyrir sjálfa mig, en mér hefur ekki gengið sem skyldi að temja mér það að nota markmálið í 

mínum kennslustundum sem leiðbeinandi. Mig langaði til að sjá og heyra hvort að aðrir 

kennarar væru í sama vanda og ég, og þar af leiðandi myndi þessi rannsókn vonandi hjálpa 

okkur öllum. 

 

2. Kennsluaðferðir í tungumálakennslu 
 

 Til að ná góðri færni í erlendu tungumáli þarf maður að hafa lært það með mikilli 

fjölbreytni. Það skiptir máli að koma að öllu þáttum lærdómsins. Grunnurinn fyrir því að við 

getum skilið það sem við heyrum og lesum og tjáð okkur munnlega á tungumálinu eru 

undirstöðuþættir þess, málakerfið og orðaforðinn. Því er mjög mikilvægt að nota margs konar 

aðferðir í kennslu sinni (Menntamálaráðuneytið, 2007:10).  

 En hvað á maður að gera, hvaða aðferðir á að nota? Jú, hér er verið að tala um 

kennsluaðferðir og þær eru fjölbreyttar. Kennsluaðferð er það skipulag sem kennarinn velur 

sér fyrir hverja kennslustund fyrir sig, hvernig samskipti hans við nemendurna eru og hvaða 

námsefni verður fyrir valinu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:9). Eðlilega eru kennsluaðferðirnar 

mismunandi í eðli sínu vegna þess að þær byggja á ólíkum forsendum og markmiðum, eins 

koma mismunandi skólastefnur þarna inn í (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:35).  

 Mikil breidd er í kennsluaðferðum og eru því útfærslumöguleikarnir margir, en þær 

aðferðir sem um ræðir eru eftirfarandi: 

1. Útlistunarkennsla 

2. Þulunám og þjálfunaræfingar 

3. Verklegar æfingar 

4. Umræðu- og spurnaraðferðir 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning 

6. Þrautalausnir 

7. Leitaraðferðir 

8. Hópvinnubrögð 

9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. 

   (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 43) 
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 Í tungumálakennslu hefur líklegast útlistunarkennslan ráðið hvað mestum ríkjum 

hingað til. En þar er kennarinn að miðla til nemenda og lítið um samskipti á tungumálinu utan 

þess að lesa texta og þýða þá. Þulunám og þjálfunaræfingar hafa án efa líka spilað stórt 

hlutverk. Þetta eru frekar einhæfar aðferðir og eflaust hentuðu þær ekki öllum, en svona var 

þetta bara. Það hefur þó orðið mikil þróun eða kannski heldur vakning í þessum málum frá 

sjöunda áratugnum. Á þeim tíma fóru nemendur að verða meðvitaðri um það hvernig þeir 

lærðu best, það er að segja hvaða aðferð hentaði þeim best til lærdóms, og fóru að taka meiri 

ábyrgð á sínu námi (Tornberg, 1997:26). Þessi vakning kallaði á fjölbreyttari og fleiri 

kennsluaðferðir, því með því að lesa og glósa texta var nemandinn jú að læra málfræðilega 

rétt mál, en þegar nemandinn átti síðan að fara nota málið varð það frekar ónáttúrulegt eða 

réttara sagt kannski töluvert ólíkt talmáli (Tornberg, 1997:31)  

 Það var alltaf aðalmálið að læra hvernig átti að skrifa og lesa, það var ekki mikil 

áhersla lögð á talmál. Nemendur áttu að geta lesið og skrifað málið án málfærðivilla og því 

var áherslan lögð á það. Samkvæmt Danska Menntamálaráðuneytinu er þetta ekki rétta 

aðferðin, heldur skuli tungumál lærð með notkun þess og því betur og meira sem nemendur 

fái að nota málið komi málfræðin með (Undervisningsministeriet, 2001:3 kapitel). Það er þó 

ekki nóg að læra talmálið, heldur verður að hafa í huga hvernig og hvar maður segir hlutina, 

það skiptir máli hvernig hlutirnir eru sagðir eftir því í hvaða aðstæðum maður er það að það 

skiptið (Undervisningsministeriet, 2001:2 kapitel). 

 Tímarnir breytast og fólkið með og má því áætla að með breyttum áherslum á 

lokamarkmið í tungumálum sé staðan önnur í dag, að það sé ekki eins mikið einblítt á 

útlistunaraðferðina og þulu- og þjálfunarnám. Heldur er í raun verið að nota allar hinar 

kennsluaðferðirnar í meirihluta en þessar sem hafa verið ríkjandi í minnihluta. Við erum þó 

samt nokkuð seinni í því en aðrar þjóðir að leggja meiri áherslu á talað mál í 

tungumálakennslu. Hér áður fyrr í kringum seinni heimsstyrjöldina varð vakning á þessu í 

Evrópu. Þá voru hermennirnir að koma í land og gátu ekki átt samskipti við fólkið í 

löndunum, það kunni bara rit – og lesmálið ef ég má komast svo að orði. En þarna kom í ljós 

þörfin fyrir það að kenna talmál sem var síðan farið í (Tornberg, 1997:34). Við, eins og áður 

segir, erum töluvert á eftir hvað þetta varðar, þó sérstaklega í dönsku, þó svo að það sé í raun 

búið að kenna hana lengur en ensku. Það er ekki fyrr en tæknin í heiminum verður viðameiri 

að við hér á landi vöknum til lífsins hvað þetta varðar. Við þessa uppvakningu fórum við að 

koma með meiri fjölbreytni inn í kennslustofuna, en henni verður gerð betur skil í kafla 2.2. 
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2.1 Miðlun kennarans. 
 

 Það skiptir gífurlega miklu máli hvernig kennarinn kemur frá sér því efni sem hann er 

að kenna. Hér ættu tungumálakennarar að vera samstíga og nota eingöngu markmáið í sínum 

kennslustundum, en því miður er það ekki svoleiðis, en ég hef góða trú á því að við séum á 

leiðinni þangað. Í tungumálakennslu skiptir miklu máli að kennarinn leyfi nemendum að tjá 

sig á þann hátt sem þeir geta, finni ekki til þvingunar þar sem þeir eru oft feimnir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1996, 38). 

 Nemendur þurfa ráðrúm til að hugsa og velta fyrir sér því sem þeir ætli að segja, en 

það er eins og kennarinn hafi ekki alltaf þolinmæði í að bíða eftir svari, það hefur sýnt sig í 

fyrri rannsóknum að doki kennarinn við og leyfi nemendum að hugsa aðeins gefi meiri 

árangur. Ef við sem kennarar náum að temja okkur þessa þolinmæði, þá verður útkoman sú að 

kennarinn fer að tala minna í kennslustundunum og nemendur meira (Ingvar Sigurgeirsson, 

1996:39). Þetta er atriði sem ég tel að við þurfum öll að skoða hjá okkur sjálfum, veit alveg að 

ég er sek um þetta í minni kennslu. 

 

2.2 Fjölbreytni 
 

 Eins og áður hefur komið fram er nauðsynlegt að vera með mikla og góða fjölbreytni í 

kennslunni og skipta þar kennsluaðferðir miklu máli. Með ríkari áherslum á talað mál í 

tungumálakennslu hafa aðferðirnar breyst til muna. Hér áður var lítið annað gert en að lesa, 

glósa og leysa verkefni, það er sem betur fer að mínu mati í minnkandi mæli nú til dags. Enn 

meiri áhersla á að nemendur kynnist menningu og þjóð gerir kennsluna skemmtilegri að mínu 

mati. Okkur er orðið skylt að kynna fyrir nemendum menningu og siði þjóðarinnar og verðum 

að passa upp á það að nemendur fái að upplifa markmálið eins og það er og er notað af þeim 

sem hafa það sem móðurmál (Menntamálaráðuneytið, 2007:29). 

 Það hefur sýnt sig og sannað að bregða á leik gerir námið skemmtilegt og áhugavert, 

og árangurinn verður meiri og betri. Því miður beri of mikið á því að þessi aðferð sé frekar 

notuð á yngri stigum skólastarfsins, en við höfum öll gaman af því að leika okkur, öll sem eitt, 

börn, unglingar og fullorðnir (Wyse og Jones, 2001:209). Við erum að gera þetta í meira mæli 

í dag og erum hvött til þess af samkennurum okkar og okkur lærðari mönnum. Í dönskudeild 

Háskóla Ísland er mikil áhersla lögð á fjölbreytni í kennsluaðferðum, við erum mikið hvött til 

þess að nýta okkur alla tækni, nota tölvur, kvikmyndir, tónlist og hreinlega allt hvað okkur 

dettur í hug í kennslu okkar sem verðandi dönskukennarar. Það er til að mynda komið sér 

námskeið sem heitir Notkun upplýsingatækni í erlendum tungumálum, og er bæði fyrir 
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dönsku – og enskunemendur. Á því námskeiði erum við að læra að búa til tölvuverkefni, bæði 

gagnvirk og til útprentunar, og er ekkert nema skref í rétta átt og mun færa okkur færari 

dönskukennara í framtíðinni. Verklegar æfingar eru mikilvægur þáttur í allri kennslu og getur 

hún farið fram á hinum ýmsum stöðum, þarf ekkert að einskorðast við verkgreinastofur að 

neinu leyti. Vel skipulögð kennsla getur verið jafn góð ef ekki betri heldur en hefðbundin 

kennsla og án efa árangursríkari (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:86).  

 

3. Námsefni 
 

 Námsefnið er í stöðugri þróun, og þá kannski vegna breyttra áherslna, en eins vegna 

þess að námsefni verður hreinlega úrelt með árunum. Það námsefni sem við höfum aðgang að 

í dag er fjölbreytt og skemmtilegt og eins og áður sagði í stanslausri þróun. Meira er um að 

kennarar geti farið og fundið sér skemmtilegt og áhugavert efni á Veraldarvefnum. Allar 

námsbækur eru af hinu góða og gaman að nota þær. Þó er það einfaldlega svo að tæknin 

geysist um á ofurhraða og því er verið að reyna fylgja eftir í kennslu. Meira er því um að 

kennarar fari og finni sér efni á Veraldarvefnum til að vera í takt við það sem er að gerast í 

heiminu, ekki síst því landi sem um ræðir hvað tungumálakennslu varðar. Eins er það svo að 

með ríkari áherslum á fjölbreyttari kennsluaðferðir kallar það á stöðuga þróun í námsefnagerð, 

það tekur hins vegar töluverðan tíma og því tilvalið að notfæra sér tæknina með því að nota 

Veraldarvefinn, tónlist, myndir, kvikmyndir og svo mætti lengi telja. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir hafa líka gefið kennurum meira svigrúm til að búa sér til sitt eigið efni, eða 

kannski réttara sagt að nota það sem þeim dettur í hug, það er svona meira frjálsræði innan 

vissra marka.  

 Eins og ég hef áður komið að þá er brýnt fyrir okkur sem nemum á dönskukjörsviði 

Háskóla Íslands, menntavísindasviði, að nýta okkur alla þá tækni sem við komumst í tæri við, 

vera dugleg að nota tónlist, myndir og aðra miðla sem koma með danskt dægurtal inn í 

kennslustundirnar okkar. Vera dugleg að nota markmálið og ekki að einblína svona mikið á 

bækurnar, þó svo að við eigum að sjálfsögðu að nota þær líka. Það skipti hins vegar meira 

máli að vera með mikla fjölbreytni og gera kennslustundirnar áhugaverðari og láta þær höfða 

meira til nemendanna, þá komi árangurinn. 

 

3.1 Áherslur 
 

 Eins og svo oft hefur komið fram hér að ofan eru breyttar áherslur í tungumálakennslu. 

Við eigum að nota markmálið meira og nemendur eiga að verða betri í tjáskiptum við hinar 
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ýmsu aðstæður. Breyttar áherslur eiga að gera kennslustundirnar fjölbreyttari og áhugaverðari 

fyrir nemendurna og því verðum við sem kennarar að vera vakandi fyrir öllum nýjungum 

hvað varðar tækni og þess háttar.  

 

3.2 Námsmat 
 

 Það er ekki hægt að segja annað en að nám, kennsla og námsmat tengist órjúfanlegum 

böndum. Jafnvægi þarf að vera á mati í öllum færniþáttum og markmið námsins eru 

grundvöllur námsmatsins sem þarf að ná til allra þátta í náminu. Eins þarf að passa upp á það 

að námsmatsviðmið séu nemendum skýr og greinileg (Menntamálaráðuneytið, 2007:13)  

 Með breyttum áherslum í tungumálanámi liggur beinast við að námsmat breytist. Við 

erum þó enn að meta árangur með símati, verkefnum og prófum. Það sem hefur breyst er að 

það er meira um jafningjamat og sjálfsmat. Eitt það nýjasta á þessu sviði eru svokallaðar, 

ferilsmöppur/námsmatsmöppur (portfolio). Þessi aðferð setur að nokkru eða miklu leyti 

námsmatið í hendurnar á nemendunum sjálfum. Í þessa möppu safnar nemandi öllu því sem 

hann hefur gert í tungumálanámi sínu, hann hefur betri sýn á hvað hann er búinn að vera að 

gera yfir veturinn eða þau ár sem hann hefur verið í tungumála námi, og gerir sér þar af 

leiðandi betur grein fyrir því hvernig hann er staddur í viðkomandi fagi (Aldís Ingvadóttir, 

Oddný G. Sverrisdóttir og Þórhildur Oddsdóttir, 2001:27). 

 Við erum einnig að taka okkur á að mínu mati hvað próf og prófagerð varðar. Við 

erum jú enn mikið að setja nemendur í próf, en erum samt orðin opnari fyrir því að minnka 

það, erum til að mynda ekki með próf á hverri önn, eða það er allavegana að aukast. Hingað 

til höfum við heldur ekki verið neinir snillingar í prófagerð og kannski má kenna kunnáttu 

leysi þar um. Við höfum í of mörg ár verið að miða kennslu okkar við samræmdu prófin, sem 

eru sem betur fer að mínu mati dottin út. Það segir líka í úttekt á samræmdum prófum 2006 

eftir Michael Dal að það próf sé mjög ábótavant málfarslega, hlustun frekar gamaldags, 

ritunarverkefni ekki samræmi við markmið Aðalnámskrár ásamt fleiri atriðum sem hann telur 

ábótavant (Dal, 2006:16). Það er kúnst að búa til gott próf og ég viðurkenni það fúslega að 

það er sá partur í minni kennslu sem ég hef verið hvað óöruggust með, ég kann þetta ekki 

nógu vel. Prófin eiga að vera þess eðlis að það sé gott mælitæki fyrir bæði kennarann og 

nemandann, það á að segja þeim til um hvar nemandinn stendur í námi sínu. Það þarf að passa 

að í því séu ekki gloppur og að það sé áreiðanlegt, engin vafaatriði. Eins þarf að passa vel að 

það sé við hæfi nemandans, að þetta próf sé eitthvað sem hann vilji taka og hafi áhuga á. Eins 

þarf að passa að prófað sé í þeim námsþáttum sem búið er að fara yfir og nemandinn sé klár á 

því hvað það er (Jeeves, 2001:4-5). 
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 En eins og ég segi hér fyrir ofan þá er þetta allt að koma hjá okkur og við erum orðin 

miklu opnari fyrir fjölbreyttara námsmati eins og fjölbreyttari kennsluaðferðum, sem er ekkert 

nema jákvæð þróun. Við erum meira að leyfa nemendum að taka þátt í sínum eigin 

námsárangri eins og með verkefnamöppum (portfolio), erum  meira að láta þá vinna 

gagnvirkar æfingar í tölvum, erum með sjálfsmat og jafningjamat, sem þekktist ekki hér áður, 

þá varð það bara kennarinn sem gaf einkunn á það hvernig nemandinn var að standa sig. 

 

4. Fyrri rannsóknir 
 

 Það er alveg óhætt að segja að þetta málefni hefur ekki verið mikið rannsakað. Þegar 

komið var á hreint hvað ætti að rannsaka var farið í það að leita að fyrri rannsóknum um sama 

viðfangsefni, það var ekki mikið að finna. Einna helst ber að nefna rannsókn sem Ósa 

Knútsdóttir gerði og kom út árið 2008 en hún framkvæmdi hana á árunum 2005 – 2006 . Í 

þeirri grein er hún að rannsaka notkun markmálsins í framhaldsskólum, en hún er sjálf kennari 

við Menntaskólann við Sund. Í þessari rannsókn er hún að skoða viðhorf dönskukennara til 

þjálfunar á munnlegri færni í kennslu sinni. Hún vildi fá að sjá hvaða áhrif umræðan um 

breyttar áherslur í tungumálakennslu hefðu á kennarana sjálfa. Samkvæmt rannsókn hennar 

eru kennararnir alveg meðvitaðir um að það er aukin áhersla á talað mál, en vandamálið sé að 

fá nemendur til að tjá sig. Einn kennarinn talar um að sökum þess hvað danskan heyrist lítið í 

daglegu lífi nemenda séu þeir tregari til að tala hana, eru einfaldlega hræddir við það. Annar 

kennari talar um að þetta sé vegna þess að nemendur nýti sér það að kennarinn sé íslenskur, 

séu öruggari að tala við hann á sínu eigin tungumáli og því geri þeir það frekar heldur en að 

reyna við markmálið (Ósa Knústdóttir, 2008:9-11). 

 Þó svo að ég hafi ekki fundið margar rannsóknir um þetta málefni hefur verið mikil 

gróska í því að rannsaka tungumálanám samt sem áður. Nýlega, eða árið 2008, kom út bókin 

Mál málanna og í henni er að finna greinar um kenningar, rannsóknir um máltöku, 

tungumálanám og tungumálakennslu. En rannsóknir á tileinkun erlendra tungumála og 

fjöltyngi skipta sífellt meira og meira máli, því að þær varpa jú ljósi á eðli máltöku, 

málbeitingu og starfsemi mannsheilans (Auður Hauksdóttir, 2008:5). Með fleiri rannsóknum 

og birtingum þeirra erum við betur í stakk búin til að þróa kennsluna og gera hana skilvirkari. 

 Það er líka gaman að segja frá því að einn af kennururnum sem ég heimsótti í 

rannsókn minni sagði mér frá starfendarannsókn sem hann gerði á sjálfum sér í sinni kennslu, 

en hann kennir í framhaldskóla. Hann var með teljara á sér og taldi þau skipti sem notuð var 

danska í tímunum. Hann sagði mér að þetta hafi verið skemmtilegt og komið skemmtilega á 
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óvart. Það er hverjum manni hollt að líta í eigin barm og ég trúi því að með meiri gagnrýni á 

sjálf okkur, verðum við betri í því að nota markmálið í kennslu okkar. 

 

5. Rannsóknin 
 

Samkvæmt McMillan eru allar okkar skoðanir byggðar á þekkingu (McMillan, 

2008:2). Eins segir hann að rannsóknir auki þekkingu okkar á kennslu og námi, að rannsóknir 

séu kerfisbundið ferli þar sem upplýsingar séu greindar (McMillan, 2008:3). Í aðferðafræði er 

notast við tvenns konar aðferðir, eigindlegar og megindlegar. Megindlegar byggja á tölum, 

mælingum og þess háttar á meðan eigindlegar séu meira huglægar, skynjun hvers og eins 

(McMillan, 2008:10). Hér er á ferðinni eigindleg rannsókn. Hún byggist á svörum þeirra sem 

þátt tóku og  

Eins og áður hefur komið fram langaði mig til að rannsaka hvernig dönskukennarar 

væru að standa sig í því að nota markmálið í sínum kennslustundum, og ákvað því að hafa 

rannsókn mína eigindlega með smá þátttökuathugun. Vegna tímaskorts gat ég því miður ekki 

farið út á land, en náði þó nokkuð góðum árangri á Eyjafjarðarsvæðinu, náði að fara til 

nokkuð fjölbreytts kennarahóps með mismikla reynslu í dönskukennslu. Til að vinna þessa 

rannsókn og vonast eftir svari við rannsóknarspurningunni minni leita ég á náðir 

aðferðafræðinnar. Þessi kafli hér snýr að rannsókn minni og þeirri aðferðafræði sem ég notaði 

við hana. Honum er skipt upp í fjóra kafla, rannsóknarspurningin, tilgangur, aðferð og 

spurningarlistinn og að lokum greiningu upplýsinga og niðurstaðna. 

 

5.1 Rannsóknarspurningin. 
 

Spurning er í raun einföld: Er danska notuð í kennslu? Ég var samt í þó nokkrum 

vandræðum með að finna eina góða spurningu sem ég var sátt við, veit ekki hvort að þessi 

spurning segi margt, en undirtitillinn er sá að hér sé á ferð rannsókn á því hversu mikið 

dönskukennarar nota markmálið í sínum kennslustundum. Eins og segir í bók Esterberg 

skiptir öllu máli að finna sér spurningu sem hægt sé að svara, það þýðir ekkert að vinna 

rannsókn með rannsóknarspurningu sem gefur já eða nei svar, eða sem ekki er hægt að 

rannsaka (Esterberg, 2002:29). Með þessari spurningu tel ég mig hafa gert það, það er ekkert 

nóg að svara bara já eða nei, það þarf að hafa hemildir fyrir því svo að það sé marktækt, það 

þarf að hafa eitthvað meira á bak við svarið og þetta verður því að rannsaka. 
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5.2 Tilgangur rannsóknar 
 

Upphaflega var tilgangurinn sá að aðstoða sjálfa mig við að verða betri í því að tala 

markmálið í mínum kennslustundum, en samkvæmt Esterberg er það nú oftast raunin hjá 

okkur byrjendum í rannsóknum (Esterberg, 2002:27). Þegar ég síðan fór af stað í yfirseturnar 

sá ég og heyrði að það er mikil þörf á því að æfa okkur öll sem eitt í því að nota markmálið 

meira en gert er, allt of lítill hluti af kennslustundunum fór fram á markmálinu og var viðhorf 

nemenda til þess þegar það var notað ekki skemmtilegt. Það var einna helst í yngstu 

bekkjunum eða 7. bekk sem það var spennandi, það sást líka á einum staðnum sérstaklega að 

þau voru vön því og höfðu gaman af. Þrátt fyrir það eru nemendur ekki vanir því að 

markmálið sé notað og svo þegar á að fara nota það, mætir kennarinn neikvæðni og 

erfiðleikum. Tilgangur rannsóknarinnar breyttist því úr því að vera aðstoð fyrir sjálfa mig í að 

aðstoða okkur öll. Við verðum að taka okkur saman og að mínu mati þurfum við að samræma 

betur kennslu í dönsku, vera duglegri að hjálpa hvort öðru að nota markmálið og venja 

nemendur á að það sé notað. 

 

5.3 Aðferð 
 

Allra fyrst þurfti að ákveða hvort að þetta ætti að verða meigindleg eða eigindleg 

rannsókn og eins og áður hefur komið fram var ákveðið að þessi rannsókn yrði eigindleg. Það 

felst í því að niðurstöðurnar úr henni byggja á svörum hvers og eins þátttakanda fyrir sig, 

hvernig þeir skynja og upplifa kennslu sína. Þessum kafla hef ég ákveðið að skipta upp í fjóra 

undirkafla, þátttakendur, gagnasafn, spurningarlistinn og að lokum viðtöl. 

 

5.3.1 Þáttakendur 

 

Byrjað var á því að senda tölvupóst á alla dönskukennara á Eyjafjarðarsvæðinu að 

undanskildum kennaranum í Hrísey og á Árskógsandi, veit hreinlega ekki af hverju en 

svoleiðis var það bara. Einnig var sendur tölvupóstur til kennarana í framhaldsskólunum MA 

og VMA. Með þessu bréfi var ég að kynna mig og lokaverkefni mitt og var að óska eftir 

þátttöku þeirra í þessari rannsókn. Það var útskýrt vel í þessu bréfi hvað ætti að rannsaka og 

hvernig sú rannsókn átti að fara fram. 

Svar kom frá átta kennurum, sex konum og tveimur körlum. Það endaði þó þannig að 

sjö kennarar tóku þátt, þar sem einn var veikur þegar ég kom á staðinn, það var kona, þannig 

að í heildina tóku sjö kennarar þátt í þessari rannsókn, fimm konur og tveir karlar.  
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Eins og fram hefur komið tóku sjö kennarar þátt í þessari rannsókn, þó upphaflega hefðu þeir 

átt að vera átta talsins. Því miður veiktist einn. Ekki er mikið um karlkennara í þessu fagi og af þessum 

sjö kennurum eru einungis tveir karlmenn, annar þeirra á grunnskólastigi en hinn á 

framhaldsskólastigi. 

Þó svo að það hafi ekki margir karlmenn tekið þátt og eins ég segi hér fyrir ofan að 

það sé ekki mikið um þá í þessu fagi, er gaman að segja frá því að í þessari rannsókn hafa þeir 

mestu kennslureynsluna í dönskukennslu, fyrir utan eina konu, hún er á svipuðu róli og þeir. 

Annar karlmannanna er með kennslureynslu upp á 24 ár og hefur alltaf kennt dönsku, fyrst í 

grunnskóla en núna síðustu þrjú árin í framhaldsskóla. Hinn maðurinn er með kennslureynslu 

upp á 18 ár og þar af 16 ár í dönsku. Konan sem er með svipaða kennslureynslu í dönsku og 

þeir, hefur kennslureynslu upp á 28 ár og þar af 15 – 20 ár í dönsku. Önnur kona er með 

kennslureynslu upp á 18 ár en er tiltölulega nýbyrjuð að kenna dönskuna eða aðeins í 1½ ár. 

Þrjár af konunum eru greinilega ungar í greininni, með kennslureynslu upp á fimm ár, tvær af 

þeim hafa kennt dönsku öll þessi ár en ein af þeim í tvö ár.  

 

5.3.2 Öflun gagna 

 

Eins og áður hefur komið fram var sendur töluvpóstur á flest alla dösnkukennara á 

Eyjafjarðarsvæðinu, bæði til grunnskólakennara og framhaldsskólakennara eða átján talsins. Í 

þessum töluvpósti var ég að kynna mig og rannsóknina mína og óska eftir aðstoð þeirra. Ég 

þurfti að bíða nokkuð eftir svari, en eftir eina áminningu komu nokkur svör um hæl, hvort 

heldur sem var um já eða nei svar að ræða. Þegar leið að því að fara í heimsóknirnar var aftur 

send ítrekun til þeirra sem ekki höfðu svarað sem og reynt að hringja í viðkomandi.  

Áætlunin var sú að fara til þeirra sem vildu taka þátt í þessu og fylgjast með einni eða 

fleirum kennslustundum hjá þeim. Að því loknu fengu þeir sendan spurningarlista sem þeir 

yrðu að svara og senda mér til baka. Það voru einungis átta kennarar sem voru tilbúnir að taka 

þátt af þeim átján sem sent var til, þar af forfallaðist einn vegna veikinda og því urðu 

þáttakendur sjö að lokum. 

 Tilgangurinn með því að fylgjast með var aðallega sá að sjá og heyra hvort að 

kennarinn notaði markmálið og hvort að nemendur væru vanir því, en maður sér það fljótt á 

þeim hvort að þeir séu vanir því að málið sé notað eða ekki. Það var tekin heil vika í að 

heimsækja kennarana. Passað var upp á að það yrði setið í tímum hjá öllum aldurshópum, 

fannst einhverra hluta vegna það skipta miklu máli þó svo að kennarastíllinn sé alltaf mjög 

misjafn. Þegar þessum athugunum var lokið var hafist handa við að búa til spurningalista. 
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Hann var síðan sendur á leiðsagnarkennara til yfirferðar og síðan til þeirra sem tóku þátt. 

Misvel gekk að fá listana tilbaka, en það hafðist á endanum. Þegar búið var að fara í allar 

heimsóknirnar og senda spurningalistann til allra þátttakenda var farið í heimildaöflun á 

meðan beðið var eftir því að fá spurningarlistana tilbaka. Þegar þeir höfðu allir skilað sér hófst 

vinnan við að fara yfir svörin og greina og leita eftir svari við spurningu rannsóknarinnar. 

 Eftir að vera búin að senda beiðni um þátttöku til flestra kennara á Eyjafjarðarsvæðinu 

var loksins komið að heimsóknunum sjálfum. Það gekk misvel að fá kennara til að taka þátt 

og hefði ég gjarnan viljað fá fleiri karlkennara, en það var því miður ekki hægt. Það eru 

reyndar ekki nema fjórir karlkennarar sem kenna dönsku hér á þessu landsvæði. 

 Í tölvupóstum á milli mín og þeirra kennara sem tóku þátt, var ég búin að ítreka það að 

kennarinn ætti að halda sínu striki í kennslunni, ekki breyta neinu. Ég væri komin til að 

fylgjast með kennslunni eins og þeir væru vanir að hafa hana, enda væri þetta rannsókn þess 

efnis. Ég vildi hafa þetta sem eðlilegast, en auðvitað er það stressandi að fá einhvern til sín í 

kennslustund til að fylgjast með manni, það er bara eðlilegt. 

 Heimsóknirnar tóku heila viku að undanskildum einum degi, sem varð þá til þess að 

ég fór í tvo skóla alla dagana nema einn, eða þrjá daga í tvo skóla og einn dag í einn. Ég 

byrjaði hjá reyndum kennara, en þó ekki í þessu fagi. Hann var ekki búin að kenna þetta fag í 

nema 1½ ár. Þrátt fyrir að ég hafi ítrekað beðið um að kennsluháttum yrði ekki breytt gat ég 

glögglega séð og heyrt að þessi kennari var að gera eitthvað sem hann var ekki vanur. Hann 

byrjaði á því að tala dönsku við nemendurna og útskýra fyrir þeim hvað ætti að gera í 

tímanum. Af viðbrögðum nemenda mátti sjá að þessu voru þeir ekki vanir, enda var kennarinn 

líka spurður að því af hverju hann talaði allt í einu svona mikla dönsku? Það var annað sem 

gaf til kynna að þetta væri kannski ekki hefðbundin kennsla, eins og nemendurnir voru vanir, 

og það var hvað var gert í tímanum. Kennarinn fór með þá í leik sem að þeir höfðu greinilega 

aldrei farið í áður, en byggðist mikið upp á því að nemendur þurftu að tala mikla dönsku og 

það var líka greinilegt að þeir höfðu ekki orðaforðann í það. Leikurinn sem farið var í var 

Alias settur yfir á dönsku. Kennarinn var búinn að skrifa nokkur orð á miða, skipti 

nemendahópnum í fjögur lið og síðan áttu þau að draga. Það var alveg auðséð og heyrt að 

þessu voru nemendurnir ekki vanir og höfðu hreinlega ekki orðaforðann í þennan leik, eða 

kannski öllu heldur þau orð sem fyrir valinu urðu. Sum orðin kannski, en langt frá því öll.  

 Ég fór ögn í baklás þarna, þetta var ekki það sem ég hafði ætlað mér. Ég vildi sjá 

hvernig hver og einn kennari gerði þetta eins og hann var vanur, þannig að það fór ögn um 

mig þarna. Það breyttist sem betur fer fljótt þegar komið var á næsta stað. Þar hitti ég fyrir 

minna reyndan kennara, en þó með meiri reynslu í dönskukennslu. Þessi kennari hafði kennt í 
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fimm ár og þar af öll í dönsku. Í þeim tímum sem ég fylgdist með á þessum stað var greinilegt 

að nemendur voru vanir því sem gert var í þeim tímum og virtust bara hafa nokkuð gaman af, 

sérstaklega nemendurnir í 7. bekk, en í þeim tíma var mikið talað á markmálinu og greinilegt 

að því voru nemendur vanir.  

 Næstu heimsóknir voru álíka góðar, kennararnir voru ekkert að breyta út af vananum, 

og héldu sínu striki áfram. Nemendur vissu hverju þeir áttu von á og þá gengu 

kennslustundirnar vel, nema kannski einna helst á síðasta staðnum mínum. Þar var kennnarinn 

í basli. Hann var búinn að segja mér að hann mætti mikilli neikvæðni í þessu fagi og væri 

búinn að vera í brasi með nemendur frá því að hann tók við, en þetta er annað kennsluárið 

hans í dönsku. 

 Lítið sem ekkert var um agavandamál í þessum heimsóknum mínum, nema þá kannski 

einna helst í fyrstu og síðustu heimsókninni. Margar ástæður geta verið fyrir því, en ég tel að 

einna helst hafi ástæðan á fyrsta staðnum verið sú að efnið var bara of erfitt fyrir nemendurna, 

þeir höfðu ekki orðaforðann í það sem þeir áttu að gera. Kennarinn þarf að setja fyrir raunhæf 

og viðráðanleg verkefni (Choen, Manion og Morrison, 2004:24). Eins skiptir líka miklu máli 

hvaða færni er verið að þjálfa, hvaða skilning eigi að skerpa og þess háttar. Þetta er eitthvað 

sem kennari þarf að ákveða í undirbúiningi sínum og vinna kennslustundina samkvæmt því, 

það er ein mikilvægasta ákvörðun kennarans (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:29). Það skiptir 

líka miklu máli hvernig kennslustundin er byggð upp, það er mikilvægt að líta svo á að 

kennslustundin er þrískipt, í henni er upphaf, miðbik og endir og verður skipulag kennarans 

að vera eftir því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:59). Ég tel að þetta hafi kannski verið það sem 

gerði kennslustundirnar í fyrstu heimsókn minni frekar erfiðar eða óagaðar ef ég má svo að 

orði komast. Það vantaði upprifjun á orðaforða, betri útskýringar á hvernig kennslustundinni 

skildi háttað og því skapaðist ringulreið. Þetta var ekki eins áberandi í síðustu heimsókn 

minni, heldur var það frekar þetta neikvæða viðhorf sem nemendur höfðu tamið sér gagnvart 

faginu. Það sem kennarinn hefði hins vegar átt að gera og vinna í var að gera 

kennslustundirnar meira spennandi, en það virtist alveg vanta upp á það. Kennarinn var líka 

svolítið í því að fara fram þar sem að hann var með aðra nemendur í prófi og skapaðist þá 

óróleiki hjá hinum sem eftir sátu. Með því að vera alltaf að fara fram var kennarinn aðeins að 

gefa þeim lausan tauminn, en það skiptir miklu máli að kennarinn sé fyrirmynd nemendanna, 

að hann sýni það í orðum og verki að hann fylgist vel með því sem þeir eru að gera og að það 

skipti hann máli (Ingvar Sigurgeirsson, 1996:38). Við sem kennarar verðum að vera 

fyrirmyndin og láta okkur málið varða og sýna það í orðum og verki gagnvart nemendum 

okkar. 
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5.3.3 Spurningarlistinn 
 

 Áður en lagt var af stað í heimsóknirnar voru komnar hugmyndir um spurningar. Fyrst 

og fremst er tilgangur þessarar rannsóknar að komast að því hvort að kennarar séu að nota 

markmálið í kennslu sinni og voru því komnar hugmyndir að spurningum þess efnis. Eins var 

markmiðið að komast að því af hverju kennarar væru ekki að nota markmálið í kennslu sinni 

og hverjar væru helstu ástæðurnar. Tilgangurinn var einnig sá að komast að því hvernig 

nemendur bregðist við þegar markmálið er notað og hvort að þeir tækju þátt í því að nota það, 

hver er upplifun kennarans hvað þetta varðar. Spurningarnar áttu að gefa þátttakendum 

svigrúm til að segja sitt álit og jafnvel að koma með hugmyndir hvernig betur mætti fara.  

 

5.3.4 Viðtöl 
 

 Ekki var um formleg viðtöl að ræða í þessari rannsókn. Viðtölin fóru fram fyrir tíma, 

milli tíma og eftir tíma. Spurt var út í bekkinn og það námsefni sem var verið að fara í, 

hvernig kennari upplifi sig í þessum hóp og þess háttar. Viðtölin voru þar af leiðandi 

einstaklings og með þeim var verið að grenslast frekar um kennsluhætti og aðferðir 

viðkomandi kennara. 

 

6 Niðurstöður 
 

 Þó svo að þessi rannsókn sé huglæg þá var alveg merkilegt hvað mikið að svörunum 

voru svipuð. Það er greinilegt að upplifun kennara af notkun markmálsins er svipuð og flestir 

í svipuðum vangaveltum um hvað sé hægt að gera til að laga eða bæta ástandið.  

 Eins og áður hefur komið fram er þetta eigindleg rannsókn og var því ákveðið að hafa 

engin súlurit eða skífur í þessari ritgerð.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru skýrar. Notkun markmálsins í dönskukennslu er 

mjög svo ábótavant og þurfum við að gera eitthvað róttækt í þeim efnum. Kennarar tala um í 

svörum sínum að þeir séu ætíð duglegri að nota markmálið þegar þeir hafa farið á námskeið 

um notkun markmálsins, en það sé því miður fljótt að detta niður aftur. En hvað er hægt að 

gera til að laga þetta? Það kom skýrt fram í svörum þátttakenda að fleiri námskeið væri það 

sem þyrfti, það væri ekki nóg að hafa námskeið einu sinni á vetri, þau þyrftu að vera oftar og 

reglulegri. 

 Það hefur orðið þó orðið mikil breyting á og það eru fleiri námskeið haldin, en það er 

spurning hvort að það þyrfti ekki að koma á reglulegum náskeiðum á haustin og síðan aftur 

fljótlega eftir áramótin, eins og þátttakendur tala um, þeir voru vissir á því að það myndi 
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hjálpa mörgum. En það er alveg ljóst að eitthvað verður að gera, það er ekki verið að mæta 

markmiðum Aðalnámskrár nógu vel hvað munnlega þáttinn varðar og þurfa kennarar 

greinilega töluverða aðstoð til þess að komast nær þeim. 

 Einn þátttakandinn í rannsókn minni sagði í einu svari sínu eitthvað á þessa leið: ég 

leyfi þeim að tala og hvet þau til þess og segi þeim að það skipti engu máli þó þau segi 

eitthvað vitlaust, aðalmálið er að reyna. Þetta er svo rétt, við erum allt of oft að leiðrétta, og 

ég hef heyrt það hjá kennurum mínu í HÍ (áður KHÍ) að mistökin okkar sem kennarar í 

tungumálum sé oft það að við leiðréttum of mikið, maður lærir á mistökum sínum og að nóg 

sé að leiðrétta einu sinni. 

 Hér fyrir neðan er kafli þar sem tekin eru saman svör þátttakenda við 

spurningarlistanum sem sendur var til þeirra. Einnig er fléttað inn í þau svör fræðilegar 

upplýsingar. 

 

6.1 Svör við spurningarlista 
 

 Í kaflanum þátttakendur hér fyrir ofan eru svör við fyrstu tveimur spurningunum úr 

spurningarkönnuninni. Þar er verið að spyrja um kyn og kennslureynslu. 

 

3. Í hve miklu mæli notar þú markmálið (dönsku) í kennslustund og í hvaða samhengi? 

 

Hér var nokkurt samræmi í svörum. Kennararnir eru ekki að nota markmálið mikið, 

gefa einstaka fyrirmæli á dönsku og þess háttar, oft þýða þeir þá þessi fyrirmæli strax yfir á 

íslensku. Þetta var þó ekki mikið notað en samt aðeins. Kannski er í lagi að gera þetta annað 

slagið, en við verðum að passa okkur á því að nemendur venjist því að fá fyrirmæli á dönsku 

og eingöngu á dönsku. 

Annað sem kennarar segja hér og er algengt. Ef að nemandi þarf að fara fram 

einhverra hluta vegna, eða biðja um eitthvað annað, reyna kennararnir að setja þá reglu að um 

þetta sé beðið á dönsku, eins ef komið er of seint, þá þarf að biðjast afsökunar á markmálinu. 

Einn kennarinn talar þó um að hann notið málið eflaust 70% í kennslu sinni. Notkunin 

felst í því að lesa texta fyrir nemendur og fara yfir þá, hann glósar mikið upp á töflu og þess 

háttar. Eins sé nokkuð um spjall og leiki. 

Það er líka gaman að segja frá því að einn kennarinn talaði um það að hann væri voða 

duglegur að nota dönskuna og láta nemendur tala hana þegar hann væri nýbúinn á námskeiði. 
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4. Hvað getur þú gert sem kennari til þess að notað tungumálið meira í kennslustund? 

 

Kennurunum ber saman um það að fyrst og fremst þurfi þeir að nota markmálið meira 

í sínum kennslustundum, það sé ekki nóg að lesa og þýða, heldur þurfi það að vera meira. 

Eins tala þeir um að það sé gott að láta nemendur vita í byrjun að í þessum tímum verði töluð 

danska og þeir þurfi að venjast því. Einn kennari kom með þá tillögu að hafa allavega einn 

tíma á viku bara á dönsku, þá gætu feimnu nemendurnir róað sig á því að í hinum tímunum 

geti þeir brugðið fyrir sig íslenskunni. Einn kennari talar líka um að það væri sterkur leikur að 

vera meira í sambandi við aðra dönskukennara, fá stuðninginn frá hvor öðrum. Annar kennari 

er ragur að tala markmálið vegna sinnar dönsku, finnst hún ekki nógu góð til að nota hana í 

tímum.  

 

5. Hvað aldurshóp finnst þér best að ná til, þegar þú notar dönskuna? 

 

Meirihlutanum af þeim sem tóku þátt finnst best að ná til 7.bekkjar. Ástæðan er 

líklegast sú að þetta fag er nýtt fyrir þeim og þeir því móttækilegri. Einn kennarinn svaraði 

vitanlega ekki þarna þar sem að hann er að kenna í framhaldsskóla. Flestum fannst síst að ná 

til 10.bekkinga. Það er greinilegt að þarna þarf að gera eitthvað til að halda áhuganum hjá 

nemendum öll árin, okkur er ekki að takast það og þarf að finna leiðir til að laga það.  

Eins og segir í bók Bergþóru og Ingibjargar, Begynd uden bog, að maður eigi ekki að 

nota bækur í kennslunni, leikir og þess háttar athafnir spili stórt hlutverk í kennslunni 

(Bergþóra S. Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ásgeirsdóttir, 2006:5). Eins tala þær um að með 

leikjum og spilum verði framvinda og færni nemenda meiri og betri. Þær tala líka um að því 

miður sé minna um spil og leiki þegar nemendur verða eldri og því þurfi að breyta, því það 

eru til leikir sem henti öllum (Bergþóra S. Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ásgeirsdóttir, 2006: 6). 

 

6. Hvað getur þú gert til þess að ná til þeirra allra? 

 

Kennararnir voru nokkuð sammála um að góður undirbúningur væri lykilatriði hér, 

það skipti mestu máli að kennarinn væri vel undirbúinn. Eins kom það fram að viðhorf 

kennarans þyrfti að vera gott, einn kennarinn talaði um að hann þyrfti að breyta viðhorfi sínu 

fyrst og fremst. Eins kom þarna fram að það væri nauðsynlegt að vera jákvæður og 

sveigjanlegur, sýna festu og aga og kenna þeim góð vinnubrögð. Eins er talað um að það hlyti 

að vera best fyrir nemendurna ef sami kennarinn væri með alla dönskukennsluna frá 7. bekk 

og upp í þann 10. Með því myndi myndast eðlileg samfella milli árganga. Kennararnir voru 

líka sammála um það að hér skiptu fjölbreyttar kennsluaðferðir miklu máli.  
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Eins og segir í bók Lilju M. Jónsdóttur, Skapandi skólastarf, vegur oft þyngst hvaða 

kennsluaðferð kennarinn velur, og oftar er það þessi hefðbunda, eða með öðrum orðum sú 

sem hann vandist sjálfur sem barn, sem verður fyrir valinu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:6). En 

það er í raun útlistunaraðferðin, kennarinn miðlar og nemendur glósa  

 

7. Hvað gerir þú til að fá nemendur til að tala í skólastofunni/tímanum? 

 

Hér voru kennararnir nokkuð samstíga, meira að segja kennarinn í 

framhaldsskólanum. Þetta stýrist frekar mikið af kennsluefninu, eru að láta nemendur lesa 

upphátt texta, svara jafnvel spurningum úr honum, para nemendur saman og láta þá spjalla létt 

saman. Einn kennarinn talaði þó um það að hann tæki sig stundum til og hefði svona 

umræðutíma, þá draga nemendur miða með mynd eða orði og eiga að tala um það í ½ mínútu. 

Kennarinn tekur það skýrt fram að það skipti engu máli hvort að nemendur segi eitthvað 

vitlaust, aðalmálið sé að reyna og þannig læri þeir að nota málið. Annar kennari talar líka um 

það að ef hann er óhræddur við að tala tungumálið smitist það til nemenda og þeir verða 

óhræddir að láta á það reyna.  

 

8. Hvaða verkefni telur þú að virki best til að fá nemendur til að tala dönsku? 

 

Það er óhætt að segja það að hér séu kennarar 100% sammála um það að 

samtalsæfingar beri góðan árangur, eins voru þeir líka sammála um það að hópaverkefni þar 

sem nemendur þurfa að kynna verkefnin sín skipti miklu máli. Einn kennarinn talaði um það 

að hann léti nemendur sína stundum vinna verkefni í glærugerðar forritinu power point, þar 

sem nemendur þurfa að tala inn á glærur. Hann talar um að þetta finnist nemendum auðvelt 

þar sem að þeir þurfi þá ekki að tala fyrir framan hina. Þetta er kannski gott og gilt, en felst 

ekki námið í því að æfa sig í því að tala við einhvern annan og læra samskipti á tungumálinu 

sem þeir eru að læra? Það er þó eflaust sniðugt að gera þetta annað slagið. 

Kennarar tala líka um að myndefni eða myndræn verkefni virki oft vel. Einn talar um 

að hann eigi orðið ágætis safn af svoleiðis verkefnum eftir að hafa verið á góðum 

talnámskeiðum, sem sýnir og segir okkur það hve mikilvæg námskeiðin eru fyrir okkur 

dönskukennara. 

 

9. Hvað finnst þér um það námsefni sem þú hefur aðgengi að í munnlega þættinum? 

 

Það er ekki hægt að segja annað en að hér hafi kennarar verið nokkuð sammála, fyrir 

utan framhaldsskólakennarann. Þeir kennarar sem eru að kenna í grunnskólunum voru 
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sammála um að efnið sem þeir hefðu aðgang að væri ekki nógu spennandi, það er að segja 

það sem fyndist í námsbókunum. Einn talar þó um að það sé betra í Tænk og Ekko, enda eru 

það nýjar bækur svo að segja. Einn kennarinn kemur aftur að því að það sé orðin mikil 

vakning í því núna á undanförnum árum að halda talnámskeið sem séu búin að gera honum 

gott og að hann eigi fullt af góðu efni þaðan, það sé aftur á móti hans að vera duglegur að nota 

það, sem hann hefur ekki verið hingað til. 

Í framhaldsskólanum er mikið notað af heimagerðu efni sem er í sífelldri endurskoðun 

að sögn framhaldskólakennarns og er hann nokkuð ánægður með það efni sem hann hefur 

aðgang að. 

 

10. Hvaða námsefni notar þú og nýtir þú þér það ítar – og aukaefni sem hefur verið gefið 

út af Námsgagnastofnun? 

 

Grunnskólakennararnir eru ekki mikið að nota aukaefni sem hefur verið gefið út. Einn 

kennarinn talar um að hann noti mikið texta úr gömlum bókum, eins og Ung i Norden, Skal vi 

snakke sammen og þess háttar. Helst sækja kennarar sér ítarefni hvað málfræðina varðar en 

ekki munnlega þáttinn. Þarna kemur aftur til sögunnar myndefni og það sem kennarinn fær á 

talnámskeiðum, annars eru það bara þær bækur sem í boði eru, Klar parat, Tænk, Glimrende, 

Superdansk og Ekko. Eins eru kennararnir að nota hlustunarbækurnar Hvad siger du A, B og 

C. 

Framhaldskólakennarinn ítrekar það að þar noti þeir heimatilbúið efni, það sé í 

stöðugri vinnslu og það sé að nýtast þeim vel.  

 

11. Hefur þú einhverja hugmynd að nýju námsefni, og ef svo er hvað þá? 

 

Það er óhætt að segja það að hér hafi verið fátt um svör. Einn kennarinn talaði þó um 

að hann vildi sjá fjölbreyttara námsefni, eins og til dæmis gagnabanka með 

leikjahefti/hugmyndahefti eða einhverju svipuðu sem að allir kennarar hefðu aðgang að. 

Annar kennari talaði um að búa til Alias spilið á dönsku, hann notar það aðeins í sinni kennslu 

og það sé gaman. Það var líka annar kennari sem talaði um að það vantaði fleiri hugmyndir að 

hópaverkefnum, og þar kemur nú heftið sem kennarinn hér að ofan talaði um. Sá hinn sami 

talaði líka um að honum fyndist bækurnar sem fyrir eru fínar fyrir utan Klar parat, þar sem 

honum finnst það efni allt of stýrt.  

Framhaldsskólakennarinn stakk upp á kvikmyndaáfanga í tungumálakennslu, segir að 

myndefni nái alltaf vel til nemenda og því yrði þess háttar áfangi eflaust vinsæll og 
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árangursríkur. Kannski erfitt að framfylgja í grunnskóla og því yrði svona áfangi frekast í boði 

í framhaldsskóla, grunnskólakennarar geta þó gert eitthvað svipað. 

Það segir í rannsókn sem Ósa Knútsdóttir gerði að mikilvægt sé að nemendur fái leyfi 

til að vera virkir í námi sínu, að þeir fái tækifæri til að læra á þann hátt sem þeim þyki best 

(Ósa Knútsdóttir, 2008: 9–11). Þetta er svo rétt og þurfa kennarar að vera opnari fyrir þessu í 

grunnskólunum, þeir eru of mikið í bókum og verkefnavinnu, lesa og glósa. Þannig lærðu þeir 

og telja því að þetta sé rétta leiðin. Það er sem betur fer vakning í þessu og kennsluaðferðirnar 

eru að breytast í tungumálakennslu. 

 

12. Í nýju Aðalnámskrá grunnskólanna – erlend tungumál, er lögð ríkari áhersla á notkun 

tungumálsins í kennslustundum, hvað finnst þér um það? 

 

 Hér var jákvæðnin í fyrirrúmi, kennararnir eru upp til hópa ánægðir með þetta og segja 

að þetta sé eflaust þátturinn í kennslunni sem hvað brýnast sé að bæta. Það sé eðlilegt að við 

notum munnlega þáttinn meira, það sem einna helst aftri því sé það að því miður séu of 

margir sem séu að kenna dönskuna nær ótalandi og með lítinn grunn í tungumálin, það vanti 

fleiri fagkennara, og þá sérstaklega eigi það við út á landi. Það er alls ekki mikið um faglærða 

dönskukennara á landsbyggðinni, og það er erfitt að fá aðra kennara til að kenna hana. 

 

13. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 Hér var fátt um svör, ekki hægt að segja annað. Gaman er þó frá því að segja að 

herramennirnir sem tóku þátt í rannsókninni, sem hafa þar að auki lengstu kennslureynslu í 

greininni voru þeir einu sem settu eitthvað hér. Þeir tala báðir um að danska sem fag eigi 

undir högg að sækja, að greinin sé ekki metin sem skyldi og að fáir vilji kenna hana, eins og 

áður hefur komið fram. Það þurfi að efla dönskukennslu í skólum hér á landi með því að ýta 

undir jákvæðni. Það þurfi að standa vörð um dönskuna því að það sé gríðarlegur kostur fyrir 

okkur hér á landi að eiga greiða leið inn í háskóla á hinum Norðurlöndunum án þess þó að 

þurfa að fara í inntökupróf vegna tungumálsins. 

 

7. Umræður 

 

 Þessum kafla hef ég ákveðið að skipta upp í þrjá undirkafla. Fyrst verður stuttlega 

fjallað um notkun markmálsins í kennslunni, þar á eftir koma ályktanir og í lokin mun ég 

skoða hvort ég hafi fengið svar við rannsóknarspurningu minni með þessari rannsókn. 
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7.1 Notkun markmálsins 
 

 Eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar notkun markmálsins ábótavant. 

Helsta ástæða þess tel ég vera ragleika, við erum of rög við að nota markmálið. Íslendingar 

hafa oft verið sagðir fullkomnunaristar, ef ég má svo að orði komast, það þarf allt að vera svo 

fullkomið, og ef við kunnum ekki að segja hlutina 100% rétt þá sleppum við því frekar. Þetta 

er það fyrsta sem við þurfum að laga í tungumálakennslu. Birgit Henriksen skrifar 

skemmtilega grein um munnlega þáttinn. Þar segir hún að við verðum að passa okkur á því að 

talmál sé ekki það saman og skrifmál. Að talmál sé ekki rangt skrifmál og að það sé jafn 

mikilvægt og skrifmál þótt öðruvísi sé. Talmálið fari í raun eftir hverju samtali fyrir sig og 

þannig eigi það að vera (Henriksen, 1999:8-15). 

 Hlustun skiptir líka miklu máli hvað notkun markmálsins varðar. Því meira sem við 

notum hlustun úr öllum áttum því meira lærum við og nemendur í leiðinni að nota málið. Við 

lærum jú ekki tungumálið nema að heyra það í öllum mögulegum aðstæðum. Hlustun getur 

verið margþætt, það er ekki bara að hlusta á hana á bandi með hlustunaræfingum, eða horfa á 

mynd, eða hlusta á tónlist. Heldur erum við að taka þátt í hlustun þegar við erum með 

samtalsæfingar og þær eru ekki síst mikilvægar í allri kennslu. Það er auðséð að þeir sem eru 

að taka þátt í samtalsæfingum eru að þjálfa bæði hlustun og tal. Bæði ertu að hlusta á þann 

sem þú ert að tala við sem og á sjálfan þig þegar þú ert að tala, þannig að í þess háttar 

æfingum er nemandi bæði hlustandi og málnotandi og það er góð æfing fyrir notkun 

markmálsins (Brouwer, 2002:17-23). 

 Eins og kemur fram í kaflanum um kennsluaðferðir eru ríkari áherslur lagðar á 

fjölbreyttari kennsluaðferðir, að kennarar láti nemendur sína nota talmálið meira og þjálfi 

talmál töluvert meira. Nemendur þurfa því að fá að heyra talmálið í meira mæli í kennslunni 

og það er gert með því að notast meira við þá tækni sem í boði er og þá erum við komin með 

enn meiri fjölbreytni. Það er líka meiri vakning fyrir því að ein aðferð hentar ekki öllum, og 

því sé það hrein nauðsyn að hafa fjölbreytni í kennslu til að mæta þörfum hvers og eins 

nemanda fyrir sig.  

 Þetta er allt á réttri leið hjá okkur, og með einn meiri umræðum og ábengum um þetta 

málefni verðum við sem dönskukennarar án efa duglegri að nota markmálið í kennslunni. 

Eins og þátttakendur ýjuðu að skiptir miklu máli að halda reglulega námskeið og uppfæra 

okkur sem kennara um nýjunga í þessum efnum. Eins skiptir samstaðan gríðarlega miklu máli 

og með auknu námskeiðahaldi skapast ný tengsl á milli kennara sem nýtast öllum. Án efa geta 
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kennarar deilt með sér hvernig þeir fara að og hvað virkar hjá þeim, hinir fara síðan heim og 

prufa. 

 

7.2 Ályktanir 
 

 Í ljósi niðurstaðna úr rannsókn minni vakna nokkrar spurningar. Það er greinilegt að 

notkun markmálsins í dönskukennslu er ábótavant og að kennarar standa svolítið á gati hvað 

þeir geti gert til að bæta ástandið. Eins spilar hugarfar nemenda mikið inn í. Það var hins 

vegar gaman að komast að því að kennarar eru almennt jákvæðir gagnvart því að nota 

markmálið meira, þeir þurfa bara meiri þjálfun í því sjálfir og finnst námsefni ábótavant hvað 

þennan færniþátt varðar. Eitthvað þarf að gerast í dönskukennslu til að fá nemendur til að 

horfa með jákvæðari augum á fagið og að taka meiri þátt í kennslunni með því að nota 

markmálið. Kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn minni voru sammála um að breyttar 

áherslur hvað varðar munnlega þáttinn í kennslunni væri leið til betrunar, nú þyrfti hins vegar 

að finna upp leiðir og fá meiri aðstoð við að framfylgja þessum breytingum. 

 

7.3 Svar við rannsóknarspurningu 
 

 Ástæðan fyrir því að ég fór af stað í þessa rannsókn var fyrst og fremst sú að ég vildi 

komast að því hvort að ég væri alveg ein um það að standa mig ekki í því að nota markmálið í 

kennslustundunum mínum, ég vildi sjá og heyra hvernig þetta gengi fyrir sig hjá öðrum 

kennurum. Eru kennarar að nota markmálið og ef svo er í hve miklu mæli? 

 Ég myndi segja að ég hafi fengið svar við spurningunni og að það sé skýrt. Það er ekki 

notuð nægilega mikil danska í kennslustundunum. Ég og kennararnir sem tóku þátt í þessu 

með mér vorum sammála um að stór ástæða fyrir því að kennarar nota ekki markmálið sé 

neikvæðni nemenda gagnvart því. Nú er það okkar að snúa vörn í sókn eins og sagt er og gera 

dönskukennslu skemmtilega og áhugaverða. Það er allt að koma að mínu mati og með hjálp 

góðra manna og kvenna sem eru okkur reyndari í þessu fagi mun okkur takast það. 
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8. Lokaorð 
 

 Það var gaman og gagnlegt að gera þessa rannsókn. Ég trúi því og vona að hún eigi 

eftir að nýtast fleirum en mér þegar fram líða stundir. Það var virkilega gaman að sjá og heyra 

hvernig aðrir kennara haga sínum kennsluháttum og að heyra viðhorf þeirra til aukinnar 

áherslu á notkun markmálsins í kennslunni. Ekki skemmdi það fyrir að fá að sjá við hversu 

ólíkar aðstæður kennarar þurftu að kenna. Ég veit að það er mælst til þess að kennari hafi sér 

tungumálastofu, að það sé bæði betra fyrir kennarann og nemendurna. Það er skemmst að 

segja frá því að það var aðeins einn grunnskólakennari með sína tungumálastofu, en síðan var 

framhaldskólakennarinn með sína. Þetta kom á óvart, en þyrfti eflaust að laga til að betur 

megi fara. 

 Það var áhugavert hversu kennararnir voru jákvæðir gagnvart faginu og báru hag þess 

fyrir brjósti. Vilja að það verði unnið í því að auka jákvæðara viðhorf gagnvart því og standa 

vörð um það. Sumir vildu sjá fleiri fagkennara í þessu fagi og töldu að þar væri skortur á sem 

að hefði mikil áhrif á hugarfar. Það eru kennarar að kenna þetta fag sem eru í raun píndir í það 

og þar af leiðandi verður hugarfar kennarans gagnvart því ekki eins og best verður á kosið. 

 Fyrir mína parta var þetta gagnlegt og skemmtilegt. Ég fór sjálf í mikla sjálfskoðun á 

mínum kennsluháttum og hef lært heilmikið af þessu, bæði á heimsóknunum, við yfirferðina á 

spurningarlistunum og ekki síst á öllu því efni sem ég hef lesið mér til vegna heimilda. 
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Dalvík 4.febrúar 2010 

 

Komdu sæl/sæll dönskukennari. 

 

 Sigurrós Margrét Karlsdóttir heiti ég, en er þó alltaf kölluð Sissa, og er á mínu lokaári 

í Háskóla Íslands, menntavísindasviði, dönsku kjörsvið. 

 Ég er að vinna lokaverkefnið mitt núna á þessari vorönn og langar til að athuga hvort 

að þú værir til í að aðstoða mig aðeins. Ég er að gera þátttökuathugun á því hversu mikil 

danska er notuð í kennslustundum, bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Langar svona að 

bera þetta aðeins saman og tengja þetta jafnvel starfsaldri kennarans, aðeins að skoða 

útkomuna í samræmi við það, og virkni nemenda. 

 Það sem ég er í raun að biðja þig um er að leyfa mér að koma og fylgjast með einni 

kennslustund hjá þér og síðan í kjölfarið að senda þér stuttan spurningalista, sem ég þyrfti að 

biðja þig um að svara og senda mér tilbaka. Spurningalistann mun ég senda í tölvupósti og þú 

sendir mér hann síðan til baka þar og ég sé síðan um að prenta þetta allt saman út. 

 Ég ætlaði mér að gera annað í lokaverkefni, en það tókst ekki og er ég því komin í 

svolitla tímaþröng með þetta, en ætla að láta þetta takast. Þar af leiðandi, ef að þú ert til í að 

taka þátt í þessu með mér, þyrfti ég að koma til þín sem fyrst. Ég er með þrjár dagsetningar í 

huga og það væri alveg mjög gott ef að þú gætir séð þér fært að hitta mig á einhverjum af 

þeim. Ég hafði hugsað mér að taka tarnir og rúnta á milli skólanna á Akureyri og í nærsveitum 

þar sem að ég bý ekki þar. Þær dagsetningar sem ég hef í huga eru 18. febrúar og síðan 22. og 

23. febrúar. Að sjálfsögðu ef að þið eruð með einhvern annan tíma í huga sem er fyrr og 

hentar ykkur betur, læt ég hann ganga upp, ekki spurning, langar að ná sem flestum til að fá 

sem skemmtilegustu útkomuna. 

 

 Vegna tímaþrengsla verð ég að biðja þig um að svara mér þessum tölvupósti sem fyrst, 

helst fyrir 10. febrúar!  

 Ef þú vilt fá nánari upplýsingar um þetta, þá endilega sendu mér póst á smk8@hi.is 

eða hringdu í síma 898 – 3559. 

 

Með innilegri von um að þú sjáir þér fært um að aðstoða mig við þetta verkefni, 

Sigurrós Karlsdóttir eða bara Sissa.  

 

 

 

 

 

mailto:smk8@hi.is
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Hversu mikil danska? 
 

Spurningalisti til kennara sem samþykktu að taka þátt í rannsókn minni. Ég er að rannsaka hversu mikil danska 

er notuð af kennurum í kennslustund. 

 

 
1. Kyn 

 
Karl 

Kona 

 
2. Hvað hefur þú kennt í mörg ár? 

 

____________  ár, og þar af ___________ í dönsku. 

 
3. Í hve miklu mæli notar þú markmálið (dönsku) í kennslustund og í hvaða samhengi? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Hvað getur þú gert sem kennari til þess að nota tungumálið meira í kennslustund? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. Hvaða aldurshóp finnst þér best að ná til, þegar þú notar dönskuna? 

 

7. bekk 

8. bekk 

9. bekk 

10. bekk 

 

6. Hvað getur þú gert til þess að ná til þeirra allra? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Hvað gerir þú til að fá nemendur til að tala í skólastofunni/tímanum? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. Hvaða verkefni telur þú að virki best til að fá nemendur til að tala dönsku? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Hvað finnst þér um það námsefni sem þú hefur aðgengi að í munnlega þættinum? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Hvaða námsefni notar þú og nýtir þú þér það ítar – og aukaefni sem hefur verið gefið út af 

Námsgagnastofnun? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



36 
 

11. Hefur þú einhverja hugmynd að nýju námsefni, og ef svo er hvað þá? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Í nýju Aðalnámskrá grunnskólanna – erlend tungumál, er lögð ríkari áhersla á notkun 

tungumálsins í kennslustundum, hvað finnst þér um það 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 

Sigurrós Karlsdóttir 

 


