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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er lögð fram til fullnustu  B.Ed gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er viðhorf til dönskunáms, -kennslu og kennsluaðferða.  

Komið er inn á sögu dönskukennslunnar á Íslandi, þróun tungumáls, máltöku, 

máltileinkunarferlið.  Þá er fjallað um færniþættina fjóra en  mikilvægt er að samtvinna þá  

í tungumálakennslu.  Komið er inn á þróun kennsluaðferða í gegnum tíðina. Bent er á 

mikilvægi tjáskiptamiðað náms til að virkja munnlega færni nemenda í tungumálanámi. 

Að lokum verða niðurstöður kynntar  úr könnun sem gerð var á viðhorfi nemenda í efstu 

bekkjum þriggja grunnskóla í Kópavogi til dönskunáms, -kennslu og kennsluaðferða.  

Niðurstöður benda til nemendur í efstu bekkjum grunnskólans telji ekki mikilvægt að 

kunna dönsku en viljinn er fyrir hendi að verða fær um að lesa, skrifa, tala og hlusta á 

dönsku  

 

Við gerð ritgerðarinnar hef fengið leiðsögn hjá Michael Dal, lektor  og vil ég þakka honum  

fyrir veittar upplýsingar og  leiðbeiningu. 
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Inngangur 

Í aldanna rás hefur dönskukennsla verið í hávegi höfð í grunnskólum hér á landi.  Í mörg ár 

hafði danska tungumálið stöðu fyrsta erlenda tungumálsins í grunnskólanum, en í dag hefur 

danska stöðu annars tungumálsins.  Í aðalnámskrá frá árinu 2007 segir að nám í dönsku sé 

kennt vegna samskipta og menningartengsla við Danmörku, þar sem saga og menning 

þjóðanna sé samofin sögu og menningu Dana.  Stuðla beri að því að nemendur fái tækifæri 

til að heyra danskt talmál manna á milli í daglegu lífi, jafnhliða því að gera danska 

menningu sýnilega í skólastofunni með því að nota upplýsingamiðla sem fjalla um málefni 

líðandi stundar í dagblöðum, tímaritum, sjónvarpi.  

 Dönskukennsla hefur á átt í vök að verjast vegna vinsælda annarra tungumála sem kennd 

eru í grunnskólanum. Tungumálanám á að vera þroskandi og búa nemendur undir að verða 

ábyrgir og virkir þjóðfélagsþegnar. Námið á að vera nemendum til ánægju og skemmtunar  

og þeir eiga að fá tækifæri til að nota málið á skapandi hátt. Það er mikilvægt að viðfangs-

efni  séu hvetjandi fyrir persónulegan þroska og sjálfstraust (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Ritgerðinni er skipt niður í 9 meginþætti fyrst verður fjallað um sögu dönskukennslu á 

Íslandi, sem lýsir samofinni sögu og menningu þjóðanna í tímans rás. Komið er inn á þróun 

tungumálsins, máltöku og máltileinkunarferlið. Gerð er grein fyrir kennslufræði erlendra 

tungumála og mikilvægi færnisþáttanna tal, ritun, hlustun og lestur. Í framhaldi af þeim er 

fjallað um lestraraðferðir og orðaforða í tungumálanámi nemendanna. 

Kennsluaðferðir gegna þýðingarmiklu hlutverki í tungumálakennslu og námi nemenda. Þær 

þurfa að vera fjölbreytilegar svo að þær geti vakið áhughvöt og ánægju nemendanna á  að 

læra. Nefndar verða helstu kennsluaðferðir sem notaðar eru í dag í dönskukennslu í 

grunnskólum landsins. Vikið er að tilgangi tjáskiptamiðaðs náms og skipulagi þess.  

Loks verður gerð grein fyrir rannsókn sem gerð var í þremur grunnskólum í Kópavogi.  Í 

ljósi þess að áhugi íslenskra grunnskólanemenda fyrir dönskunámi hefur dvínað og enskan 

hefur fengið meira vægi hjá þeim í námi, þá ákvað ég kanna viðhorf hjá nemendum í efri 

bekkjum  grunnskólans til dönskunámsins. Fyrir valinu urðu þrír grunnskólar í Kópavogi 

og nemendur í 10. bekk tóku þátt í könnuninni. Markmið með rannsókninni var þrenns 

konar meðal annars að kanna viðhorf til dönskukennslunnar,  hvaða kennsluaðferðir og  
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-gögn eru notuð í kennslunni, að lokun í hve miklu mæli ákveðnir kennsluhættir eru notaðir 

í kennslunni. Gengið var útfrá tveimur rannsóknarspurningum annars vegar viðhorf 

nemandans til dönskukennslu og dönskunáms í efstu bekkjum grunnskólans og hins vegar 

spurningarinnar hvort  breyttar áherslur í kennslu og kennsluaðferðum gætu breytt 

viðhorfum nemenda. 
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1 Saga dönskukennslunnar á Íslandi 

Dönskukennsla hér á landi á sér sögulegar forsendur.  Saga þjóðanna tveggja er samofin og 

þar af leiðandi var danska tungumálið hér á árum áður nauðsynlegt tungumál fyrir okkur 

Íslendinga. 

Danska tungumálið hefur tengst skólastarfi á Íslandi alveg frá upphafi þess að Lærði 

skólinn flutti frá Bessastöðum til Reykjavíkur árið 1846 en þá var danska tungumálið eitt af 

aðalfögum skólans.  

 Í byrjun var markmiðið með dönskukennslunni á Íslandi að nemendur yrðu færir  um að 

lesa kennslubækur á dönsku þar sem danskar kennslubækur voru notaðar í skólum hér á 

landi í öðrum fögum en dönsku. Auk þess átti danskan að veita nemendum 

hugmyndafræðilegan bakgrunn og þekkingu sem álitið var að væri nauðsynleg fyrir 

verðandi embættismenn landsins. 

Árið 1874 var Kvennaskólinn í Reykjavík stofnaður og alveg frá upphafi var danska  kennd 

við skólann. Kennaraskóli Íslands var stofnaður 1908 og var danska ein af kennslugreinum 

frá upphafi. Í kjölfarið var Háskóli Íslands stofnaður árið 1911 en það er ekki fyrr en árið 

1942 sem byrjað var að kenna tungumál þar og frá árinu 1946 var hægt að ljúka þaðan BA 

gráðu í dönsku.  

Danska tungumálið var gert að skyldufagi með nýjum skólalögum sem sett voru árið 1946  

þó svo að það hafi ekki formlega verið gert að skyldufagi fyrr en 1960. Danska hefur alltaf 

skipað ákveðinn sess hjá Íslendingum meðal annars vegna langrar hefðar okkar að stunda 

nám í Danmörku sem leiddi til tæknilegra sem og félagslegra framfara og aukinnar 

menntunar landans. Í mörg ár hafði danska tungumálið stöðu fyrsta erlenda tungumálsins 

en í dag hefur það stöðu annars tungumálsins. Nemendur hefja flestir dönskunám í 7. bekk 

eða við 12 aldur  (Auður Hauksdóttir, 2007).  

2 Þróun tungumáls 

Sigríður Sigurjónsdóttir (2000) bendir á að fólk gerir sér yfirleitt ekki grein fyrir hversu 

ótrúlegt afrek máltaka barna er. Mannlegt mál sé mjög flókið kerfi tákna og reglna en samt 

ná ósjálfbjarga börn valdi á móðurmáli sínu á mjög skömmum tíma. Flest börn eru orðin 
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altalandi um 4-6 ára aldur og hafa þá þegar náð valdi á málkerfinu í meginatriðum, þó þau 

eigi enn eftir að tileinka sér einstaka reglur málsins og öðlast meiri orðaforða. Börn ná líka 

valdi á móðurmáli sínu svo til eiginlega sjálfkrafa og án áreynslu. Til samanburðar má 

nefna að það tekur stálpaða unglinga og fullorðið fólk mörg ár að ná valdi á erlendu máli 

og fæstir ná sama árangri og börnin þó þeir stundi strangt skólanám. 

2.1 Máltaka 

Birna Arnbjörnsdóttir (2007) bendir á að máltaka erlendra tungumála sé tiltölulega ung 

fræðigrein. Síðustu ár hafa verið gerðar margar erlendar rannsóknir á þessu sviði.  Fyrsta 

málið sem börn læra er kallað móðurmál hins vegar er hugtakið erlend mál notað yfir 

tungumál sem börn eða unglingar læra í grunnskólum og er annað mál en móðurmál þeirra 

eða tungumálið sem notað er í samfélaginu. Það mál sem er hið ríkjandi tungumál í 

umhverfinu og er kennt sem annað mál kallast markmál. 

2.2 Máltileinkunarferlið 

Krashen og Terrel (1983) skiptu máltileinkunarferlinu í fimm kunnáttustig.  Báðir leggja 

áherslu á að nemendurnir fái svigrúm til að færa sig á milli stiga á eigin hraða.  Fyrsta 

stigið nefna þeir þögla tímabilið (e. preproduction). Mjög mikilvægt tímabil og algengt 

fyrir nemandann því nemandinn einbeitir sér að því að reyna að skilja nýja málið t.d. með 

því að hlusta á hið talaða mál og að reyna að lesa orð. Nemandinn getur þó notað 

markmálið mjög lítið til að tjá sig. 

Með hverju stiginu í máltileinkunarferlinu eykst talfærnin vegna þess að hann er næstum 

því altalandi á markmálinu. Síðan með tímanum öðlast hann meiri skilning á málinu sem 

notað er í kennslunni og í samskiptum. 

Jafnframt leggja þeir áherslu á mikilvægi þess að þegar kennarinn noti markmálið og taki 

mið af getustigi nemenda, að nemendurnir heyri og lesi markmálið og spreyti sig á því jafnt 

í skólanum sem utan hans.   
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Þá hefur áhrif á máltileinkun sálfræðilegar og félagslegar aðstæður svo sem eins og hvati 

og vilji til að læra málið (Carrasquillo og Rodriguez, 2002; McKay og Tom, 1999; 

Simpson, 2003). 

Málkerfið og orðaforðinn er undirstaða sérhvers tungumáls.  Þessir þættir eru grunnurinn 

að því að við getum skilið það sem við lesum, heyrum og segjum í munnlegri og skriflegri 

tjáningu okkar. Það skiptir mjög miklu máli að nemendur séu þjálfaðir stöðugt í töluðu 

máli og ritun. Þá fá nemendur  auk þess tilfinningu fyrir málkerfinu með því að hlusta, lesa 

og á þann hátt eykst orðaforði þeirra. Til að nemendur geti náð valdi á tungumáli verða þeir 

að vera færir um að geta beitt málkerfinu á réttan hátt og vera færir um að nota orðaforða á 

blæbrigðaríkan hátt í ræðu og riti. Málfræðin er leið til að öðlast vald á tungumáli og 

eðlilegt að samþætta hana öðrum þáttum tungumálsins (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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3 Kennslufræði erlendra mála 

3.1 Færniþættirnir fjórir 

Mikilvægt er að vinna með alla fjóra færniþættina  í tungumálakennslunni þó að vægi 

þeirra geti verið mismikið eftir því hvar nemendur eru staddir í málanáminu og þörfum 

þeirra. 

Rétt er að kenna færniþættina í tengslum við hverja aðra þannig að kennslan endurspegli 

eðlilega notkun málsins. Þá er rétt að leggja áherslu á að kennslan einkennist ekki of mikið 

af einhliða færniþjálfun, heldur miði að því að gefa nemendum tækifæri til að nota málið 

sem tæki til lifandi tjáskipta (Dal, 2002). 

Hugtakið „receptive færdigheder“ sem oft eru kallaðir ílag í málanámi ná yfir færniþættina 

að hlusta og að lesa og það segir okkur að  nemandinn einfaldlega bregst við tungumálinu 

án þess að vera sjálfur sérlega virkur en þessu er öfugt farið gagnvart færnisþáttunum að 

tala og að skrifa „productive færdigheder“  sem aftur á móti er oft nefnt frálag í málanámi 

því þeir ganga út frá virkni nemandans (Tornberg, 2005). 

3.1.1 Tal 

Til að nemendur öðlist góða tungumálafærni verða þeir að fá góð tækifæri til að nota 

tungumálið á virkan hátt við fjölbreytilegar tjáskiptaaðstæður.  Það er mjög mikilvægt að 

samtals- og önnur verkefni í tungumálakennslunni spegli þarfir nemendanna og hvernig 

þeir eiga að bregðast við raunhæfum aðstæðum (Dal, 2002). 

Þegar um talmál er um að ræða þá skiptir flæði talsverðu máli en flæði snýst um það að sá 

sem notar málið sé fær um að tjá sig á óaðfinnanlegan hátt og án áreynslu. Hann geti notað 

reglur um mál og málnotkun á eðlilegan hátt og án þess að þurfa að hugsa sig um 

sérstaklega. 

Færch, Haastrup og Phillipson (1984)  greina á milli annars vegar flæðis, sem snýr að 

merkingu, orðaforða og setningafræði og hins vegar svo kallaðs framsagnarflæðis (e. 

articulatory fluency). Þeir benda jafnframt á að flæði er ekki það sama og að vera fær um 

að tala hratt, þó svo hratt tal geti verið til marks um flæði. Það er nauðsynlegt að æfa 
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ákveðna þætti málsins til að þeir öðlist sjálfvirkni sem nauðsynleg er við málnotkun en 

sjálfvirkni í málnotkun er forsenda þess að málnotandinn sé fær um að einbeita sér að 

flóknari þáttum málnotkunar. 

Árið  2007 var breyting gerð á aðalnámskrá grunnskólanna á þann hátt að töluðu máli var 

skipt upp í tvo undirþætti; samskipti og frásögn til að samræma viðmiðunarramma 

Evrópuráðsins og um er að ræða ólíka gerð af töluðu máli. Í kaflanum um talað mál – 

samskipti er bent á að það sé mikilvægt að nemendur fái að spreyta sig á samskiptum á 

erlenda málinu.  Það á að vera eðlilegur hluti námsins en til þess að það geti orðið  verði að 

nota málið sem mest til samskipta frá upphafi. Fyrst skal notast við einföld orðaskipti en 

þegar ofar dregur þarf að gera auknar kröfur um málfar, ekki bara framburð, orðaforða og 

málbeitingu heldur þarf að huga að því að málið sem notað er hæfi aðstæðum.  Þá þarf að 

taka tillit til við hvern er talað og af hvaða tilefni. Þá þarf að þjálfa framburð frá upphafi og 

huga þarf sérstaklega að áherslum og hljómfalli sem er oft notað með öðrum hætti í erlenda 

tungumálinu en því íslenska.  Eitt einkenni samskipta er að þau eru ekki fyrirsjáanleg. Gefa 

þarf nemendum jafnframt raunveruleg tækifæri til að tjá hugsanir sínar, skoðanir og 

tilfinningar. 

Í kaflanum talað mál – frásögn í  grunnskólanna kemur fram að nemendur þurfa að venjast 

því frá upphafi að segja frá. Í fyrstu getur það verið erfitt að standa frammi fyrir félögum 

sínum í bekknum og segja frá en það er nauðsynlegt fyrir nemendurna að venjast því.    

Nauðsynlegt er að hafa frásagnirnar einfaldar í byrjun námsins en svo þegar á námið líður 

þarf að auka kröfurnar um inntak, málnotkun, framsetningu, viðeigandi málsnið og 

hljómfall (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Þó að hið skrifaða og talaða mál sé aðskilið í mörgu tilliti eiga þau margt sameiginlegt:  

Þau er bæði víxlverkandi (interactive) í eðli sínu. Ritaða málið gerir aðrar kröfur til þess, 

sem skrifar en þess sem talar málið. Munnleg færni felur í sér að sá sem talar og sá sem 

hlustar hafa möguleika á að skiptast á hlutverkum og kasta boltanum á milli sín með því að 

spyrja spurninga, og varpa ljósi á og útskýra. Með skriflegri tjáningu kastar sá sem skrifar 

boltanum út í þeirri von að einhver finni hann og taki hann upp. Hvernig svo tiltekst er 

undir móttakandanum komið, væntingum hans og kunnáttu (Tornberg, 2005). 
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3.1.2 Ritun 

Ritun í tungumálanámi krefst mikillar þjálfunar og er hvað erfiðastur af færniþáttunum 

fjórum. Þegar nemendur tjá sig eða segja frá skriflega er átt við ritun. Fyrst til að byrja með 

er ekki lögð rík áhersla á ritun í þessum skilningi heldur er gerð krafa um ritun eftir 

fyrirmynd. Nemendur skrifa um það sem vekja áhuga þeirra og þeir þekkja af eigin raun og 

tengjast orðaforða þeirra. Þá er nauðsynlegt að tengja ritun við aðra færniþætti svo að 

ákveðinn orðaforði festist í minni. 

Gott er að tengja ritunarefni sem lögð eru fram fyrir nemendur einhverju sem þeir hafa 

lesið eða hlustað á. Ef slíkt er ekki fyrir hendi þá er æskilegt að byrja á að undirbúa 

ritunarverkefnið með þankahríð (brainstorming) um efnið og orðaforða tengdu efninu. Þá 

má líka hvetja nemendurna til sköpunar svo sem eins og ljóðagerð, búa til stuttar sögur 

o.s.frv. (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Hugtakið „receptive færdigheder“ sem kallaðir eru óvirku færniþættirnir ná yfir 

færniþættina að hlusta og að lesa og það segir okkur að  nemandinn einfaldlega bregst við 

tungumálinu án þess að vera sjálfur sérlega virkur (Tornberg, 2005). 

3.1.3 Hlustun 

Með hlustun öðlast nemendur  fyrstu þekkinguna sína á tungumálinu. Það er með virkri 

hlustun, sem  máltilfinning þeirra eflist til muna. Út frá hlustuninni geta nemendurnir þróað 

hugmyndir sínar og tilgátur um tungumálið, þar sem þeir geta kveðið á um bakgrunn eigin 

tilrauna og áframhaldandi nám í tungumálinu. Ef nemandi hefur aldrei heyrt áður 

tungumálið, þá mun hann/hún kannski í byrjun oft upplifa málið sem samhangandi og 

óskiljanleg hljóð. Smám saman er nemandinn fær um að fella út og þekkja aftur 

hljóðmyndir, sem tengjast ákveðinni merkingu. Á þann hátt öðlast nemendurnir þekkingu á 

helstu orðum og orðasamböndum. Seinna færist svo athygli nemendanna á önnur svið 

tungumálsins svo sem eins og samhangandi röð orða, setningafræði og málfræði. Það er 

mjög mikilvægt að skapa nemendunum tækifæri til að hlusta á erlenda málið í ólíkum 

tilgangi. Hlustunarefnið í kennslunni verður að spegla hvernig málið er notað undir 

venjulegum kringumstæðum (Dal, 2002)     
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Í aðalnámskrá (2007) kemur fram að í tungumálanámi skiptir miklu máli að nemendur fái 

að hlusta sem mest á erlenda málið. Nemendur heyra framburð, áherslur og hljómfall með 

því að hlusta og með tímanum öðlast þeir aukna tilfinningu fyrir málinu, auk þess síast 

bygging málsins og orðaforði smám saman inn. Þýðingarmikið er að erlenda málið sé notað 

sem mest í kennslunni. Það stuðli að virkri hlustun. Ennfremur sé hlustun samofin töluðu 

máli og sé undanfari þess. Þá þurfi að gæta þess að hlustunarefni sé af margvíslegum toga 

og krefjist fjölbreytilegrar úrvinnslu (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

3.1.4 Lestur 

Mitchell (1982) skilgreinir lestur sem getuna til að ná merkingu úr rituðum sem prentuðum 

táknum. Lesandinn noti táknin síðan sem leiðarvísi til að sækja upplýsingar úr minninu og 

sem hann svo notar síðar til að setja saman sennilega túlkun á skilaboðum höfundar. 

Við lestur eykst máltilfinning og því meir sem lesið er bætist við orðaforðann. Að auki 

veitir lestur nemandanum ánægju og innsýn inn í marga heima. Á þann hátt getur lestur 

aukið á skilning þeirra á menningu þeirra og annarra (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Michael Dal (2002) bendir á að lestur hefur ekki eins mikið vægi eins og talmál og hlustun 

í upphafi tungumálanáms en á hann á að líta sem gott stoðefni fyrir nemendurna að skilja 

hvernig frásögn á að líta út. Þá telur hann að alveg frá fyrstu lestraræfingu á nemandinn að 

komast að raun um að læra að lesa sé að skilja og upplifa. Lestarkennsla á dönsku fyrir 

erlenda nemendur verður að byggja á þekkingu nemandans,  valdi á dönsku máli og 

skilningi á samhengi og aðstæðum. Í byrjun tungumálanámsins verði textinn sem lagður er 

fyrir nemendurna að vera einfaldur að formi, innihaldi og orðaforða sem svari til munnlega 

orðaforðans sem þjálfaður er jafnhliða í náminu. Lestur þurfi að vera miðlægt ferli í 

máltileinkunni. 
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3.1.4.1 Lestraraðferðir 

Bottom up   -  Top down 

Þegar nemendur lesa texta á erlendu tungumáli þá rekast þeir á óþekkt orð og orðasambönd 

og til að leysa það vandamál er hægt að fletta orðunum upp í orðabók eða spyrja einhvern 

sem þekkir orðið og veit um þýðingu á því. Á þann hátt leggur nemandinn til grundvallar 

hin einstöku orð og fer frá smáatriðinu til heildarinnar. Þessi aðferð kallast „bottom up“ .  

Aðferðin leiðir ekki til skilnings á einstökum orðum í viðkomandi texta því það þarf meira 

en skilninginn á einstökum orðum til að skilja textann í heild (Dal, 2009).  

________________________________________________________________ 

                                                                                                           Merking texta  

 

                                                                                            Orða- og setningagreining 

 

                                                                                          Hljóðgreining 

 

                                                                                           Lestákn 

                        

             Bottom – up ferlið 

          (frá heild til einingar) 

           

                                                

____________________________________________________________________ 

Mynd 1.  Skýringamynd af lestrarlíkönum Bottom-up model, (sbr. Gough 1972) 

(Guðrún Einarsdóttir 1987:14-15). 

 

Önnur aðferð í lestri á texta leggur  heildina í textanum til grundvallar og útfrá henni er 

komist að hvað hvert orð og orðasambönd þýða. Með því að ganga út frá þeirri vitneskju 

sem nemandinn hefur nú þegar og sem hann finnur út frá textanum, getur hann náð 

samhenginu án þess að vita hvað hvert orð þýðir sem er í textanum. Þessi aðferð kallast 

„top down (Dal, 2009). 
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_____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                         Lestákn 

 

 

                                                                                                        Hljóðgreining 

 

 

     Orða- og setningagreining 

 

 

                                                                                                       Merking texta 

  

            Top – down aðferðin 

           (frá einingu til heildar) 

_________________________________________________________________________ 

Mynd 2. Skýringamynd af lestrarlíkönum Top-down model, (sbr. Goodman 1976) 

(Guðrún Einarsdóttir 1987:14-15). 

 

Sá sem les mikið tekst á við tungumálið og fær smám saman meiri tilfinningu fyrir 

málkerfinu, orðaforða og textauppbyggingu. Markviss lestur stuðlar að því að lesandinn 

öðlast aukna máltilfinningu og hún auðveldar lesandanum að geta í eyðurnar og lesa á milli 

línanna. Við lestur er hægt að beita ákveðnum aðferðum og hver þeirra verður fyrir valinu 

fer eftir því hver tilgangurinn er með lestrinum. Verkefni getur krafist þess að stuðst sé við 

yfirlitslestur (e. skimming) en þá er lesið hratt og örugglega til að glöggva sig á innihaldinu 

í textanum. Ef markmiðið er að leita að ákveðnum upplýsingum eins í alfræðiritum, á 

Netinu eða í dagblöðum þá á leitarlestur (scanning) best við. Ef aftur á móti við ætlum að 

kynna okkur nákvæmlega innihald í texta svo sem eins og ef nemendur eiga að lesa kvæði 

er notast  við  nákvæmnislestur (e. Intensive reading). Í þeim tilfellum þegar við hraðlesum 

skáldsögu ánægjunnar vegna notum við svokallaðan yndislestur. Tilgangurinn með þess 

konar lestri er að skilja atburðarás og innihald textans í aðalatriðum. Lestrarnám í dönsku 

þarf að vera á þann hátt að nemendurnir bæti við þekkinguna sína í tungumálinu og öðlist 

skilning á samhengi textans og raunverulegum aðstæðum (Auður Torfadóttir, 2007).  
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Í aðalnámskrá frá árinu 2007 er lögð áhersla á að nemendur þurfi að læra að takast á við 

margs konar texta er kunna að verða á vegi þeirra þegar út í lífið kemur. Þeir þurfi að 

kunna að beita viðeigandi lestrarlagi eftir því hvert eðli textans er og hver tilgangurinn er 

hverju sinni. Nemendur þurfi að kynnast sem flestum textagerðum og mikilvægt er að þeir 

venjist því sem fyrst að lesa sér til ánægju. Mikilvægt sé að velja lesefni sem hæfi hverjum 

og einum einstaklingi hvað þyngd og áhugasvið snertir. Nemandinn þurfi  að komast á það 

stig að lesa án þess að það trufli hann að skilja ekki hvert orð. Nemandinn lærir smá saman 

þá mikilvægu aðferð að giska á merkingu orða út frá samhengi og að lesa á milli línanna. 

Þá ættu nemendur að geta lesið með gagnrýnu hugarfari þegar ofar dregur í námi og tekið 

afstöðu til boðskapar höfundar, skilið myndmál og stílbrögð sem höfundur bregður fyrir 

sig. Hafandi þetta í huga sé mikilvægt að sjá til þess að nemendur hraðlesi reglulega bækur 

að eigin vali. Þá þurfi að vera í boði skáldsögur, smásögur, leikrit og ljóð í 

tungumálakennslunni því þess konar textar eru til þess fallnir að víkka sjóndeildarhringinn 

fyrir utan það að veita nemendum góða þjálfun í tungumálinu (Menntamálaráðuneytið, 

2007). 

3.1.5 Orðaforði 

Tankersley (2003) skilgreinir hugtakið orðaforða sem þann fjölda orða sem einstaklingur 

skilur eða getur notað við að hlusta, tala, lesa og skrifa.   

Walpole & McKenna ( 2007) benda á að hlustunarorðaforði einstaklings sé  sá stærsti og sá 

fyrsti  til að þróast. Næst á eftir kemur talmálsorðaforði, lestrarorðaforðinn er sá þriðji í 

röðinni og á eftir honum kemur ritunarorðaforðinn. Þessir fjórir þættir orðaforða eru mjög 

mikilvægir við upphaf tungumálanáms hjá nemenda. Hver orðaforði um sig heldur áfram 

að aukast og þróast með tímanum. Því fleiri orð sem einstaklingur þekkir þeim mun 

auðveldara er fyrir hann að læra fleiri orð.  

 Í aðalnámskrá 2007 er tekið fram að árangursríkast sé að orðaforðinn sé þjálfaður í 

samhengi við hina færniþættina fjóra, hlusta, tala, lesa og skrifa (Menntamálaráðuneytið, 

2007). 

Sigurður Konráðsson (2000) bendir á að orðaforða megi skipta í tvennt, í virkan og óvirkan 

orðaforða.Virkur orðaforði eru þau orð sem einstaklingur notar án þess að hugsa sig um 
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þegar hann talar og ritar. Óvirkur orðaforði felur aftur á móti í sér þau orð sem 

einstaklingur skilur þegar hann heyrir þau eða les en notar hins vegar ekki í daglegu tali.  

Óvirki orðaforðinn er stærri en sá virki bæði hjá börnum sem og fullorðnum. Þeir sem hafa 

takmarkaðan orðaforða eiga erfiðara með að tjá heldur en þeir sem búa yfir ríkulegum 

orðaforða. 

Í tungumálakennslu er nauðsynlegt fyrir kennara að skipuleggja kennslu á markvissan hátt 

og það gerir hann best með því að beita mismunandi kennsluaðferðum. 

4 Kennsluaðferðir 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) skilgreinir kennsluaðferð sem skipulag sem kennarinn hefur á 

kennslu sinn, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt. 

Richards  og Rodgers (2001) skýrir með þrískiptu líkani hvað felst í kennsluaðferð í 

tungumálum. Fyrsta þrepið í líkani hans eru viðhorf um tungumál eða tungumálanámið.  

Næsta þrep snýr að hönnun eða skipulagi kennslunnar þ.e.a.s. markmiðunum með 

kennslunni, viðfangsefnum í tungumálanáminu og á eðli notkun kennslu- og námsefnis.  

Þriðja þrepið á við framkvæmd eða útfærslu kennsluaðferðarinnar í reynd. Með þessu 

líkani er gengið út frá því að innra samræmi sé á milli þrepanna þriggja þegar um ákveðna 

kennsluaðferð er að ræða. 

Clough og Corbert (2000) benda á að kennsluaðferðir sem kennarar viðhafa, námsefni sem 

þeir nota og hvernig þeir nota það hafa úrslitaþýðingu á nám nemenda. 

Ýmsar kennsluaðferðir hafa verið notaðar í tungumálakennslu hér á landi og erlendis og í 

næsta kafla verður fjallað um þróun þeirra. 

4.1 Málfræði- og þýðingaraðferðin 

Málfræði- og þýðingaraðferðin var  talin góð og gild og má segja að hún hafi verið 

allsráðandi í tungumálakennslunni bæði hér á landi og erlendis en hún var upphaflega 

notuð til að kenna latínu og grísku. Ólíkt seinni tíma aðferðum byggist málfræði- og 

þýðingaraðferðin ekki á fræðilegum kenningum um máltöku eða málanám. Kennslan fór 



 
18 

alltaf fram á móðurmáli nemendanna og málfræðin stjórnaði samsetningu orðanna í 

setningunum  (Auður Torfadóttir, 2007). 

Í þessari aðferð var áhersla lögð á hið ritaða mál vegna þess að aðalmarkmiðið með henni 

var að læra tungumálið til að vera fær um að lesa bókmenntir á markmálinu. Nemendurnir 

höfðu þess vegna not fyrir að læra málfræðireglur tungumálsins og í leiðinni að styrkja 

orðaforðann. Kennt var með svokallaðri afleiðsluaðferð ( deduktiv metode) en þá gefur 

kennarinn nemendum upp málfræðiregluna og leggur síðan upp verkefni, til að nemendur 

æfist í að nota viðkomandi reglu og geti nýtt sér hana til framtíðar litið. Lögð var áhersla á 

þýðingu frá móðurmálinu yfir á nýja málið og öfugt. Með þessari aðferð öðluðust 

nemendurnir talsverða þekkingu á tungumálinu en voru ekki endilega færir um að nota það 

í tjáskiptum (Undervisningsministeriet,2001). 

4.2 Beina aðferðin 

Beina aðferðin (direct method) átti að vera viðbrögð gegn málfræði- og þýðingaraðferðinni.  

Megintilgangur þessarar aðferðar  var að efla hlut nýja málsins svo að nemendur væru færir 

um að  tjá sig munnlega. Móðurmálið var aldrei notað og engin bein þýðing. Í beinni aðferð 

eru ekki gefnar skýringar á málfræðireglum. Aðferðin er aðleiðsla: það var gert ráð fyrir að 

ef verkefni væru lögð fyrir nemendur, þá vissu  nemendur hvaða reglur ættu að gilda.  

Áhersla var lögð á að nota markmálið eins og móðurmálið og minni áhersla á þýðingar og 

stílagerð (Undervisningsministeriet,2001).   

4.3 Audilingual aðferðin  

Audilingual aðferðin (tal- og hlustunaraðferðin) er andstæða málfræði- og 

þýðingaraðferðarinnar. Þessi kennsluaðferð kom fram um miðja síðustu öld og á hún rætur 

sínar að rekja til atferlissálfræðinga. Hún byggðist einnig upp á tjáningu nemenda, en við 

bættust miklar endurtekningaræfingar sem áttu að stuðla að því að  rétt  málnotkun yrði 

þannig að vanabundnu atferli. Hún var upphaflega notuð til að gera hermenn fljótt færa um 

að tjá sig á viðkomandi máli. Engin áhersla er lögð á málfræðireglur.   Setningarnar voru 

sóttar í raunverulegt daglegt líf. Nemandinn var  hlutlaus viðtakandi. Þessi aðferð var þróuð 
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út frá beinu aðferðinni  og eins og beina aðferðin þá byrjar innlögnin á samtali. Aðferðin 

gengur út frá því að málanám sé kennsla í venjum:  herma eftir, leggja setningar á minnið 

til að geta síðar notað í daglegu lífi. Færnin er alltaf  þjálfuð í sömu röð: hlusta, tala, lesa og 

skrifa. Orðaforði er alltaf kenndur í setningum, hæg innlögn. Mikil áhersla er lögð á 

hárréttan framburð, þá er móðurmálsnotkun hjá kennara takmörkuð og bönnuð nemendum.  

Mikil áhersla lögð á að hárrétt mál sé mikilvægt  (Auður Hauksdóttir og Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007). 

Enn jókst þörfin á að breyta kunnáttu og auka þekkinguna á erlendum tungumálum með 

auknum samskiptum við útlönd. Í kringum 1980 kemur fram á sjónarsviðið 

tjáskiptaaðferðin en hún átti að stuðla að því að nemendur öðluðust tjáskiptahæfni. 

4.4 Tjáskiptaaðferðin (Communicative Language Teaching) 

Í heimi þar sem fólk hafði stöðugt meiri þörf fyrir að geta átt samskipti við hvort annað á 

öðru tungumáli kom smá saman fram vantrú á gömlu aðferðunum. Áherslan í 

tungumálakennslunni breyttist frá vitneskjunni um málið yfir á notkun málsins út frá þeim 

skilningi að þekking á málnotkun leiði ekki endilega til þess að maður geti notað málið.  Í 

staðinn að geta aðeins horft á tungumálið sem eitthvað sem fjallaði aðallega um málfræði 

og setningar, færðist athyglin til alls innihaldsins, samhengis og umræðna. Í því sambandi 

skapaðist meiri áhugi á hlutverki málsins. Þegar við tjáum okkur, reynum að telja 

einhverjum hughvarf, rökræða o.s.frv., hrindum við í framkvæmd  þessum aðferðum með 

samfélagslegu ívafi sem sker úr um á hvern hátt við veljum að tjá okkur. Háð aðstæðum 

tjáum við okkur formlega, óformlega, raunalega, blátt áfram, stuttorðuð  eða margorðuð.  

Tjáningarmáti okkar er háður hugarfarsástandi okkar og við hvern við tölum. Hann er 

útkoman af víxlverkuninni milli þess sem talar og þess sem hlustar (eða þess sem les og 

þess sem skrifar). Hann verður til við umræður um álit. Þess vegna er það ekki nóg að 

þekkja formsatriði tungumálsins, merkingu og aðferðir við að geta notað það á réttan hátt.  

Það var þessi þekking sem í kringum um 1980 leiddi til að tjáskiptaaðferðin í 

tungumálakennslu sló í gegn. Hin nýja kennsluaðferð breytti einnig hinu kennarastýrða 

formi í nemendastýrt form (Undervisningsministeriet 2001). 
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Auður Hauksdóttir (2007) bendir á að með tjáskiptaraðferðinni var lögð áhersla á að 

nemendurnir gætu tjáð sig á markmálinu og samþættingu á öllum fjórum færniþáttunum; 

lestri, hinu talaða máli, hlustun og ritun. En til að nemandi nái valdi á erlendu tungumáli 

þarf kennslan að vera miðuð út frá öllum þáttum tjáskiptahæfni en í þessu hugtaki felast 

allir þeir þættir sem málhafinn þarf að hafa til að öðlast vald til að geta notað tungumálið til 

tjáskipta. 

Í næsta kafla verður fjallað um skilgreinda hugtakið tjáskiptamiðað nám en markmið 

kennslufræðilegra líkana tjáskiptamiðaðrar kennslu er að nemendur öðlist tjáskiptahæfni.  
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5 Hvað er tjáskiptamiðað nám? 

Willis (1996) skilgreinir hugtakið task sem verkefni sem hafa ákveðin tjáskipti að 

markmiði  sem leiða til ákveðinnar útkomu. Áhersla er lögð á að  nemendur tjái sig um 

innihaldið án þess að skeyta sérstaklega um form málsins. Merkingin eða innihaldið er 

aðalatriðið fremur en það sem snýr að formgerð málsins. Útfærsla þessara verkefna er þraut 

sem nemendur þurfa að finna lausn á en til að vera fær um það verða þeir að nota 

tjáskiptahæfni sína.   

Virkniviðhorf til tungumálsins og tungumálanáms er lagt til grundvallar tjáskiptamiðuðu 

námi og áhersla er lögð á nám hvers og eins nemanda. Kennslan, viðfangsefnin jafnt sem 

námsefni á að endurspegla hina venjulegu og eðlilegu notkun málsins (Auður Hauksdótir, 

2007).   

5.1 Tilgangur tjáskiptaverkefna 

Tilgangur tjáskiptanna er hvorki að spyrja eða svara spurningunum (e. display questions)  

sem allir vita svarið við né að æfa ákveðnar reglur til sjálfvirkni svo sem eins og 

endurtekningaræfingar (e.drills), svo nemendurnir séu færir um að geta farið með þær 

reiprennandi. Tilgangur er fremur sá að nemendur geti tjáð sig við raunverulegar aðstæður 

þar sem um er að ræða augljósan tilgang (Pedersen, 2006). 

Í bekkjarkennslu sem er kennarastýrð er það kennarinn sem leiðir umræðuna og nemandinn 

er í því hlutverki að bregðast við því sem kennarinn spilar út. Málnotkun nemandans felst 

yfirleitt í því að endursegja innhald texta eða að svara spurningum út úr námsefninu. Til að 

fjölbreytt málnotkun eigi sér stað þarf kennarinn að leggja fyrir nemendurna verkefni sem 

skapa þörf fyrir tjáskipti eins og þau gerast við raunverulegar aðstæður. Mjög mikilvægt er 

að nemandinn fái að segja það sem honum býr í brjósti og á sinn hátt frekar  en að hann fari 

eftir fyrirfram gefinni forskrift og sé ætlað að endursegja hugsun annarra (Henriksen, 

1989). 
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5.2 Skipulag tjáskiptamiðaðrar kennslu 

Markmið tjáskiptamiðaðrar kennslu er að skapa hjá nemandanum þörf og hvatningu til að 

læra tungumálið og nota það. Hvernig kennslan er uppbyggð fer eftir samsetningu hópsins, 

efni og þáttum námsins. Lögð er áhersla á að vinna með námsefni sem nemendurnir þekkja 

(Madsen 2001). 

Að skipuleggja kennslu þar sem áherslan er lögð á að tjáskiptahæfni nemendanna 

jafnframt sem að gætt er að því að jafnvægi sé á milli áherslunnar á flæði, hittni, 

blæbrigðaríkt mál og að áhersla ríki á ákveðin form tungumálsins – dugar ekki að koma 

einstöku sinnum með sérstök tjáskiptaverkefni heldur verður að skipuleggja kennsluna, 

sem ferli tjáskiptaverkefna með það í huga að horft er til skipulagningar á einstökum 

kennslustundum og skipulagningar kennslunnar til lengri tíma (Pedersen, 2007). 

Willis (1996) bendir á að tjáskiptamiðuð tungumálakennsla fer alltaf í gegnum þrjú stig 

þegar unnið er með hvert verkefni. Það er alltaf eitthvað sem gerist áður en sjálft verkefnið 

er unnið, á meðan að verkefnið í vinnslu, og eftir að lausn verkefnsins..  

  

 Fyrir  (e. pre task).  

Kennari kynnir viðfangsefnið og verkefnið fyrir nemendunum. Hann vekur áhuga 

nemanda á hinu valda efni og kynnir nemendum ný orð og orðasambönd sem 

tengjast efninu sem gott er að notast við úrvinnslu verkefnisins til örvunar á 

máleftirtekt nemandans.  Kennarinn leyfir nemendum að hlusta á svipuð verkefni 

sem aðrir nemendur eru að vinna eða leyfir þeim að afla sér frekari þekkingar um 

efnið úr bókum. 

 

 Á meðan  (e. task-cycle)  

Lausn verkefnisins fer fram í þessu stigi, skipulagning og greining niðurstaða.   

Nemendur vinna saman tveir eða fleiri og notast við þann orðaforða sem þeir hafa 

yfir að ráða í tungumálinu. Með því á sér stað örvun á máleftirtekt auk þess sem það 

stuðlar að því að nemendurnir geta notað málið reiprennandi og á réttan hátt. Ef 

nemendur vilja vera nákvæmir í framsetningu sinni geta þeir leitað til kennarans og 
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fengið frekari leiðbeiningu þar um.  Verkefnið er kynnt munnlega eða skriflega í 

skýrsluformi. 

 

 Eftir (e. task del) 

Hér er sjónum beint að tungumálinu sjálfu, skilgreindar og greindar villur sem 

koma fram við framkvæmd verkefnisins.  Unnið er t.d. með orðaforða, formgerð, 

samhengi og stafsetningu svo dæmi sé tekið. 

 

Þegar unnið er eftir þessum þremur þrepum þá er valið á milli nokkurra mismunandi 

tegunda tjáskiptaverkefna. Í næsta kafla ætla ég að fjalla um þessar mismunandi tegundir, 

púsluspil, upplýsingargap, málþrautir, ákvarðanatöku og skoðanaskipti. 

5.3 Mismunandi tegundir tjáskiptaverkefna 

Púsluspil  

Þetta eru verkefni sem eru þannig uppbyggð að nemendur eru með mismunandi 

upplýsingar til að geta leyst verkefnið þurfi þeir að veita hinum nemendunum þessar 

upplýsingar svo hægt sé að leysa verkefnið. Aðeins ein lausn er til fyrir þetta verkefni. 

(Pedersen, 2007) . 

Upplýsingagap   

Þetta eru líka verkefni er lokað eins og púsluspilið og í því eru einhliða tjáskipti þar sem 

annar aðilinn (A) er með upplýsingar  sem hinn (B) þarf á að halda.   Báðir nemendurnir 

verða að leggja lið við lausn verkefnisins (Pedersen, 2007). 

Málþrautir 

Þetta eru einnig  verkefni sem eru lokuð en þó ekki eins og púsluspilið og upplýsingagapið 

því lausnin á þessu verkefni krefst ekki tjáskipta tveggja eða fleiri. Munurinn liggur í því að 
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allir nemendurnir búa yfir sömu upplýsingunum og þar af leiðandi getur einn eða nokkrir 

nemendanna leyst verkefnið. 

Aðeins ein rétt lausn er á málþrautarverkefnum en það er ólíkt verkefnum sem byggjast á 

ákvörðunartöku en í þeim geta falist margar lausnir (Pedersen, 2007). 

Ákvarðanataka 

Þetta eru opin tjáskiptaverkefni svipuð og málþrautirnar því allir nemendurnir hafa yfir 

sömu upplýsingunum að ráða og þar af leiðandi hægt að leysa þau án þess að allir 

nemendurnir taki þátt í tjáskiptum. Það veltur allt á því hvers konar verkefni er um að ræða,  

hvort það er nógu áhugavert til þess að hvetja nemendur til að ræða saman og hjálpast að 

við að leysa verkefnið (Pedersen, 2007). 

Skoðanaskipti 

Þetta er tjáskiptaverkefni sem er opið verkefni.  Í upphafi hafa allir nemendurnir sömu 

upplýsingarnar og eiga að skiptast á skoðunum.  Nemendur geta verið sammála en þurfa þó  

ekki að vera á sama máli þegar umræðunum er lokið (Pedersen. 2007). 
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6 Rannsókn í þremur grunnskólum 

 

Markmið 

Tilgangur  rannsóknarinnar var að kanna hvert viðhorf nemenda í efstu bekkjum þriggja 

grunnskóla í Kópavogi væru til dönskunáms og -kennslu. Leitað var svara við því hvernig 

þeim fyndist að læra dönsku og  hversu mikið vægi hver kennsluaðferð fengi hjá kennurum 

í dönskutímum.  Með rannsókninni var leitast við að fá svör við neðangreindum  

rannsóknarspurningum  og var megindlegum rannsóknaraðferðum beitt en til þess var 

notuð spurningakönnun sem lögð var fyrir nemendur.  Niðurstöðurnar byggðust á svörum 

77 nemenda í 10. bekk þriggja grunnskóla í Kópavogi. 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvert er viðhorf til dönskukennslu og dönskunáms í efstu bekkjum grunnskólans? 

 

2. Gætu breyttar áherslur í kennslu og kennsluaðferðum breytt viðhorfum nemenda? 

 

Aðferð 

Úrtakið var valið af rannsakanda í samráði við skólastjóra þriggja grunnskóla í Kópavogi.  

Slíkt úrtak nefnist hentugleikaúrtak  og  er valið vegna þess að það hentar rannsókninni vel 

(McMillan 2008;118). 

Sveitarfélagið  var valið vegna nálægðar við rannsakanda.  Skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni voru að nemendur væru í 10. bekk og  lögðu stund á dönsku.   

 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni átti að kanna viðhorf til dönskunáms,  

kennsluhátta. styrkleika og námsefnis  nemenda í 10.bekk.  Hann var nafnlaus og þar af 

leiðandi ekki hægt að rekja svörin til þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. 

Spurningarnar voru bæði opnar og lokaðar.  Þær  voru  alls níu  talsins. Gróflega er hægt að 

flokka þær í fjóra hluta. Fyrstu fjórar spurningarnar eru bakgrunnsspurningar þar sem spurt 



 
26 

er um  kyn, hvenær nemandi byrjaði nám í dönsku, hvort hann hafi komið til Danmerkur og 

hvort hann hafi búið í Danmörku. Þá eru spurningar um viðhorf til dönskunáms og  

námsefnis, væntingar nemenda til dönskunámsins, styrkleika þeirra í færniþáttunum 

fjórum. Í  þriðji hluti  spurningalistans eru spurningar er varða kennsluaðferðir og 

kennslugögn í dönskukennslu þessara þriggja grunnskóla.  Fjórði hluti spurningalistans 

fjallar um hve mikið af tilteknum kennsluháttum finnst nemendum kennarar þeirra nota við 

í dönskukennslunni. 

Fimmta spurningin er með fullyrðingum þar sem nemandinn er beðinn um að svara 21  

fullyrðingu.  Svarmöguleikarnir eru fimm, á kvarðanum Mjög ósammála (1) til Mjög 

sammála (5).  Um er að ræða svokallaðan jafnbilakvarða  þar sem ákveðin röð gilda er um 

að ræða og jafnt bil á milli þeirra  (McMillan, 2008:134).   Í sjöttu spurningunni sem er í tíu 

liðum eru nemendur beðnir um að merkja við hvaða ákveðnar kennsluaðferðir/kennslugögn 

eru notaðar í dönskukennslu í þeirra bekk.  Svarmöguleikarnir eru einnig fimm talsins og á 

kvarðanum Mjög mikið (1) til Lítið (5). Spurning númer sjö er opin og er þar eru nemendur 

beiðnir um að segja til um hverjar þessara kennsluaðferða/kennslugagna eiga best við þá og 

þá hvers vegna?   Í spurningu númer átta eru nemendur beðnir um að segja hverja 

kennsluhætti kennari þeirra notar í dönskukennslunni og eiga þeir að merkja við þann sem 

á best við sig.  Svarmöguleikarnir eru fimm eins og í fyrri spurningum Mjög mikið (1) til 

Lítið (5). Í spurningu númer níu og jafnframt þeirri síðustu er nemenda boðið uppá að 

koma á framfæri einhverju sem hann hefur fram að færa.   

 

Þátttakendur 

Rannsakandi lagði spurningalista fyrir 10. bekkinga í þremur grunnskólum í Kópavogi.  

Svörunin var nokkuð góð eða 92%. 
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6.1 Framkvæmd 

Haft var samband við skólastjóra þeirra þriggja grunnskóla sem urðu fyrir valinu og óskað 

leyfis að leggja könnun þessa fyrir. 

Í framhaldi af því var bréf sent til foreldra áður en könnunin var gerð og þeir beðnir leyfis 

að fá að leggja könnunina fyrir barn þeirra.  Vildu þau ekki veita leyfið  þá voru þau beðin 

um að tilkynna það til mín. Gefið var upp netfang og sími svo þau gætu tilkynnt ef leyfi 

væri ekki veitt.  Engin hafnaði því að barn þeirra tæki þátt í könnuninni.  Skólarnir voru 

valdir á þann hátt að tveir þeirra voru í gömlum rótgrónum hverfum  en einn var staðsettur í 

nýju hverfi innan Kópavogsbæjar. 

Notuð var  megindleg aðferð við gagnaöflunina en hún gengur út á það að safna gögnum 

og setja þau síðan upp í tölulegt samhengi. Greining gagnanna var unnin í Excel forriti.  
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7 Niðurstöður 

 

Alls svöruðu 77 nemendur könnuninni af 84 þ.e.a.s. svarhlutfallið var 92%. 

Kynjaskipting  þátttakenda var mjög áþekk eða 48% stelpur og 52% strákar.  

 

 

Mynd 3.    Kynjaskipting þátttakenda 

 

Nemendur voru spurðir að því hvenær þeir byrjuðu að læra dönsku.  

 

Flestir nemendanna eða 85% byrjuðu að læra dönsku í 7. bekk grunnskóla einn byrjaði að 

læra dönsku í 5. bekk, fjórir í 6. bekk, 3 í 10. Bekk og þrír lærðu dönsku í Danmörku  en 

einn kaus að svara ekki þessari spurningu.   

Næsta spurning sem lögð var fyrir nemendur var hvort þeir hefðu komið til Danmerkur og 

82% þeirra svöruðu að þeir hefðu komið til Danmerkur. Þegar þeir voru spurðir hvort þeir 

hefðu búið í Danmörku voru aðeins 14% þeirra höfðu búið þar. 
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Svör nemenda um viðhorf til dönskunámsins, -kennslu og námsefnis 

í dönsku 
 

Næsta spurning  var í 21 lið og varðar viðhorf til dönskunáms, - kennslu og námsefnis í 

dönsku. 

Fyrsta fullyrðingin sem sett var  fram er „Mér líður vel í dönskutímum“.  

Svarmöguleikarnir voru mjög ósammála, ósammála, hvorki sammála né ósammála, 

sammála og mjög sammála.  Niðurstöður má sjá á mynd 2 hér að neðan.  70,1% sammála 

því að þeim liði vel í dönskutímum.   

 

 

Mynd 4.    Mér líður vel í dönskutímum 

 

Þá var sett fram fullyrðingin „Mér finnst skemmtilegt að læra dönsku og 25, 9% nemenda 

voru mjög ósammála og ósammála því, en aftur á móti voru 35,1%  nemenda mjög 

sammála og sammála því að þeim fyndist gaman að læra dönsku, 38,9% tóku ekki afstöðu 

til fullyrðingarinnar. 

Rannsakanda lék forvitni á að vita hvernig svar við þessari fullyrðingu skiptist á milli 

kynjanna og niðurstöðurnar voru á þann veg að strákunum finnst ekki eins gaman að læra 

dönsku og stelpunum því aðeins 27,5% strákanna voru mjög sammála og sammála 
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fullyrðingunni  að þeim fyndist skemmtilegt að læra dönsku en aftur á móti 43,2% 

stelpnanna svöruðu henni að þær væru mjög sammála og sammála henni. 

 

 

Mynd 5. Mér finnst skemmtilegt að læra dönsku 

 

Svör nemendanna við staðhæfingunni að kennsluefnið í dönsku væri skemmtilegt voru á 

þann veg að 19,5% fannst kennsluefnið í dönsku skemmtilegt en 27,6% voru ekki á sama 

máli.  Þeir sem kusu að svara þessu ekki voru 52,63%. 

 

 

                          Tafla 1.   Kennsluefnið í dönsku er skemmtilegt 

Svarmöguleikar Fjöldi nemenda % 

 

Mjög óssammála 8 10,53 

Ósammála 13 17,11 

Hvorki sammála og ósammála 40 52,63 

Sammála 12 15,79 

Mjög sammála 3 3,95 
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27% nemendanna voru sammála því að þeim fyndist að það ætti að breyta námsefninu í 

dönsku í 10. bekk.  30%  tóku ekki afstöðu en 43% vildu ekki breyta því.   Einn nemandi 

kaus að svara ekki þessari fullyrðingu. 

 

 

                     Mynd 6.  Mér finnst að það ætti að breyta námsefninu í dönsku í 10. bekk 

 

Þá var leitað svara við viðhorfum nemenda til dönskukennslunnar.  Sett var fram 

fullyrðingin “Dönskukennslan er frekar leiðinleg”.  Tæplega helmingur nemenda eða 48% 

fannst dönskukennslan ekki leiðinleg  aftur á móti fannst 25,97% nemendanna hún 

leiðinleg. 
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Mynd 7.  Dönskukennslan er frekar leiðinleg 

 

Í spurningu 5 lið e –r  var spurt um viðhorf nemendanna til færniþáttanna fjögurra og 

styrkleika þeirra í þeim. Svör við fullyrðingum sem settar voru fram vegna virku 

færniþáttanna (de produktive færdigheder) skrifa og tala “Mér finnst erfitt að skrifa á 

dönsku” hins vegar og annars vegar “Mér finnst erfitt að tala á dönsku” voru á þann veg að 

þeim 34% nemendanna sem voru ósammála  fyrri fullyrðingunni að  það væri erfitt að 

skrifa á dönsku, 36% voru sammála því.  30% nemendanna kusu að taka ekki afstöðu. 

Svörunin við seinni fullyrðingunni var aftur á móti á þann veg að 40% voru mjög sammála 

og sammála því að þeim fyndist erfitt að tala á dönsku en þeir sem svöruðu því til að þeir 

væru mjög ósammála og ósammála voru aftur á móti 31,2% nemenda og þeir sem völdu að 

svara ekki fullyrðingunni voru 28,6% .  
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Mynd 8.   Viðhorf nemenda til færnisþáttanna að tala og að skrifa 

Viðhorf nemenda við óvirku færnisþáttunum (de receptive færdigheder) að lesa og hlusta á 

dönsku voru á þann veg að 47,0% þeirra fannst erfitt að hlusta á dönsku en aftur á móti  

fannst 31% erfitt að lesa á dönsku.  43% sögðu að þeim fyndist auðvelt að lesa en aftur á 

móti fannst 27% auðvelt að hlusta. 

 

 

Mynd 9.  Viðhorf nemenda til óvirku færnisþáttanna; að hlusta og lesa 
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Við fullyrðingunni Mér finnst dönsk málfræði erfið svöruðu nemendur á þann veg að 

meirihluti svarenda eða 40,26% var sammála því að dönsk málfræði væri erfið en 31,17% 

var ósammála þeirri fullyrðingu.  Þeir sem völdu það á vera hvorki sammála né ósammála 

voru 28,57% þátttakenda. 

 

 

Mynd 10.     Mér finnst dönsk málfræði erfið 
 
 
Þá var spurt um væntingar nemenda til dönskunámsins og það voru fjórar fullyrðingar sem 

lagðar voru fram fyrir þá.  „Ég vil verða fær um að lesa á dönsku“, „Ég vil vera fær um að 

nota talmálið í dönsku“, „Ég vil vera fær um að hlusta á dönsku“, „Ég vil vera fær  um að 

skrifa á dönsku“. 

Í töflunum hér að neðan má sjá svör nemenda við þessum fjórum fullyrðingum. 

Afgerandi meirihluti þátttakenda eða 69% vildi verða fær um að lesa á dönsku, 65,0% 

þeirra vildi vera fær um að um að nota talmálið í dönsku.   Við fullyrðingunni „Ég vil vera 

fær um að hlusta á dönsku“  voru  67,0% nemendur sammála þeirri fullyrðingu en 64,0% 

voru sammála því að vilja vera fær um að skrifa á dönsku.  
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  Tafla 2. Ég vil verða fær um að lesa á dönsku 

Svarmöguleikar Fjöldi  nemenda % 

 

Mjög ósammála 6 7,79 

Ósammála 3 3.90 

Hvorki sammála og ósammála 15 19,48 

Sammála 31 40,26 

Mjög sammála 22 28,57 

 

                            

                           Tafla 3. Ég vil vera fær um að nota talmálið 

Svarmöguleikar Fjöldi 

nemenda 

% 

 

Mjög óssammála 5 6,49 

Ósammála 4 5,19 

Hvorki sammála og ósammála 18 23,38 

Sammála 29 37,66 

Mjög sammála 21 27,27 

 

                             

   Tafla 4. Ég vil vera fær um að hlusta á dönsku 

Svarmöguleikar Fjöldi nemenda % 

 

Mjög óssammála 4 5,19 

Ósammála 6        7,79 

Hvorki sammála og ósammála 18 19,48 

Sammála 29 41,56 

Mjög sammála 21 25,97 
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    Tafla 5. Ég vil vera fær um að skrifa dönsku 

Svarmöguleikar Fjöldi nemenda % 

 

Mjög óssammála 4 5,33 

Ósammála 4 6,67 

Hvorki sammála og ósammála 18 24,00 

Sammála 29 38,67 

Mjög sammála 21 25,33 

 

 

Spurt um hvernig nemendur mátu styrkleika sína í færniþáttunum fjórum en settar voru 

fimm fullyrðingar „Ég er sterkust/sterkastur í að lesa dönsku“, „Ég er sterkust/sterkastur í 

að tala dönsku“, „Ég er sterkust/sterkastur í að hlusta á dönsku“, Ég er sterkust/sterkastur í 

að skrifa á dönsku“, „Ég er sterkust/sterkastur í danskri málfræði“. 

Svör þeirra við ofangreindum fullyrðingum voru eftirfarandi 35,1%  voru ekki á því að  

styrkleikar þeirra lægju í að lesa á dönsku en  á móti voru 36,4% sem töldu það 

styrkleikana liggja þar.  Þeir sem ekki kusu að taka afstöðu voru 28, 6%.  

Varðandi styrkleika þátttakanda í að tala dönsku þá svöruðu 19,5% því að þeir töldu 

styrkleika sína liggja þar en aftur  á móti töldu 43,95% nemenda að styrkleikar þeirra lægju 

ekki í þessum færniþætti.  Þeir sem kusu að sitja hjá með að taka afstöðu voru 36,4%. 

15,58% voru því fylgjandi að styrkleikar þeirra i tungumálinu væru í að hlusta á málið en  

afgerandi meirihluti þátttakanda eða 46,7% voru ekki á því að styrkleikarnir þeirra væru 

þar. Þeir sem tóku ekki afstöðu voru 36,4%. Meirihluti  nemenda sem tóku afstöðu  

varðandi færniþáttinn að skrifa á dönsku álitu  36,4%  að styrkleikar þeirra lægju í að skrifa 

á  dönsku  en  23,4% töldu svo ekki vera, 40,2% kusu að sitja hjá.  
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Mynd 11.  Mat  þátttakenda hvaða færniþætti styrkleikar þeirra liggja 

 

Svör nemenda við fullyrðingunni “Ef ég hefði val um nám í tungumáli myndi ég velja að 

læra dönsku” fyrir nemendur.  Það var forvitnilegt að sjá hvernig kynjaskiptingin var í 

svörum við þessari fullyrðingu. 62% stelpnanna svöruðu því að þær myndu ekki velja að 

læra dönsku og  69% strákanna.  Nemendur sem kusu að taka ekki afstöðu voru 24% 

stelpnanna og 22,5% strákanna.  
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         Mynd 12.  Ef ég hefði val um nám í tungumáli myndi ég velja að læra dönsku 

 

 

Þá var kannað hversu mikilvægt nemendum fyndist að kunna dönsku. Talsverður munur 

var á viðhorfum kynjanna til mikilvægi þess að kunna dönsku. 27,5% stelpnanna töldu ekki  

mikilvægt að kunna dönsku en helmingi fleiri strákar eða 52,5% voru á sama máli.  

Nemendur sem kusu að taka ekki afstöðu til þessa voru 40,5% stelpnanna og 27,5% 

strákanna.  Talsverður munur var á kynjunum sem töldu mikilvægt að kunna dönsku eða 

32% stelpnanna og ekki nema 20% strákanna. 
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Mynd 13.  Mér finnst mikilvægt að kunna dönsku 

 

 

Svör nemenda um notkun kennsluaðferða/kennslugagna  

 
 

Nemendur voru spurðir um notkun kennsluhátta þ.e.a.s. hvaða kennsluaðferðir og 

kennslugögn væru notuð í dönskukennslunni í bekknum þeirra. Tafla 6 sýnir hvernig þessu 

er varið í þessum þremur skólum. 61% þeirra sögðu að paravinna væri mest notaða 

kennsluaðferðin í dönskukennslunni hjá þeim.  Hópvinnan var svo í öðru sæti en 

þemanámið reyndist ekki vera mikið notað 41,5% nemenda svöruðu að það væri ekkert 

notað, mjög lítið eða lítið.  Þá voru kvikmyndir notaðar talsvert við dönskukennsluna að 

sögn nemenda eða 44,1%   Varðandi notkun spila og leikja í dönskukennslu svöruðu 70,1% 

því til að hún væri engin, mjög lítil eða lítil.  Spurt var um hvort notast væri við 

tölvuverkefni í dönskukennslunni og 70% nemenda svöruðu því að ekkert, mjög lítið eða 

lítið væri um notkun tölvuverkefna í dönskukennslunni. 88% nemenda sögðu að ekkert, 

mjög lítið eða lítið væri um að hlutverkaleikir væru notaðir í dönskukennslunni. 

Svör nemenda við notkun vinnu- og verkefnabóka voru á þann veg að 88,3% svöruðu því 

að mjög mikið og mikið væri um að vinnu- og verkefnabækur væru notaðar. 
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Tæp 50% nemenda eða 48% sögðu að samtalsæfingar á dönsku væru viðhafðar sem 

kennsluaðferð í dönskukennslu í þeirra bekk en aftur á móti sögðu 88,3% að 

hlutverkjaleikir væru ekkert, mjög lítið eða lítið notaðir í kennslu. 67,53%  nemenda að 

ekkert, mjög lítið eða lítið væri um að hlustað væri á tónlist í dönskukennslu í bekkjunum 

þeirra. 

 

                 Tafla 6.  Hversu mikið af þessum kennsluaðferðir/kennslugögnum eru notaðar  

                                í dönskukennslu í þínum bekk. 

 

Kennsluaðferðir Mjög 

mikið 

Mikið Ekkert Mjög 

lítið 

Lítið 

Hópvinna 4 30 9 17 16 

Paravinna 9 38 7 9 14 

Þemanám 5 14 24 18 16 

Kvikmyndir 11 34 7 13 12 

Leikir og spil 8 14 16 15 23 

Tölvuverkefni 8 15 19 18 17 

Hlutverkaleikir 3 6 45 11 12 

Vinnu- og erkefnabækur 55 13 3 2 4 

Samtalsæfingar á dönsku 9 28 12 10 17 

Hlusta á tónlist 7 17 7 21 24 

 

Í lokin var spurningunni hve mikið af þessum kennsluháttum nemendunum fyndist  

kennarinn þeirra nota í kennslustundum: hlustun, talað mál, frásagir, samtöl, ritun, lestur, 

orðaforði og málfræði. 

83%  fannst  kennarinn sinn nota mjög mikið eða mikið hlustun við kennsluna í dönsku, 

57% sögðu kennarann sinn nota mjög mikið eða mikið talað mál í dönsku kennslunni.  45% 

þeirra sögðu kennarann sinn nota mjög mikið eða mikið frásagnir og sami fjöldi nemenda 

sögðu að ekkert, mjög lítið eða lítið væri um að kennarinn notaði samtöl við kennsluna í 

dönsku.  65% nemendanna sögðu að ritun væri mjög mikið notuð eða notuð, 80% sögðu að 

lestur væri kennsluháttur sem þeim fyndist kennarinn nota í kennslustundinni.  Álíka 
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margir nemendur svöruðu því til að þeim fyndist kennarinn notast við orðaforða eða 78%  

og málfræði  77% nemenda.   

 

Tafla 7.  Kennsluhættir sem þátttakendum finnst þér kennarinn nota 

                      í          dönskukennslunni. 

 

Kennsluhættir Mjög 

mikið 

Mikið Ekkert Mjög 

lítið 

Lítið 

Hlustun 16 48 5 4 3 

Talað mál 8 36 10 14 8 

Frásagnir 2 33 9 18 14 

Samtöl 6 29 14 13 14 

Ritun 13 37 5 9 10 

Lestur 30 32 6 2 5 

Orðaforði 19 41 3 4 8 

Málfræði 16 43 10 2 5 

 

Nemendur voru spurðir álits á því hverjar af þessum kennsluaðferðum/kennslugögnum ættu 

best við þá og hvers vegna?  Hluti nemenda átti erfitt með að taka afstöðu eða 21% og 23% 

völdu fleiri en eina kennsluaðferð en þeir sem tóku afgerandi afstöðu voru 56%. 

22% nemenda sögðu að kvikmyndir ættu best við sig af þessum kennsluaðferðum, 13% 

sögðu að hópvinna hentuðu þeim best, 4% töldu að paravinna ætti vel við þá, 2% nemenda 

sagði að þemanám ætti vel við sig.  Leikir og spil áttu vel við 2% þeirra sem spurðir voru 

og 4% töldu að tölvuverkefni hentuðu þeim best.  Enginn taldi að hlutverkaleikir hentuðu 

þeim eins var um samtalsæfingar það taldi enginn að hentaði þeim.  8% nemenda taldi að 

vinnu- og verkefnabækur hentuðu þeim best af þessum kennsluaðferðum og  restin eða 3% 

taldi að hlusta á tónlist ætti best við þá. 
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Mynd 14.  Hverjar af þessum kennsluaðferðum/-gögnum eiga best við þig 
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8 Umræður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á  viðhorf nemenda til dönskunáms og –

kennslu  í efsta bekk grunnskólans.  Niðurstöðurnar sýndu að yfirgnæfandi meirihluti 

nemenda líður vel í dönskutímum eða 70,1% .  Skiptar skoðanir voru hjá þeim hvort þeim 

fyndist skemmtilegt í  dönskutímum.  25,9% fannst ekki skemmtilegt en aftur á móti fannst 

35,1% fannst gaman. 

Athyglisvert er þegar spurt var um hvort nemendum fannst kennsluefnið í dönsku 

skemmtilegt kusu 52,6% nemendanna að sitja hjá að svara þessari spurningu en  27,6% 

þeirra sem tóku afstöðu fannst kennsluefnið í dönsku ekki skemmtilegt.  

Þegar spurt var um kennsluhættina kom í ljós að algengasta kennsluaðferðin í 

kennslustundum er vinna í verkefnabókum, mjög lítið var um að notaðir væru 

hlutverkaleikir, þemanám, leikir og spil og tölvuverkefni. 

Í erlendum tungumálum er markmiðið í grunnskólunum að setja þau fram innan 

færniþáttanna fjögurra sem eru hlustun,lestur, talað mál og ritun. Markmið í hlustun og 

lestri taka  á atriðum sem snúa að skilningi á tungumálinu en aftur á móti er markmiðið 

með töluðu máli og ritun er varða atriði sem snúa að tjáningu á tungumálinu sjálfu 

(Menntamálaráðuneyti, 1999).   

Viðhorf nemenda til færniþáttanna voru á þann veg að mjög svipað hlutfall nemenda voru 

sammála að erfitt væri  að skrifa á dönsku  og þeirra sem fannst erfitt að tala á dönsku. 

Svör nemenda við viðhorfum þeirra til óvirku færniþáttanna (receptive færdigheder) voru á 

þann veg að fleirum fannst erfiðara að hlusta á dönsku en  að lesa. Mikill meirihluti þeirra  

fannst dönsk málfræði erfið. Yfirgnæfandi meirihluti nemendanna vildi vera fær í öllum 

færniþáttunum eða tæplega 70% nemendanna. Flestir töldu styrkleika sína vera í lestri á 

dönsku eða 36%, næstflestir álitu styrkleika sína vera í færniþættinum ritun á dönsku  eða 

23% nemenda,  en þeir sem álitu að styrkleikar þeirra væru í talmálinu voru 19% þeirra, og 

fæstir álitu að  styrkleikar þeirra væru í  hlustun eða 15% nemendanna. 

Til samanburðar við þessar niðurstöður má geta þess að gerð var langtímarannsókn í 

menntaskólum landsins á árunum 1998 – 2003 og þar voru nemendur meðal annars spurður 
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út í viðhorf  þeirra til færniþáttanna í dönsku tungumáli og niðurstöður þessarar rannsóknar 

voru  meðal annars að 64% aðspurðra þótti erfitt að tala dönsku og 48% þeirra fannst erfitt 

að hlusta á dönsku. 

Aðspurðir nemendur fannst auðveldast eða 61,2% að lesa dönsku, 61,7 vildu helst læra að 

tala dönsku en 45% vildu hest læra að skrifa dönsku. Samkvæmt þessari rannsókn  mátti sjá 

aukna  þörf  nemenda að  styrkja virku færniþættina; hlustun og tal. (Dal, 2000). 

Þegar nemendur voru spurðir  um mikilvægi þess að kunna dönsku var yfirgnæfandi 

meirihluti drengjanna eða 52,5% sem svaraði því til að þeim fyndist ekki mikilvægt að 

kunna dönsku og  27% stelpnanna.  Þá voru nemendur  spurðir  hvort  þeir veldu dönsku ef 

þeir hefðu val um nám í tungumáli og svör þeirra voru  á þá leið  að  62% stelpnanna 

svöruðu  því neitandi og 69% drengjanna. 

Niðurstöður benda til  að nemendurnir vilja öðlast færni í tungumálinu en það er samt 

enginn hvati hjá þeim til staðar að velja dönsku ef velja á milli tungumála.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

9 Lokaorð 

Allt nám á að vera skemmtilegt og spennandi og sér í lagi tungumálanám því það opnar dyr 

inn í nýja heima veraldarinnar.  Eitt af hlutverkum kennarans er að vekja áhuga nemenda 

sinna á náminu og sýna þeim  fram á tilganginn með því.     

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhugi á tungumáli ræðst af vilja nemendanna til að 

samlagast menningu þeirri sem tungumálið er talað í, nytseminni að tala tungumálið, 

viðhorfum til menningarinnar og innfæddra, menningar þeirrar sem er ríkjandi þar sem 

tungumálið er talað og áhrifum frá foreldrum, fjölskyldum og vinum (Csizér og Dörnyei, 

2005). 

Þá hefur einnig mikið að segja hvernig kennarinn virkjar nemendur sína til samstarfs við 

sig í kennslustofunni. Hlutverk kennarans hefur breyst úr því að vera sá sem uppfræðir í að 

vera eins konar þjálfari því hann á að vera sá aðili sem aðstoðar nemandann í að byggja 

upp þekkingu á hans eigin forsendum og hvetja hann áfram í náminu svo hann fái áhuga á 

að leysa hin ýmsu verkefni í tungumálanáminu.   

Hvernig til tekst er að mínu mati undir kennaranum og nemendum  komið hver útkoman 

verður og vegur fagleg þekking í námsgreininni, viðhorf kennarans og hversu fjölbreyttar 

kennsluaðferðir hann viðhefur í kennslustundum þar heilmikið.  Hefur hann þennan 

brennandi áhuga sem smitast til nemendanna á þann hátt að þeir öðlist aukið sjálftraust, þor 

og metnað að til að auka færni sína í að nota tungumálið.  

Mikið hefur breyst til betri vegar í kennslu danska tungumálsins hvað varðar útgáfu 

námsefnis og breyttra kennsluaðferða en alltaf má betur gera.  

Mat nemendanna í rannsókn minni varðandi hvar styrkleikar þeirra liggja í dönsku eru 

vísbendingar um að enn vanti töluvert á að lögð sé áhersla á tjáningarhæfni nemendanna. 

Aðalnámskrá (2007) leggur sérstaka áherslu á að kennarar veiti nemendunum tækifæri til 

að nota dönskuna til tjáskipta sín á milli.  Það sem styrkir þessa vísbendingu er að  

rannsóknin sýnir að lítið er um að hlutverkjaleikir séu notaðir í dönskukennslunni en þeir 

eru til þess fallnir að fá nemendur til tala án þess að hugsa um nokkra málfræði bara að þeir 

tjái sig á sinn hátt.   

Í rannsókn minni kom fram vilji nemenda til að  öðlast færni í tungumálinu en það er samt 

enginn hvati hjá þeim til staðar að velja dönsku ef velja ætti á milli tungumála og það segir 
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mér að það vantar einhvern hvata í tungumálanámið í dönsku í grunnskólum landsins sem 

bendir nemendum á tækifærin sem danska tungumálið býður þeim uppá.    

Með breyttum áherslum í kennsluaðferðum og með því að virkja nemendur meira í námi 

sínu eykst áhugi á dönsku tungumáli í grunnskólum landsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á litlu úrtaki nemenda og þar af leiðandi ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður hennar á alla nemendur landsins sem stunda dönskunám í 

grunnskólum Íslands. Hugsanlega geta þær skapað umræður og vangaveltur um framtíð 

danska tungumálanáms hér á landi og löngu er orðið  tímabært að gera rannsókn á 

landsvísu til að hægt sé að byggja niðurstöður á marktækara úrtaki. 
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Fylgiskjal 1 

 

Kópavogur  3. febrúar 2011 

 

Til skólastjóra 

 

Efni:  Beiðni um leyfi til að kanna viðhorf nemenda í 10. bekkjar  til dönskunáms og 

dönskukennslu. 

 

Ég heiti Þórunn Valdimarsdóttir og er  að ljúka B.Ed. gráðu frá menntavísindasviði við 

Háskóla Íslands með dönsku að kjörsviði.  Í lokaverkefni mínu ætla  ég að skoða viðhorf 

10. bekkinga til dönskukennslu  og dönskunáms. 

Fyrir hvern 10. bekking er lagður spurningalisti.  Fyllsta trúnaðar verður gætt í meðferð  

upplýsinga.  Og engin nöfn munu koma fram. 

Hér með bið ég um leyfi til að leggja  þessa spurningakönnun fyrir í þínum skóla.   

Ég óska eftir að fá  að leggja spurningalistann á tímabilinu 14. febrúar til 21. febrúar n.k. 

Þegar nemendur hafa svarað könnuninni  skila þeir henni í merktan kassa sem verður í 

vörslu bekkjarkennarans á þessu tímabili. 

 

Kveðja 

Þórunn Valdmarsdóttir, kt 280654-2139 

 

Netfang: thv19@hi.is 
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Fylgiskjal 2 

 

 

Kæra foreldri barns í 10. bekk í x-skóla 

 

Með bréfi þessu vil ég undirrituð biðja  þig um leyfi fyrir barn þitt að taka þátt í könnun á 

viðhorfum barna í 10. bekk til dönskunáms og dönskukennslu. 

 

Framkvæmd:   

Könnunin verður lögð fyrir börnin inni í bekk á tímabilinu 18 .febrúar – 10. mars 2011.   

 

Upplýsingar: 

Könnun þessi er liður í lokaverkefni undirritaðrar til lúkningar B.Ed gráðu við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands 2011.  Hún er nafnlaus og ekki persónugreinanleg og 

því verður ekki hægt að rekja svörin til nemenda sem svara henni. 

 

Ef þú vilt ekki að barn þitt taki þátt í könnuninni vinsamlegast undirritaðu þennan miða og 

sendu til baka með barni þínu í skólann fyrir miðvikudaginn 18. febrúar n.k.. 

 

___________________________________________________ 

Kópavogur,14 . febrúar 2011 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðju, 

 

Þórunn Valdimarsdóttir, kennaranemi með dönsku að kjörsviði 

Netfang: thv19@hi.is   s. 699-0927 
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Könnun 

 

Þessi  könnun á að kanna viðhorf nemenda í 10 bekkjum  fjögurra  grunnskóla til 

tungumálanáms í dönsku. 

Könnunin er hluti af lokaverkefni  til B.Ed. gráðu í grunnskólafræðum við 

Menntavísindasvið  Háskóla Íslands. 

 

1. Merktu við með x  hvort þú ert strákur eða stelpa 

   Strákur                               Stelpa 

 

2. Ég byrjaði að læra dönsku í  

    5. bekk   6. bekk   7. bekk  8. bekk   Annað hvað 

_____ 

 

3. Merktu við með x  hvort þú hefur hvort þú hefur komið til Danmerkur eða 

hefur verið í heimsókn. 

Hef  komið til Danmerkur     

Hef verið í heimsókn         

 

4. Merktu við með x hvort þú hefur búið í Danmörku  

Hefur þú búið í Danmörku?              Já            Nei 

Ef já hve lengi? 

Fjöldi mánaða     ____________________ 

Fjöldi ára     ____________________ 
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5. Merktu við það sem á best við þig  

 

1. = Mjög ósammála   2. = Ósammála   3. = Hvorki sammála né ósammála     

4. = Sammála  5=   Mjög sammála 

           

 1 2 3 4 5 

a. Mér líður vel í dönskutímum      

b. Mér finnst skemmtilegt að læra dönsku       

c. Kennsluefnið í dönsku er skemmtilegt .        

d. Mér finnst að það ætti að breyta námsefninu í dönsku í 10. Bekk      

e. Dönskukennslan er frekar leiðinleg.        

f. Mér finnst erfitt að lesa á dönsku      

g. Mér finnst erfitt að tala á dönsku      

h. Mér finnst erfitt að skrifa á dönsku      

i. Mér finnst erfitt að hlusta á dönsku      

j. Mér finnst dönsk málfræði erfið      

k. Ég vil verða fær um að lesa á dönsku      

l. Ég vil vera fær um að nota talmálið í dönsku      

m. Ég vil vera fær um að hlusta á dönsku      

n. Ég vil vera fær um að skrifa á dönsku      

o. Ég er sterkust/sterkastur í  að lesa á dönsku      

p. Ég er sterkust/sterkastur í að tala á dönsku      

q. Ég er sterkust/sterkastur  í að hlusta á dönsku      

r. Ég er sterkust/sterkastur í  að skrifa dönsku      

s. Ég er sterkust/sterkastur  í danskri málfræði      

t. Ef ég hefði val um nám í tungumáli myndi ég velja að læra dönsku      

u. Mér finnst mikilvægt að kunna dönsku        
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6.  Hversu mikið eru þessar kennsluaðferðir/kennslugögn notaðar í 

dönskukennslu 

 í þínum bekk? 

 

Merktu við það sem á best við þig  

1.  Mjög mikið         2.  Mikið       3.  Ekkert           4.  Mjög lítið         5.  Lítið 

 

Kennsluaðferði/ 

kennslugögn: 

1  2 3 4 5 

a. Hópvinna      

b. Paravinna      

c. Þemanám      

d. Kvikmyndir      

e. Leikir og spil      

f. Tölvuverkefni      

g. Hlutverkaleikir      

h. Vinnu- og verkefnabækur      

i. Samtalsæfingar á dönsku      

j. Hlusta á tónlist      

Annað:  

Hvað:  __________ 

     

 

7.   Hverjar af þessum kennsluaðferðum/kennslugögnum eiga best við þig og 

hvers   vegna? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Hve mikið af þessum kennsluháttum  finnst þér  kennarinn þinn  nota í 

dönskukennslunni? 
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Merktu við það sem á best við þig  

 

1. Mjög mikið         2.  Mikið       3.  Ekkert           4.  Mjög lítið         5.  Lítið 

 

  

 1   2 3 4 5 

a. Hlustun      

b. Talað mál         

c. Frásagnir      

d. Samtöl      

e. Ritun      

f. Lestur      

g. Orðaforði      

h. Málfræði      

i. Annað: 

Hvað:?_____ 

 

     

 

 

9.  Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 

Þórunn Valdimarsdóttir, kennaranemi í dönsku 


