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8. Fylgiskjöl  

8.1 Viðhorfskönnun 

 

 

 

 

Kæri enskukennari. 

Ég heiti Berglind Inga Gunnarsdóttir og er 3. árs nemi í Kennaraháskóla 

Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni til B.ed. gráðu af enskukjörsviði þar 

sem ég kynni mér þátt menningar í tungumálakennslu. Leiðsögukennari er 

Auður Torfadóttir, dósent í ensku við Kennaraháskóla Íslands. Þessi 

nafnlausa könnun er liður í skrifum mínum og er tilgangurinn með henni að 

gefa mér innsýn inn í kennslu nokkurra enskukennara í íslenskum 

grunnskólum. Ég vona að þú gefir þér tíma til að fylla út þennan lista og 

sendir mér hann í tölvupósti fyrir 27. mars næstkomandi. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

Berglind Inga Gunnarsdóttir. 

berggunn@khi.is 
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Spurningalisti 

1. Ég er    ____KK    ____KVK 

2. Hvað hefur þú starfað lengi sem enskukennari?  ______________________________ 

3. Finnst þér mikilvægt að nemendur kynnist menningu þess tungumáls sem þeir eru að 

læra?    ____Já.    ____Nei. 

4. Hefur menning alltaf átt sinn sess í tungumálakennslu þinni? 

      ____Já.    ____Nei. 

5. Hversu oft koma atriðin á listanum fyrir í enskukennslu þinni? Merktu X við á 

viðeigandi stað. 

 Aldrei Mjög  

sjaldan 

Stundum Oft 

Nemendur fá kynningu á daglegu 
lífi fólks í enskumælandi löndum. 

    

Nemendur lesa rauntexa á ensku, 
s.s. dagblöð, tímarit, bókmenntir. 

    

Nemendur horfa á fræðsluefni um 
enskumælandi menningarheima. 

    

Bækur á ensku eru nemendum 
aðgengilegar í tímum bæði til gagns 
og gamans. 

    

Nemendur sjá bíómyndir, þætti eða 
annað gamanefni á markmálinu. 

    

Nemendur fá kynningu á 
hátíðisdögum enskumælandi þjóða. 

    

Nemendur læra hvernig á að nota 
tungumálið í eðlilegum aðstæðum, 
t.d. kurteisisvenjur.  

    

Nemendur fá tækifæri til að ræða             
um menningu, siði,viðhorf og 
venjur enskumælandi fólks. 

    

Námsefnið inniheldur tækifæri til 
syngja á ensku og velta fyrir sér 
textunum. 

    

Nemendur lesa bókmenntatexta eins 
og ljóð, skáldsögur, þjóðsögur eða 
smásögur á ensku.  

    

Nemendur fá að kynnast menningu 
enskumælandi jafnaldra sinna. 
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 Aldrei Mjög 

Sjaldan 

Stundum Oft 

Nemendur fá tækifæri til að hlusta á 
daglegt enskt talmál, t.d. fréttir. 

    

Ég bý til eigið kennsluefni eða nota 
ýtarefni til að kynna enska 
menningu. 

    

Kennsla fer fram á ensku, þ.e. 
kennnari talar ensku í tímum. 

    

 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða bæta við? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Með þökkum fyrir þátttökuna, 
Berglind Inga Gunnarsdóttir 

berggunn@khi.is 
 
 
 

 

 
 
 


