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Útdráttur  

Megin markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvaða áhrif það hefur á viðhorf 

nemenda til ensku hvort kennarinn noti ensku (markmálið) eða íslensku 

(móðurmálið) sem samskiptamál í enskukennslu í 10. bekk.  

 

Bornir voru saman fjórir 10. bekkir í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu, samtals 

83 nemendur. Niðurstöður voru fengnar með því að leggja fyrir nemendur og kennara 

spurningalista og einnig voru tekin stutt viðtöl við kennara í vettvangsheimsóknum.   

 

Miðað við þær áherslur sem eru á notkun markmálsins við enskukennslu væri hægt að 

ætla að þeir nemendur þar sem markmálið er notað nær eingöngu væru jákvæðari 

gagnvart ensku og enskunotkunar en þeir nemendur þar sem móðurmálið er notað í 

bland við markmálið.  

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að ólík viðhorf nemenda endurspegla ólíkar 

áherslur kennaranna á að tala ensku í kennslustundum. Talsverð samsvörun virðist 

milli sjálfsmats nemenda á eigin færni og notkunar kennarans á markmálinu. Athygli 

vakti þó að flestir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu mjög jákvæða sýn 

gagnvart ensku.  
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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Ed prófs og var hún unnin á tímabilinu janúar til 

apríl 2009. Fjórir 10. bekkir úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu ásamt tveimur 

kennurum tóku þátt í rannsókninni sem byggðist á að kanna viðhorf nemenda til 

enskunotkunar.  

 

Við viljum færa þeim kennurum og nemendum sem lögðu okkur lið með því að svara 

spurningum og veita okkur tækifæri á að fylgjast með í kennslustundum þakkir fyrir 

aðstoðina en án þeirra hefðum við ekki getað unnið að þessari rannsókn. Einnig 

viljum við þakka skólastjórnendum fyrir að veita leyfi fyrir rannsókninni.  

 

Að lokum viljum við þakka leiðsögukennara okkar Robert Berman fyrir sérfræðilega 

aðstoð og ráðleggingar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kópavogi 14. apríl 2009. 
 

______________________ 
Ólafía María Gunnarsdóttir  

 
_________________ 

Þórdís Ómarsdóttir 
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1. Inngangur 

Hjá kennaranemum sem ætla sér að kenna tungumál hefur almennt verið lögð áhersla 

á að markmálið skuli notað nær eingöngu við kennslu á erlendum tungumálum, 

þannig læra nemendur á sem áhrifaríkastan hátt og sá tími sem nemendur fá í 

tungumálakennslu nýtist þá sem best.   

 

Þróun og breytingar á aðalnámsskránni undanfarin ár hafa einnig stuðlað að aukinni 

áherslu á að þjálfa nemendur í að tala markmálið og nú er svo komið að eðlilegt þykir 

að kennsla erlenda tungumála í efstu bekkjum grunnskóla fari fram á markmálinu.   

 

Ýmislegt hefur verið ritað um það hvernig eigi að kenna nemendum að tala og tjá sig 

munnlega á tungumálinu og ekki eru allir á eitt sáttir um það hvernig best sé að gera 

það. Ólíkar aðferðir hafa verið þróaðar í gegnum árin en tjáskiptaaðferðin er sú 

kennsluaðferð sem nú er vinsælust en hún leggur áherslu á að markmálið sé notað 

eingöngu við kennslu. 

 

Ýmsir erlendir fræðimenn hafa skoðað áhrif þess að tala markmálið eingöngu í 

kennslu eða í bland við móðurmálið og hafa sumir bent á að notkun móðurmálsins í 

kennslu hafi ekki eins neikvæð áhrif og haldið hefur verið fram heldur getur notkun 

móðurmálsins haft jákvæð áhrif á tungumálakennslu.  Erlendar rannsóknir hafa gefið 

mikilvægar upplýsingar og áhugaverðar niðurstöður um notkun markmálsins og 

móðurmálsins í tungumálakennslu.  

 

Innlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun ensku í enskukennslu sé ábótavant 

og að ekki sé algilt að kennarar tali markmálið eingöngu við kennslu heldur þvert á 

móti er algengara að þeir tali íslensku (móðurmál) við kennsluna. Sömu rannsóknir 

hafa leitt í ljós að mikill meirihluti nemenda tala sjaldan eða aldrei ensku í 

kennslustundum.  Skiptar skoðanir eru á meðal fræðimanna og kennara um hvort og 

hvernig notkun móðurmálsins skuli vera háttað í tungumálakennslu, leitast var við að 

varpa ljósi á þær skoðanir í þessari rannsókn 

 

Notkun markmálsins í kennslu og viðhorf kennarans til þess endurspeglar hvernig 

hann notar tungumálið í kennslu og hvort hann líti á það sem námsgrein eða tæki til 
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tjáskipta. Út frá þessum upplýsingum er áhugavert að skoða hvaða bein áhrif  það 

hefur á nemendur hvort kennarinn notar ensku nær eingöngu í enskukennslu eða hefur 

það engin áhrif þó kennarinn tali íslensku. Hugmyndin að rannsókn okkar kviknaði í 

vettvangsnámi okkar vegna viðbragða nemenda við því að þurfa að tala markmálið í 

enskutímum. 

 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þær áherslur sem eru á að nota ensku 

(markmálið) og hvaða áhrif  það hefur á nemendur í 10. bekk.  Rannsóknin gekk út á 

að kanna hvaða áhrif það hefur á viðhorf nemenda til ensku hvort kennarinn noti 

ensku eða íslensku sem samskiptamál, einnig hvort og hvernig viðhorf nemenda 

endurspegla viðhorf, áherslur og enskunotkun (markmáls) kennarans. 

 

Bornir voru saman fjórir 10. bekkir í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu, samtals 

83 nemendur. Niðurstöður voru fengnar með því að leggja fyrir nemendur og kennara 

spurningalista og einnig voru tekin stutt viðtöl við kennara í vettvangsheimsóknum.   

 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í kafla tvö er stiklað á stóru í sögu enskukennslu á 

Íslandi, skoðaðar eru áherslur á munnlega þáttinn í ensku í aðalnámskrá grunnskóla 

og áhrif samræmduprófana á munnlega þáttinn og munnleg próf í ensku.  Skoðuð eru 

fræðileg gögn þar sem rætt er um mikilvægi þess að nemendur geti tjáð sig munnlega 

á ensku og síðan skoðanir fræðimanna á því hvernig eigi að kenna munnlega þátt 

enskunnar. Kaflinn fjallar um ólík viðhorf fræðimanna og skoðanir á því að 

markmálið sé notað eingöngu við tungumálakennslu eða þátt og áhrif móðurmálsins. 

Þriðji kafli inniheldur könnunina og gögn sem henni viðkemur svo sem þátttakendur, 

rannsóknarsnið, mælitæki og framkvæmd.  Greint er frá niðurstöðu könnunarinnar í 

fjórða kafla og niðurstöður ræddar. 
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2. Fræðikafli  

2.1 Saga enskukennslunnar  

Kennsla erlendra tungumála var ekki skyldunámsgrein fyrr en árið 1946 þegar 

samþykkt voru ný fræðslulög, þar sem gagngerð breyting var gerð á skólakerfinu. 

Kennsla tungumála var þá leyfð bráðgerum börnum í 6. bekk. Nemendur á 

unglingastigi gátu valið milli verknáms og bóknáms og voru enska og danska 

skyldunámsgreinar í bóknáminu, en enska aðeins á seinna ári.  Mesta áherslan á 

þessum árum var á málfræði og þýðingar en upp úr 1960 fór að bera meira á áherslu á 

réttan framburð og orðaforða úr daglegu máli. Frá 1973 var gert ráð fyrir að 

enskukennsla fyrir alla hæfist í 6. bekk (Auður Hauksdóttir 2007:15-46). 

  

Ný aðalnámsskrá leit dagsins ljós árið 1976 þar sem námsefni í erlendum málum var 

skipt í þrjá flokka, talað mál, ritað mál og menningarþátt. Meiri áhersla var lögð á að 

kenna talmál. Móðurmálið átti að vera notað sem minnst þar sem mikilvægt þótti að 

kennslan færi fram á markmálinu (Auður Hauksdóttir 2007:15-46). Það sem aðgreinir 

námskrána frá 1989 frá fyrri námsskrám er fyrst og fremst sú sýn að bæði tungumál 

og málanám snúist um tjáskipti og ekki sé hægt að læra tungumál nema með því að 

nota það til tjáskipta (Richard og Rogers 2001:153-174).  Árið 1999 varð enska fyrsta 

erlenda tungumálið í grunnskólum landsins í stað dönsku áður. Enskukennsla var þá 

færð niður í fimmta bekk og kennd í sex ár (Larsen-Freeman 2000:35-41). Við 

endurskoðun almenns hluta aðalnámskrár grunnskóla 2006 varð sú breyting að 

enskukennsla skyldi hefjast í 4. bekk.  Einnig var viðauka bætt við með 

leiðbeiningum fyrir skóla sem kjósa að hefja kennslu í erlendu máli fyrr en í 4. bekk 

(Menntamálaráðuneytið 2007:4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2.2 Aðalnámsskrá  

Samkvæmt aðalnámsskrá 2007 kemur fram að fyrir Íslendinga gegnir enskan 

lykilhlutverki í alþjóðlegum samskiptum á margvíslegum sviðum og því liggur það 

ljóst fyrir að huga verður vel að þeirri kennslu sem fram fer í skólum landsins. Það er 

svo margt í okkar samskiptum hvort sem er í gegnum nám eða vinnu sem krefst þess 

að haldgóð enska sé til staðar. Góð enskukunnátta veitir okkur einnig innsýn í 

mismunandi menningu framandi landa. Þessi atriði krefjast þess að nemendur læri að 

tjá sig á tungumálinu  (Menntamálaráðuneytið 2007:7-26). 

 

Í lokamarkmiðum enskunáms í grunnskólum kemur meðal annars fram að nemendur 

eigi að geta tjáð sig lipurlega og tekið þátt í umræðum um kunnugleg málefni ásamt 

því að geta tjáð sig á viðeigandi hátt eftir aðstæðum. Nemendur eiga að geta flutt stutt 

undirbúið erindi um efni sem þeir þekkja og í framhaldi af því gert grein fyrir 

skoðunum sínum (Menntamálaráðuneytið 2007:17).  

 

Þegar skoðað er hvernig námsmat í ensku er unnið þá kemur í ljós að formlegt 

námsmat í 4. bekk er ekki talið við hæfi á þessu stigi námsins. Í 5. bekk er ekki gert 

ráð fyrir formlegum prófum en það er talað um að megináherslan eigi að vera á 

hlustun og talað mál og námsmat í 6. og 7. bekk eigi því að taka mið af því. Gert er 

ráð fyrir að nota símat til að mynda grundvöll að lokamati (Menntamálaráðuneytið 

2007:17-18).  

 

Í námsmarkmiðum 4. bekkjar er skýrt að nemendur eigi að geta tekið þátt í einföldum 

samskiptum svo sem að segja til nafns, spurt og svarað, nemendur eiga að geta tekið 

þátt í samskiptaleikjum, geta tekið undir í söng og farið með þulur  

(Menntamálaráðuneytið 2007:19). 

 

Í námsmarkmiðum 5. bekkjar kemur fram að nemendur eigi að geta tekið þátt í 

samskiptum við samnemendur og kennara, geti svarað einföldum persónulegum 

spurningum og spurt samsvarandi spurninga á móti. Nemendur eiga að geta tekið þátt 

í hlutverkjaleikjum. Nemendur eiga að geta notað algeng orð og orðasambönd t.d. 

yesterday og next week. Nemendur eiga að geta lýst hlutum eða myndum og geta 

stafað nafnið sitt og heimilisfang (Menntamálaráðuneytið 2007:20-21). 
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Námsmarkmið 6. bekkjar kveða á um að nemendur geti tekið þátt í einföldum 

samtölum, sagt frá sjálfum sér, áhugamálum og ýmsu úr nánasta umhverfi. Nemendur 

eiga að geta skipst á einföldum upplýsingum, kunna að byrja og enda samtal á 

einfaldan hátt. Þeir eiga að geta tjáð sig í stuttum frásögnum, endursögnum og geta 

gefið lýsingar t.d. á fólki (Menntamálaráðuneytið 2007:21-22). 

 

Við námsmarkmið í 7. bekk eiga nemendur að vera færir um að taka þátt í samtölum 

og sagt á skýran hátt frá daglegu lífi og áhugasviði.  Þeir eiga að geta komið með 

uppástungur og komist að samkomulagi um einföld atriði, t.d. hvert á að fara og hvað 

eigi að gera. Nemendur eiga að geta tjáð sig, spurt um óskir, líðan og þarfir. Þeir eiga 

að geta beðið viðmælendur um að endurtaka sig og umorða ef þarf. Nemendur eiga að 

geta bjargað sér við algengar aðstæður, t.d.  í verslunum og á ferðalögum.  Nemendur 

eiga að geta sagt á skýran hátt frá því sem þeir hafa lesið eða heyrt og geti lýst í 

megin atriðum því sem þeir hafa reynt og upplifað ásamt því að geta gefið einfaldar 

upplýsingar og leiðbeiningar  (Menntamálaráðuneytið 2007:22-23). 

 

Námsmarkmið í 8. bekk kveða á um að nemendur geti tjáð sig um daglegt líf og ýmis 

efni sem þeir hafa kynnt sér ásamt því að geta sagt frá og lýst atburðum og athöfnum, 

nemendur eiga að geta sagt skilmerkilega frá því sem þeir hafa lesið eða heyrt og geta 

flutt einfalda undirbúna kynningu. Nemendur eiga að geta átt samskipti og skipst á 

upplýsingum um það sem snertir nánasta umhverfi og daglegt líf.  Einnig að hafa 

lipur tök á framburði, áherslum og hrynjanda. Þeir eiga að geta rætt um viðfangsefni 

sem þeir hafa kynnt sér og sett fram skoðun á skýran hátt. Geta notað málið við ýmsar 

aðstæður, t.d. látið í ljós ánægju og skipst á skoðunum við aðra á viðeigandi hátt 

(Menntamálaráðuneytið 2007:23-24). 

 

Í námsmarkmiðum  9. bekkjar kemur fram að nemendur eigi að geta notað ensku á 

auðveldan hátt í persónulegum samskiptum, m.a. tjáð skoðanir og tilfinningar og 

brugðist við samsvarandi viðbrögðum frá öðrum. Geta undirbúið og tekið þátt í  

samræðum um persónuleg og kunnugleg málefni. Nemendur eiga að vera færir um að 

nota tungumálið á viðeigandi hátt við ýmsar aðstæður og kunna að nota kurteisisorð í 

daglegum samskiptum. Nemendur eiga að geta tjáð sig með réttum áherslum og 

hrynjandi á eðlilegu og skýru máli, geta sagt frá eigin reynslu og því umhverfi sem 

þeir þekkja. Þeir eiga að geta flutt undirbúna kynningu um kunnuglegt efni og geta 
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gert grein fyrir því sem þeir hafa lesið, hlustað eða horft á, sett fram skoðanir og sagt 

frá væntingum sínum (Menntamálaráðuneytið 2007:25-26).  

 

Í 10. bekk er lögð áhersla á að nemendur öðlist góða almenna færni í ensku og geta 

nýtt tungumálið heima og erlendis  sem og til frekara náms. Mikilvægt er að 

nemendur skilji talað mál af helstu málsvæðum enskrar tungu  um efni sem þeir 

þekkja. Einnig skiptir miklu máli að nemendur þjálfist í að nota málið og að tjá sig á 

skýran og skipulegan hátt. Samkvæmt aðalnámsskrá er eðlilegt að öll enskukennsla í 

10. bekk fari fram á markmálinu (Menntamálaráðuneytið 2007:26-27).  

 

Eins og sjá má í aðalnámsskrá grunnskóla leggur menntamálaráðuneytið fyrst og 

fremst áherslu á að nemendur öðlist færni til þess að nota markmálið til tjáskipta. 

Nemendur ættu að fá stöðuga þjálfun í töluðu máli, lestri, ritun, hlustun og að þeir 

læri málfræði með því að nota málið í tjáskiptum.  
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2.3 Enskunotkun í kennslu   

Menntun, þekking, samskipti, tengsl: Allt þetta byggir fyrst og fremst á hæfileikum 

okkar til að nýta málið, móðurmál okkar og tungumál annarra þjóða. Staðreyndin er 

sú að ekki eru margir sem tala íslensku í heiminum og því er góð tungumálakunnátta 

ekki einungis mikilvæg heldur einnig nauðsynleg. Við getum ekki notað íslensku til 

þess að setja okkur inn í heim viðskipta og menningu annarra þjóða. Til þess að geta 

skilið aðra þjóð, hugsunarhátt hennar, viðhorf og viðbrögð þurfum við að geta lesið, 

ritað, talað og hlustað á því tungumáli sem þar er notað. Vissulega gerir útbreiðsla 

enskunnar allt miklu einfaldara. Samningaviðræður fara oft fram á ensku og flestir í 

viðskiptalífinu tala eða skilja ensku.  

 

Til að einstaklingar geti þroskað og nýtt hæfileika sína þurfa þeir að geta tjáð 

skoðanir sínar, komið vitneskju sinni á framfæri og aflað sér nýrrar þekkingar á fleiri 

en einu tungumáli. Tungumálakunnátta stærri þjóða er mjög misjöfn, er það aðallega 

vegna þess að þær eru svo stórar að þær verða sjálfhverfar. Með því að leggja frekari 

áherslu á tungumálakunnáttu á Íslandi auðveldum við hverjum og einum íbúa þessa 

lands að nýta hæfileika sína sem best (Hulda Dóra Styrmisdóttir 2001). 

 

Vegna þess hversu lítil þjóð Ísland er þá þarf að huga vel að tungumálakennslu og 

kunnáttu landans. Ísland er orðinn partur af hringiðu heimsins og hefur efnahagur 

ríkja samtvinnast vegna aukinna viðskipta með vörur, þjónustu og fjármagn. Það er 

vandfundið það starf á Íslandi sem ekki krefst einhverrar enskukunnáttu. Þar sem 

Ísland er eyja þurfum við að leita út fyrir landsteinanna í leit að þekkingu og 

viðskiptum en það krefst þess að við tölum tungumál annarra þjóða. Sá sem þekkir 

menningu og siði annarra hefur innsýn inn á markaði og hefur þar að auki sterkari 

stöðu til að mynda tengsl og skapa traust (Aðalsteinn Leifsson 2006). 

 

Ekki eru allir á einu máli um það hvenær mikilvægt sé að byrja tungumálakennslu. 

Hulda Dóra Styrmisdóttir telur mikilvægt að byrja á grunninum og staðreyndin sé sú 

að mörgum finnist hæfileikinn til þess að læra nýtt tungumál sé mestur hjá börnum, 

þau eiga oft auðvelt með að ná tökum á málfræði og framburði vegna þess að þau eru 

óhrædd við að takast á við það. Hæfileikinn minnkar með árunum og því verður að 

byrja snemma á náminu jafnvel strax í upphafi skólagöngu, en með því erum við að 
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undirbúa börnin okkar betur undir framtíðina sem býður þeirra (Hulda Dóra 

Styrmisdóttir 2001).  

 

Aftur á móti bendir Auður Torfadóttir á að niðurstöður kannana hafa sýnt að það sé 

ekki mælanlegur munur á árangri tungumálanáms eftir því hversu ungir nemendur eru 

þegar þeir byrja sitt nám því þá er margt sem ekki er mælt né tekið inn í myndina. Ef 

vel er staðið að kennslunni þá er tungumálanám mjög þroskandi og lifandi tæki til 

tjáninga og hugsunar sem felur í sér mikla möguleika. Tungumálanám opnar sýn inn í 

framandi menningarheima og gerir nemendur meðvitaða um veröldina í kringum sig.  

Einnig getur það aukið gagnkvæman skilning og virðingu fyrir öðrum (Auður 

Torfadóttir 2004). 

 

Um 1970 fóru erlendir fræðimenn að efast um að þær aðferðir sem notaðar voru til að 

tjá sig á markmálinu við enskukennslu í kennslustofunni væru að skila tilætluðum 

árangri. Þeir tóku eftir að nemendur sem gátu talað réttar setningar í kennslustofunni 

gátu ekki notað þær við raunverulegar aðstæður. Aðrir tóku eftir því að þó nemendur 

kynnu málfræðireglur markmálsins gátu þeir ekki notað það utan kennslustofunnar. 

Það skiptir máli að vita hvernig, hvenær og hvað á að segja við hvern eða með öðrum 

orðum, kunna að nota málið við viðeigandi aðstæður. Þessar athuganir leiddu til þess 

að um og upp úr 1980 breyttust kennsluaðferðir í tungumálakennslu og meiri áhersla 

varð á tjáskipti. Í framhaldi af því þróaðist kennsluaðferð sem kölluð er tjáskipta-

aðferðin og er markmið hennar að nemendur æfi sig í að tjá sig á tungumálinu við 

raunverulegar aðstæður (Larsen-Freeman 2000:121). 

 

Með tilkomu tjáskiptaaðferðarinnar var meiri áhersla en áður lögð á vægi talmáls og 

að þróa aðferðir til að kenna talmál á árangursríkan og skilvirkari hátt. Í 

tjáskiptamiðaðri tungumálakennslu er áherslan á að öll samskipti í kennslustofunni 

fari fram á markmálinu. Þar með reynir á notkun reglna um mál og málnotkun í 

daglegum samskiptum. Notkun markmálsins getur haft áhrif á viðhorf nemenda til 

tungumálsins sem tjáskiptatækis (Auður Hauksdóttir 2007:188).  
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Hér áður fyrr var fólki kennt að tala og tjá sig á öðru tungumáli með endurtekningum 

og utanbókarlærdómi. Nemendur lærðu að tala með því að æfa málfræðileg atriði og 

því næst að yfirfæra þær í æfðar samræður. Með þessu áttu nemendur að læra að tala 

málfræðilega rétt og kennarar leiðréttu nemendur strax svo að þeir myndu ekki temja 

sér málvillur í upphafi námsins. Oft voru þessar æfðu samræður ekki í takt við 

veruleikann og nýttust því ekki nemendum nema að hluta við raunverulegar aðstæður 

(Nunan 2003:49-50). Nemendur eiga að geta notað tungumálið í raunverulegum 

samræðum við  raunverulegt fólk (Cameron 2001:37). 

 

Erlendar rannsóknir sýndu fram á að kennsla í tungumálum einblíndi ranglega á að 

kenna tungumálið í bútum sem síðan voru settir saman í setningar og áttu að gefa 

nemendum heildarmynd af tungumálinu. Réttilega á að kenna nemendum 

heildarmyndina fyrst með tjáskiptum og samræðum.  

 

 

Mynd 1.  

Gangkvæm áhrif tungumálsins. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nunan 2003:51).  
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Mynd 1 sýnir okkur hvernig uppbygging tungumálanámsins ætti að vera háttað 

samkvæmt Nunan í Practical English Language Teaching þar sem byrjað er á 

heildarmyndinni og svo koll af kolli bútað niður í einstök atriði sem við koma 

málnotkun  (Nunan 2003:51-53). 

� Umræðuefni (text) á tungumálinu þar sem viðfangsefnið er fjölbreytilegt. 

� Tjáning með orðum og hljóðum (utterence) Tjáning á tungumálinu þar sem 

setningarnar eru ekki fullmótaðar. 

� Setning (clause) Samanstendur af tveimur eða fleiri orðum og verður að 

innihalda sögn í réttri tíð.  

� Orðasamband (phrase) Samanstendur af  tveimur eða fleiri orðum sem hafa 

ekki frumlag né sögn í réttri tíð.  

� Orð (word)  

� Minnsta merkingarbæra eining máls (morpheme) sem getur staðið óstutt en 

samt haft þýðingu.  

� Fónem (phonemes) er framburður hljóðs í orðum  tungumálsins sem gefur því 

rétta merkingu.  

 

Sumir líta á munnlega þáttinn sem einfaldan hlut, þar sem öllum er eðlislægt að tala 

og tjá sig. Það er þó allt annað að tala á eigin tungumáli en að læra að tjá sig á 

markmálinu (Nunan 2003:48). En þegar pýramídi tungumálsins, mynd 1, er skoðaður 

sést glöggt að tjáning tungumálsins er allt annað en auðveld og það eru margir 

samverkandi þættir sem koma að kennslu réttrar munnlegrar tjáningar (Nunan 

2003:51-53). 

 

Mörgum þykir erfiðara að læra að tala markmálið en að læra að hlusta, lesa eða rita á 

tungumálinu. Er það vegna þess að þegar talað er gerist það á rauntíma og ekki gefst 

mikill tími til umhugsunar þar sem viðmælandi bíður eftir svari. Hins vegar er ekki 

hægt að endurskoða og leiðrétta það sem sagt er eins og ef um ritaðan texta væri að 

ræða (Nunan 2003:48). Í raun er meira krefjandi að tala en að hlusta á tungumálinu. 

Að tala erlent tungumál við annað fólk í þeim tilgangi að deila skilningi krefst athygli 

að hverju smáatriði tungumálsins. Sá sem talar þarf að finna réttu orðin og nota rétta 

málfræði til að túlka þýðinguna nákvæmlega, hann þarf að undirbúa heildarmyndina 

svo að hlustandinn skilji (Cameron 2001:41). 
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Það þarf að huga aðallega að þremur atriðum í kennslu á töluðu máli. Í fyrsta lagi er 

það formleg kennsla, það er að segja mikilvægi framburðar, málfræði, orðaforða og 

svo framvegis. Í öðru lagi þarf að leggja áherslu á að nemendur læri að nota 

tungumálið við raunverulegar aðstæður í raunverulegum samræðum og í þriðja lagi er 

að nemendur tali tungumálið reiprennandi. Öll þessi atriði þarf að hafa í huga þegar 

hugað er að kennslustundum. Það ætti að byrja á fyrsta atriðinu í yngri bekkjunum og 

svo bæta við eftir því sem nemendur verða eldri (Brown og Nation  1997). 

 

Þegar tungumálið er kennt er nauðsynlegt að leggja meiri áherslu á að nemendur 

kunni málið reiprennandi heldur enn af nákvæmni. Í byrjun tungumálanáms er 

nauðsynlegt að gefa nemendum færi á að þróa bæði atriðin þar sem þeir geta ekki 

aukið færni sína í að tala málið ef stöðugt er verið að grípa fram í og leiðrétta. Til 

þess að nemendur nái fram þeirri færni að tala málið reiprennandi þarf kennarinn að 

veita nemendum æfingar við hæfi en jafnframt gefa nemendum svigrúm til þess að 

læra af mistökum sínum þar sem mistök eru hluti af náminu (Nunan 2003:55). 

 

Sumir eiga í erfiðleikum með einhver hljóð í erlenda tungumálinu t.d. má nefna 

upphafshljóðið í ship og chicken. Ef stöðugt er verið að leiðrétta nemendur þegar þeir 

eru á byrjunarstigi í tungumálanámi þá getur það orðið til þess að þeir hætti að tala af 

ótta við að gera mistök (Brown og Nation  1997).  

 

Þegar kennari notar markmálið við kennslu er mikilvægt að skilningur sé til staðar hjá 

nemendum því oft láta nemendur sem þeir skilji það sem sagt er við þá á markmálinu 

til þess að valda kennaranum ekki vonbrigðum en án skilnings læra þau ekki. 

Nemendur geta tekið þátt í kennslustundinni, svarað spurningum kennarans á 

markmálinu úr kennslubókum án þess að læra nokkuð. Því er ábyrgð kennara meiri ef 

þeir nota markmálið í kennslu þar sem þeir þurfa að vera vissir um að nemendur skilji 

það sem fram fer í kennslustundinni (Cameron 2001:39-40). 

 

Nýjustu rannsóknir á enskunotkun enskukennara hefur leitt í ljós að enska er ekki 

mikið notuð í kennslustofum á Íslandi.  Minna en helmingur kennara notar alltaf eða 

oftast ensku og á meðan á kennslu stendur tala nemendur ennþá minna en kennarinn.  
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Í úttekt á enskukennslu í grunnskólum veturinn 2005-2006 sem unnin var fyrir 

Menntamálaráðuneytið voru nemendur spurðir um notkun ensku í kennslustundum, 

hvort og hversu mikið kennarinn talar ensku, hvort nemendur svari kennaranum á 

ensku og hvort nemendur tali saman á ensku í kennslustundum.  Af svörum í 9. og 10. 

bekk má ráða að kennarinn er sá sem talar alltaf eða oftast (44%)  ensku í 

kennslustundum, nemendur svara stundum (40%) eða sjaldan (39%) á ensku en tala 

sjaldan (75%) ensku sín á milli (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006:23). 

 

Rannsóknir sýna að kennarinn talar 50 – 80% af kennslustundinni og því er mikilvægt 

að tungumálakennarar séu meðvitaðir um þetta og reyni eftir fremsta megni að fá 

nemendur til þess að tjá sig meira. Hópvinna og paravinna eru góðar leiðir til að auka 

virkni nemenda í kennslustundum, verkefni þurfa þá að vera við hæfi og ýta undir 

málnotkun.  Það er aftur á móti lítill ávinningur á hóp- og paravinnu ef markmálið er 

ekki notað. Nemendur læra á því að þurfa að tjá sig og gera sig skiljanlega á 

markmálinu en einnig á því að skilja aðra (Nunan 2003:55).   

 

Samkvæmt rannsókn sem Auður Torfadóttir dósent gerði árið 2001-2002 á stöðu 

enskukennara í  5. bekk á Íslandi kom í ljós að 56% kennara sem rannsóknin náði yfir 

voru bekkjarkennarar en aðeins 25%  kennara höfðu menntað sig í ensku í sínu 

kennaranámi. Þegar spurt var um endurmenntun á sviði enskukennslu fyrir unga 

nemendur kom í ljós að 63% kennaranna höfðu tekið þátt í endurmenntun af 

einhverju tagi (Auður Torfadóttir 2004). Minni áhersla er lögð á þennan þátt 

tungumálanámsins og oft eru ekki faglærðir kennarar fengnir til þess að kenna hann 

(Nunan 2003:48). Það hlýtur að teljast lágt hlutfall að aðeins 25% kennara séu 

menntaðir enskukennarar og vekur það upp spurningar um hvort þeim vanti ekki 

sjálfstraust og þekkingu á viðfangsefninu, sem verður þess svo valdandi að þeir 

kennarar noti móðurmálið meira við kennslu en markmálið. 
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2.4 Notkun móðurmálsins í tungumálakennslu 

Aukin trú er á meðal fræðimanna á mikilvægi  móðurmálsins í tungumálakennslu og  

hlutverk þess í kennslunni. C. William Schweers Jr. sem er enskukennari við 

Háskólann í Púertó Ríkó telur að með því að nota móðurmálið í kennslu tungumála 

gefi það nemendum aukið öryggi og metur nemendur, fyrri reynslu þeirra og upplifun 

sem hjálpar þeim við að þora að prófa sig áfram og taka áhættur þegar þeir nota 

markmálið (Schweers 1999:6). 

 

Schweers gerði rannsókn á námsárinum 1997-1998 á notkun móðurmálsins við 

enskukennslu í Háskólanum í Púertó Ríkó.  Hann spurði meðal annars nemendur 

hvort móðurmál nemenda (spænska) ætti að vera notuð i enskutímum. Niðurstaðan 

var sú að 99% nemenda svöruðu því að þeir vildu að kennarinn notaði eingöngu 

ensku í kennslustundum en aftur á móti töldu 86% þeirra að móðurmál ætti að vera 

notað til að útskýra flókna hluti. Nemendur töldu að notkun móðurmálsins við 

enskukennslu stuðlaði að því að þeim liði betur og hefðu því meira sjálfstraust til þess 

að læra ný orð og auka orðaforða sinn í markmálinu. Nemendum fannst gott að geta 

gripið til móðurmálsins þegar þeir skildu ekki námsefnið. Meirihluti nemenda töldu 

að notkun móðurmálsins í enskukennslu hjálpaði þeim enn frekar að læra ensku 

(Schweers 1999:6-8). 

 

Tungumálakennarar hafa fært rök fyrir því að það að nota markmálið eingöngu í 

tungumálakennslu geri nemendum kleift að verða fyrir áhrifum tungumálsins sem 

mest á meðan á kennslustund stendur svo sá stutti tími sem nemendur fá í 

kennslustundinni sé fullnýttur í að læra markmálið. Þetta á sérstaklega við um 

nemendur sem komast ekki í kynni við markmálið í umhverfi sínu nema í 

kennslustundum.  Aðrir telja að með því að nota enskuna eingöngu í enskukennslu 

stuðli kennarinn að því að nemendur læri sem mest (Schweers 1999:12-13). 

 

Hinsvegar með því að leyfa nemendum að nota móðurmálið í bland við markmálið sé 

tekið meira tillit til nemandans og að námið sé þannig miðað út frá hans þörfum.  

Með takmarkaðri notkun móðurmálsins í enskukennslu er hægt að sýna fram á hvað 

sé líkt og ólíkt með markmálinu og móðurmálinu en um leið virða móðurmál 

nemenda sem þeirra aðal tungumál til að tjá sig og þannig taka tillit til þeirra 
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menningar. Auk þess getur notkun móðurmálsins í enskukennslu haft jákvæð áhrif á 

viðhorf nemenda til ensku og jafnvel haft hvetjandi áhrif á nemendur þannig að þeir 

vilja læra ensku (Schweers 1999:12-13). 

 

Miles Turnbull skrifar um mikilvægi þess að markmálið sé notað sem mest í kennslu, 

ofnotkun á móðurmálinu mismuni nemendum. Það að nemendur þurfa að finna út og 

átta sig á hvað verið er að segja örvar þá í tungumálanámi. Því er jafnvel haldið fram 

að þeir nemendur sem eru vanir að heyra kennara sinn tala móðurmálið eiga það til að 

hunsa markmálið og því læri þeir ekki það sem ætlast er til í þeirra námi. Því meira 

sem nemendum er kennt á markmálinu þeim mun meira vilja þeir læra (Turnbull 

2001:531-537).  

 

Gerð var rannsókn í Kanada  á árunum 1998 – 1999 þar sem fylgst var með fjórum  

tungumálakennurum. Rannsóknin sem náði yfir á átta vikna tímabil, sýndi fram á að 

markmálið var notað í 9% upp í 89% tilfella. Nemendur tveggja kennara sem notuðu 

markmálið að mestu leyti komu mun betur út en þeir nemendur sem voru hjá þeim 

kennurum sem notuðu móðurmálið að mestu leyti. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

fengnar með því að lagt var próf fyrir nemendur sem samið var af öllum fjórum 

kennurunum (Turnbull 2001:531-537).   

 

Á árunum 1960 til 1980 voru gerðar svipaðar rannsóknir sem allar leiddu til svipaðra 

niðurstaðna. Með því að nota markmálið í kennslu eru kennarar ekki eingöngu að ýta 

undir betri námsárangur hjá nemendum heldur eru þeir einnig að koma inn jákvæðum 

áhrifum og hugsunum hjá nemendum gagnvart markmálinu. Það má samt ekki líta 

þannig á að það sé alveg bannað að nota móðurmálið í kennslunni. Námsefnið er 

misjafnt og meta verður hvort nota eigi markmálið eða móðurmálið í hverju og einu 

tilfelli (Turnbull 2001:531-537). 

 

Sumir vilja meina að það sé tímasparnaður að nota móðurmálið í kennslunni sem er 

að sjálfu sér rétt. Það er ekkert að því að nota móðurmálið þegar um flóknar málfræði 

útskýringar er að ræða en kennarar ættu samt að einsetja sér að nota markmálið eins 

mikið og hægt er þar sem nemendur eyða einungis stuttum tíma í tungumálanám og 

því verður að nota þann tíma vel (Turnbull 2001:531-537). 
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Samkvæmt niðurstöðum rannsókna í Kanada er talið að ekki eigi að nota meira en 5% 

af kennslustund í að tala móðurmálið. Gæðin liggi í kennslunni og hvernig markmálið 

og móðurmálið er notað. Það eru margir samvirkandi þættir sem hafa áhrif á það 

hvort markmálið eða móðurmálið er talað í kennslustundinni og því þarf að komast að 

því hvað hefur áhrif á að kennarinn tali móðurmálið þegar allar námsskrár gefa til 

kynna að markmálið skuli vera notað (Turnbull 2001:531-537).  
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2.5 Samræmd- og munnleg próf í 10. bekk.  

Oft er talað um þau áhrif sem samræmd próf í 10. bekk hafa á áherslur í enskukennslu 

og talið er að munnlegi þátturinn beri skarðan hlut frá borði þar sem hann er ekki hluti 

af samræmda prófinu. Í veftímaritinu Netlu þann 15. september 2005 var birt grein 

eftir Auði Torfadóttur þar sem hún telur að það sem helst megi finna að samræmdum 

prófum í ensku er að þar vanti mat á munnlegri færni. Auður telur það fráleitt mat á 

tungumálafærni nemenda að hún sé metin að miklu leyti á rituðu máli og að með því 

fáist ekki rétt mynd af kunnáttu og færni nemenda. Nemandi sem skilur og talar ensku 

mjög vel en er slakur í ritun og hefur ekki gott vald á lestri fær til að mynda lægri 

einkunn en hann hefði fengið ef munnlegi þátturinn hefði verið til staðar. Það hlýtur 

því að vera niðurdrepandi fyrir nemanda að fá ekki tækifæri til að sýna hvað í honum 

býr. Þar sem skrifleg próf hygli þeim sem eru sterkir í lestri og ritun (Auður 

Torfadóttir 2005)..  

 

Öll umræða bæði neikvæð og jákvæð sem hlýst af niðurstöðum samræmdra prófa 

hefur áhrif á skólastarfið, foreldra og nemendur. Hún getur leitt til þess að úr verður 

ein allsherjar prófagrýla. Kennarar eyða tíma í að fara yfir gömul próf eða þjálfa á 

annan hátt nemendur fyrir samræmdu prófin, foreldrar ganga skrefinu lengra og 

kaupa auka kennslu fyrir börnin og búa þannig til enn meiri þrýsting á að nemendur 

standi sig í þeim færniþáttum sem prófað er úr (Auður Torfadóttir 2005). 

 

Auður Torfadóttir átti viðtal við 20 reynda enskukennara árið 1999 og spurði þá  

hvort þeir teldu það hafa áhrif á kennsluhætti þeirra að ekki væri munnlegur þáttur í 

samræmda prófinu í ensku og var niðurstaðan sú að 16 þeirra töldu svo vera. Þegar 

þeir voru spurðir út í hvort þeir væru hlynntir því að það ætti að prófa munnlega á 

samræmda prófinu sögðust 18 þeirra vera hlynntir því. Þegar kennararnir voru spurðir 

hvort þeir prófuðu nemendur sína munnlega sögðu einungis 2 að svo væri almenna 

reglan í þeirra skólum. Kennarar nefndu ýmsar ástæður fyrir því af hverju þeir 

prófuðu ekki munnlega og má þar nefna að erfitt væri að koma þeim prófum fyrir í 

kennslunni, það væri mjög tímafrekt og að ekki fengist greitt aukalega fyrir þá auka 

vinnu sem af því hlytist (Auður Torfadóttir 1999:176-177). 
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 Aftur á móti nefndu nokkrir kennarar að samkvæmt reynslu sinni hefðu munnleg 

próf jákvæð áhrif á nemendur, sérstaklega þá sem eiga erfitt með að tjá sig skriflega. 

Munnlegi þátturinn í enskukennslu er því útundan og staðfestir það neikvæð áhrif 

samræmdu prófanna á notkun markmálsins í kennslustofunni (Auður Torfadóttir 

1999:176-177). 

 

Við lok grunnskóla þarf námsmatið að gefa góða heildarmynd af því sem nemandinn 

kann í öllum færniþáttum og þar sem samræmt lokapróf tekur ekki á öllum þáttum þá 

er nauðsynlegt að skólamatið komi þar inn í og fylli upp í þar sem upp á vantar 

(Menntamálaráðuneytið 2007:7-26).   

 

Margrét Jónsdóttir skrifaði grein í tímaritið Málfríður sem ber heitið „Markviss og 

mælanleg munnleg próf“  þar sem hún talar um óþægindin og óöryggið sem fylgir því 

að leggja munnleg próf fyrir nemendur. Kennarar hafa alla tíð verið óöruggir þegar 

kemur að munnlegum prófum, hvernig á að framkvæma þau og það sem mestu skiptir 

hvernig á að meta útkomuna úr prófunum. Lengi vel snerist undirbúningur nemenda 

undir munnleg próf um það að lesa smásögur eða skáldsögur en eins og við vitum 

æfir það einungis lestrarfærni nemenda og lesskilning þeirra en hefur ekkert að gera 

með undirbúning undir munnleg próf (Margrét Jónsdóttir 2004:8-9). 

 

Margrét ákvað að breyta undirbúningnum á þann veg að nemendur myndu æfa sig í 

að tala tungumálið og það gerði hún með því að láta nemendur fá þrjú ljósrituð blöð, 

hvert blað var með tveim myndasögum þar sem ekkert var skrifað heldur töluðu 

myndirnar sínu máli. Áður hafði hún farið í þann orðaforða sem nemendur ekki 

kunnu en áttu við myndirnar. Nemendum áttu svo að undirbúa sig heima fyrir prófið 

með því að geta sagt frá öllum sex myndasögunum.  Í prófinu drógu nemendur eina 

myndasögu af þessum sex og áttu að segja frá henni. Þegar á prófið leið fór ekki 

brosið af kennurum þar sem nemendur stóðu sig ótrúlega vel, sumir höfðu lagt meira 

á sig og bætt við myndasögurnar, eins og t.d. litum. Greinilegt var að nemendur höfðu 

æft sig fram og til baka í því að segja hvað var á myndunum. Við nánari útfærslu á 

prófum sem þessum þarf að huga að við hvers konar aðstæður við viljum prófa 

(Margrét Jónsdóttir 2004:8-9). 
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Þann 26. september 2002 efndi Menntamálaráðuneytið til málþings að tilefni af 

Evrópska tungumáladeginum undir yfirskriftinni Straumar og stefnur í 

tungumálakennslu á Íslandi. Þar gerði Guðmundur Helgason enskukennari í 

Langholtsskóla að umfjöllunarefni markmið talaðs máls í enskukennslu. Guðmundur 

benti á að ýmislegt hamli því að nemendur geti tjáð sig lipurlega á mæltu máli um 

málefni sem eru honum kunnugleg eins og mælt er fyrir í námsskrá. Vegna þess að 

ekki er prófað í töluðu máli á samræmdum prófum fær talmál minna vægi í kennslu 

og minni áherslu en aðrir þættir tungumálanámsins. Einnig benti Guðmundur á að 

kennsla tungumála sé enn mjög hefðbundin og við hefðbundnar kennsluaðferðir letji 

frekar en hvetji notkun talmáls og því telur hann ekki nægilegar forsendur fyrir 

kennslu talmáls og að erfitt sé að ná markmiðum sem námskráin segir til um  

(Hólmfríður Garðarsdóttir 2002:21). 
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3. Rannsókn  

3.1 Markmið rannsóknar 

Megin markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvaða áhrif það hefur á viðhorf 

nemenda til ensku hvort kennarinn noti ensku (markmálið) eða íslensku sem 

samskiptamál í enskukennslu í 10. bekk.  

 

Mikil áhersla er lögð á að nota markmálið við kennslu á tungumálum bæði í 

aðalnámsskrá og eins í kennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þar 

sem enskukennarar framtíðarinnar eru menntaðir í sínu fagi. Þrátt fyrir aukna áherslu 

á að nota markmálið hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir hér á landi á kostum 

þess og göllum. Rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi hafa kannað þátt 

talmáls í kennslu, þ.e. í hvaða tilfellum kennarar nota íslensku í stað ensku og hversu 

oft kennarar nota ensku sem samskiptamál en ekki hafa verið gerðar rannsóknir á 

áhrifum þess á nemendur. Þess vegna þótti okkur þörf á að rannsaka það frekar með 

því að bera saman tvo hópa nemenda og skoða þannig hvaða áhrif notkun kennarans á 

tungumálinu hefur á viðhorf nemenda til enskunámsins.  

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Lagðar voru spurningar fyrir hóp nemenda í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Úrtakið náði yfir fjóra 10. bekki eða alls 83 nemendur. Við völdum kennarana út frá 

þeim upplýsingum sem við höfðum um ólíkar áherslur þeirra á notkun ensku í 

enskukennslu.  

 

Spurningarlistar voru nafnlausir og ekki komu fram neinar persónulegar upplýsingar 

sem hægt væri að rekja til einstaklinga eða skóla. Spurningarlistar voru lagðir fyrir 

nemendur og  kennara ásamt vettvangsathugunum og viðtölum við kennara. 

 

Áður en könnunin var gerð var sótt um leyfi til kennara og skólastjórnenda þeirra 

skóla sem könnunin náði til. Þar sem könnunin var nafnlaus og fullum trúnaði gætt 

þótti ekki nauðsynlegt að fá skriflegt leyfi frá foreldrum og forráðamönnum.  
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3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru úr 10. bekk, alls fjórar bekkjardeildir í tveimur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Alls tóku 83 nemendur þátt í könnuninni þar af 45 stúlkur og 38 

drengir. Svarhlutfall nemenda var 87.5% af samanlögðum heildarfjölda nemenda í 

báðum skólum. Spurningarlistar voru lagðir fyrir 46 nemendur í skóla A og 37 

nemendur í skóla B. Rætt var við tvo enskukennara einn úr hvorum skóla sem notast 

við ólíkar kennsluaðferðir í sinni kennslu. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni 

hafa báðir langa reynslu af kennslu og því þótti okkur áhugavert að skoða 

kennsluaðferðir þeirra.  

 

3.4 Rannsóknarsnið og mælitæki  

Spurningarlistar voru notaðir í þessari rannsókn, svo og vettvangsathuganir og viðtöl 

við kennara. Lagðar voru fyrir opnar og lokaðar spurningar. 

 

Spurningarlistarnir sem lagðir voru fyrir nemendur skiptust í þrjá hluta. Fyrsti hluti 

könnunarinnar var sjálfsmat talmáls sem skiptist í tvo flokka, annars vegar samræður 

og hins vegar munnlega frásögn, sex valmöguleikar voru í hvorum hluta. Þessi hluti 

könnunarinnar fékk nemendur til þess að líta til baka á eigið nám og reynslu í 

tungumálinu (sjá fylgiskjal 1). Annar hluti könnunarinnar samanstóð af 8 spurningum 

og lítur hann til bakgrunns nemenda og utanaðkomandi þátta sem geta haft áhrif á 

enskukunnáttu þeirra (sjá fylgiskjal 2). Þriðji hluti könnunarinnar samanstóð af 10 

spurningum sem litu til viðhorfs nemenda til notkunar ensku í enskukennslu (sjá 

fylgiskjal 3). 

 

Í spurningalista sem lagður var fyrir kennara voru 14 spurningar sem samanstóðu  af 

bakgrunni þeirra, námsefni og áherslum í kennslu (sjá fylgiskjal 4). Við úrvinnslu 

gagna var notast við forritið excel við tölfræðiútreikninga og gerð myndrita. 

 

3.5 Framkvæmd 

Haft var samband við kennara í janúar sem fengu leyfi skólastjórnenda í 

grunnskólunum fyrir að leggja spurningalista fyrir nemendur í 10. bekk. Dagsetningar 

voru ákveðnar í samráði við kennara og rannsóknin fór fram í febrúar 2009. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur í kennslustund þar sem þeim var kynnt 
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rannsóknin og fyrirmæli gefin. Nemendur höfðu kost á að leita til rannsakenda ef 

einhverjar spurningar vöknuðu. Það tók nemendur um 20 mínútur að svara 

spurningunum. Könnunin var nafnlaus og því ekki hægt að rekja niðurstöður til 

einstakra aðila. Fylgst var með kennslu í öllum fjórum bekkjunum og tekin stutt 

viðtöl við kennarana.  
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4. Úrvinnsla rannsóknarinnar, niðurstaða og umræður  

4.1 Úrvinnsla spurninga ætlaðar kennurum 

Notast var við eigindlega aðferð við upplýsingaröflun frá kennurum þar sem annars 

vegar voru lagðir fyrir spurningarlistar og hins vegar óformleg viðtöl (sjá fylgiskjal 

4). Auk þess var farið í vettvangsathuganir og fylgst með kennslustundum.  

 

Samkvæmt niðurstöðum vettvangsathugana, viðtalna og svörum við spurningarlista 

sem lagðir voru fyrir kennara komu fram eftirfarandi upplýsingar:  

 

Kennari A notar aðallega íslensku í kennslu og er nemendum ekki skylt að nota 

markmálið í kennslustundum. Hann notar kennsluefnið á hefðbundinn hátt. Kennari 

A bjó til sitt námsefni meira hér áður fyrr en notast nú við netið og það námsefni sem 

til er. Hann klippir það til og raðar í möppur sem hann nýtir svo við kennsluna. Hann 

leggur mesta áherslu á skrifaða ensku, drill æfingar1, málfræði og fleira í þeim dúr. Í 

gegnum tíðina hefur honum fundist þeir nemendur sem skrifa mest verða bestir í 

ensku.  

 

Kennarinn metur sig sem kennara af gamla skólanum með áherslu á að lesa, hlusta og 

skrifa. Einnkunnargjöf er samansafn af safneinkunnum t.d. vinnubækur, sagnapróf, 

stílaskil, þýðingarskil, verkefnaskil, skyndipróf og frammistöðu almennt. Kennari 

prófar ekki nemendur munnlega. Kennslugögn og ítarefni kennara eru New Matrix 

Intermediate: lesbók og vinnubók, 1,2,3 ensk málfræði fyrir alla, English Texts and 

tasks, hlustunarverkefni: Loud and Clear  ásamt efni úr ýmsum áttum svo sem stílar 

og smásögur.   

 

Kennari B notar eingöngu ensku í kennslu og markar þröskuldur kennslustofunnar 

bilið á milli íslensku annars vegar og ensku hins vegar,  þar að segja innan veggja 

kennslustofunnar mega nemendur og kennarar eingöngu tala ensku. Í byrjun skólaárs 

fá nemendur 10% af heildareinkunn fyrir að nota ensku, aftur á móti dregur kennarinn 

0.25% frá við hvert skipti sem nemandi talar íslensku án leyfis. En kennarinn gerir 

ekki kröfu um enskunotkun nemenda í hópstarfi vegna þess að hann telur að þá lendi 

                                                 
1 Orðskýring: málfræði æfingar (bókin 1,2,3).  
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nemendur í því að segja eingöngu það sem þeir geta sagt á ensku en ekki það sem þeir 

vilja og eru að hugsa.  

 

Kennari B leggur mikla áherslu á lestur þar sem hann telur að lestur sé næstbesta 

leiðin á eftir notkun markmálsins til að byggja upp orðaforða og máltilfinningu. Þær 

kennsluaðferðir sem hann notar eru bein kennsla, samtöl, einstaklings-, hóp- og 

paravinna. Námsmat kennara B  skiptist á eftirfarandi hátt, munnlegt próf 20% (virkni 

í tímum 50% og próf 50%) kaflapróf 40%, kvikmynd 10%, bekkjarsett 10% og annað 

(upprifjanir, hópvinna og fleira) 20%. Kennslugögn og ítarefni  kennara eru Network: 

lesbók og vinnubók, bekkjarsett með verkefnum,  kvikmynd (ein á önn) ásamt 

verkefnum sem fengin eru á netinu. 

 

Kennararnir sem þátt tóku í rannsókninni hafa báðir lokið kennaraprófi frá 

Kennaraskóla Íslands og eiga báðir að baki langan starfsferil. Kennari A hefur einnig 

lokið B.A. prófi í ensku og sögu við Háskóla Íslands.  Þeir eiga það sammerkt að hafa 

kennt ensku um árabil. Það sem vekur athygli er að þeir útskrifast á svipuðum tíma og 

fara beint í kennslu en samt sem áður hafa ólíka sýn á kennslu og kennsluaðferðir. 

 

Báðir kennarar eiga í mjög góðum samskiptum við sína nemendur og gagnkvæm 

virðing endurspeglast í viðmóti kennara og nemenda. Viðhorf kennaranna í garð 

nemenda sinna skilar sér í góðu andrúmslofti og jákvæðni í kennslustundum. 
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4.2 Sjálfsmat nemenda  

Viðmiðunarramminn sem er notaður í sjálfsmatið er tekin úr viðmiðunarramma 

Evrópuráðsins fyrir erlend tungumál (Common European Framework of References 

of Languages) en hann er fyrirmynd af tillögunum fyrir aðalnámskrá grunnskóla.  

Viðmiðunarraminn greinir talað mál í tvo flokka, frásögn og samskipti, og býður upp 

á færnismiðuð markmið. Nemendur í 10. bekk eiga að vera komnir að mörkum B2  

það er að segja að geta í samskiptum tekið þátt í samræðum og í frásögn geta flutt 

undirbúið erindi (Council of Europe. e.d.:142). Því þótti okkur athyglisvert að skoða 

hvar nemendur sjálfir myndu meta sig í viðmiðunarrammanum.  

 

Nemendur voru beðnir um að meta eigin færni í samræðum og munnlegri frásögn í 

ensku. Þeir voru beðnir um að gera sjálfsmat með því að merkja við það sem þeir 

töldu að ætti best við þeirra getu í samræðum og munnlegri frásögn (sjá fylgiskjal 1). 

Þegar könnunin var lögð fyrir varð okkur ljóst að nemendur voru óvanir að þurfa að 

meta eigin getu í námi. Flestir vildu merkja við á fleiri en einum stað þar sem þeim 

þótti fleira en eitt eiga við sig, það leiddi til þess að í skóla A voru 2 – 3 svarblöð 

ógild sem ekki var hægt að taka með í útreikningum á niðurstöðum.  

 

Niðurstöður sýndu að flestir nemendur í skóla A mátu sig með meðalgetu í 

samræðum þar að segja merktu við B12 eða B23  Aftur á móti eru fleiri nemendur sem 

mátu sig með slaka getu í samræðum heldur en þeir sem mátu sig með góða getu. 

28% nemenda mátu sig með lágmarks eða litla getu í samræðum aftur á móti mátu 

46% nemenda sig með meðal eða ágæta getu í samræðum. En einungis 22% mátu sig 

með góða eða mikla getu í samræðum.  

 

 

                                                 
2 B1.Ég get tekist á við flestar aðstæður sem geta komið upp á ferðalagi um svæði þar sem málið er 
talað. Ég get óundirbúin(n) tekið þátt í samræðum um efni sem ég þekki, hef áhuga á eða tengjast 
daglegu lífi (t.d. fjölskyldu, áhugamálum, starfi, ferðalögum og málefnum líðandi stundar). 
3 B2.Ég get tekið þátt í samræðum af nokkru öryggi og án mikillar umhugsunar í reglulegum 
samskiptum við þá sem hafa málið að móðurmáli. Ég get tekið virkan þátt í umræðum um kunnugleg 
málefni, gert grein fyrir og haldið mínum skoðunum á lofti. 
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Niðurstöður sjálfsmats nemenda úr skóla B sýndi að flestir nemendur mátu sig með 

mikla eða góða getu í samræðum þ.e. merktu við C14 eða C2 5. 22%  nemenda mátu 

sig með lágmarks eða litla getu í samræðum og 33%  nemenda mátu sig með meðal 

eða ágæta getu í samræðum. Ólíkt skóla A mátu 45% nemenda í skóla B sig með 

góða eða mikla getu í samræðum (sjá mynd 2).  

 

Mynd 2. 
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Seinni hluti sjálfsmats nemenda kannaði hvernig nemendur mátu hæfni sína í 

munnlegri frásögn. Niðurstöður úr skóla A sýndu fram á að langflestir nemendur 

mátu sig við svar B1 eða 33%, en einungis 4% nemenda mátu sig með lágmarksgetu í 

munnlegri frásögn. Nokkuð jöfn dreifing var á milli annarra þátta. 67% nemenda 

merktu við B16 B27 eða C18.  

                                                 
4 C1. Ég get tjáð mig af öryggi og án mikillar umhugsunar eða orðaleitar. Ég get notað málið á 
sveigjanlegan og áhrifaríkan hátt bæði í félagslegum og faglegum tilgangi. Ég get sett fram hugmyndir 
mínar og skoðanir af nákvæmni og komið þeim kunnáttusamlega til annarra. 
5 C2. Ég get auðveldlega tekið þátt í öllum samræðum og umræðum með því að beita orðatiltækjum. 
Ég get tjáð mig af öryggi og komið fínni merkingartilbrigðum til skila. Ef ég lendi í vandræðum get ég 
farið til baka og umorðað setninguna á svo hárfínan hátt að varla sé eftir því tekið. 
6 B1. Ég get tengt saman orðasambönd á einfaldan hátt til þess að lýsa reynslu og atburðum, draumum 
mínum, væntingum og framtíðaráformum. Ég get rökstutt stuttlega og útskýrt ákvarðanir mínar og 
fyrirætlanir. Ég get sagt sögu eða sagt frá söguþræði í bók eða kvikmynd og lýst viðbrögðum mínum. 
7 B2. Ég get gefið skýra, nákvæma lýsingu á ýmsum hlutum sem tengjast mínu áhugasviði. Ég get 
útskýrt skoðanir mínar á málefnum sem eru ofarlega á baugi og lýst bæði kostum og göllum við 
mismunandi valkosti. 
8 C1. Ég get gefið skýrar, nákvæmar lýsingar á flóknum málefnum í mörgum liðum, rætt ákveðin atriði 
og dregið saman í viðeigandi niðurstöður.  
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Aftur á móti sýndu niðurstöður úr skóla B að flestir mátu sig við svar C1 eða 27%, en 

einungis voru 3% nemenda sem mátu sig með lágmarksgetu í munnlegri færni. 71% 

nemenda merktu við B1, B2 eða C1. Þessar niðurstöður leiða það í ljós að þó svo að 

flestir í skóla A mátu sig með meðal getu í munnlegri frásögn en flestir í skóla B mátu 

sig með mikla getu í munnlegri frásögn þá er dreifingin svipuð hjá báðum skólunum 

(sjá mynd 3).  
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4.3 Úrvinnsla spurninga ætlaðar nemendum  

Fyrri hluti könnunarinnar sem skoðaði bakgrunn og framtíðarsýn nemenda gagnvart 

enskunotkun þeirra reyndist ekki eins marktækur og lagt var upp með þar sem sumar 

spurningarnar vöfðust fyrir nemendum og voru það einkum þær spurningar sem gáfu 

svarmöguleikana frá 1 upp í 5 (sjá fylgiskjal 2).  Það kom í ljós um leið og könnunin 

var lögð fyrir nemendur að þrátt fyrir góð fyrirmæli áttu nemendur í erfiðleikum með 

að notast við kvarðan frá einum upp í fimm. Nemendur áttu það til að setja sömu 

töluna oftar en einu sinni eða jafnvel að  sleppa tölum, þetta gerði það að verkum að 

ekki var hægt að fá marktæka niðurstöðu úr þeim spurningum sem höfðu þessi 

formerki. Þess vegna ákváðum við að sleppa þeim spurningum við úrvinnslu á 

niðurstöðum könnunarinnar.  

 

Nemendur voru spurðir í hvaða bekk þeir hófu nám í ensku og sýndi afdráttarlaus 

niðurstaða að þeir nemendur í 10. bekk sem tóku þátt í könnuninni hófu ensku nám í 

5. bekk eða 93% í skóla A og 89% í skóla B. Þessi niðurstaða þótti okkur jákvæð 

gagnvart okkar rannsókn þar sem nemendur höfðu flestir fengið  jafnlanga kennslu í 

ensku og því skekkir það ekki þær niðurstöður sem rannsóknin leiðir að.  

 

Okkur þótti áhugavert að skoða hvort búseta nemenda í öðru landi hafi einhver áhrif á 

viðhorf þeirra til enskunotkunar. Það kom skemmtilega á óvart hversu jafnt hlutfall 

nemenda í báðum skólum höfðu búið erlendis en 20% nemenda svöruðu því játandi í 

skóla A og 19% nemenda svöruðu því játandi í skóla B. Nemendur voru spurðir 

hversu lengi þeir höfðu búið erlendis og áhugavert var að flestir nemendur sem höfðu 

búið erlendis í bæði skóla A og B höfðu búið erlendis í 1 ár eða minna en aðeins tveir 

nemendur í skóla B höfðu búið erlendis í 5 ár eða lengur. 

 

Nemendur voru spurðir hvort þeir hefðu farið til annarra landa og svöruðu 98% 

nemenda í skóla A að þeir höfðu dvalið erlendis á móti 100% nemenda í skóla B en 

aðeins einn nemandi í skóla A hafði aldrei farið erlendis. 

 

Nemendur voru spurðir hversu oft þeir hefðu farið til annarra landa og var greinilegt 

að það er frekar algengt að nemendur ferðist út fyrir landssteinana því flestir 

nemendur svöruðu því að hafa farið til annarra landa oftar en þrisvar og allt upp í 
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tuttugu sinnum eða oftar. Í skóla B sögðust 51% nemenda alltaf nota ensku þegar þeir 

væru á ferðalögum erlendis, en aðeins 39% nemenda í skóla A (sjá mynd 4). Allir 

nemendur segja að þeir muni nota ensku í framtíðinni.  

 

Mynd 4. 
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Seinni hluti könnunarinnar er sá hluti sem snýr að viðhorfi nemenda til enskukennslu 

og notkunar á tungumálinu (sjá fylgiskjal 3). Einungis var ein spurning sem krafðist 

þess að nemendur svöruðu frá 1 upp í 5 í þessum hluta og var hún ekki marktæk 

sökum þess að nemendur áttu í erfiðleikum með að vinna með kvarðan frá 1 upp í 5 

og er hún því ekki með í niðurstöðum.   

 

Í skóla A þar sem kennarinn notar ekki markmálið nema að hluta til endurspeglast 

það í viðhorfi nemenda til mikilvægis enskunotkunar hjá kennurum við enskukennslu. 

Einungis 7% nemenda telur það mjög mikilvægt að kennarinn tali ensku í 

enskukennslu og 9% nemenda telja það mikilvægt. Mikill munur er á þeim sem telja 

það mikilvægt að kennarinn tali ensku og þeim sem telja það nokkuð mikilvægt að 

kennarinn tali ensku við enskukennslu en 39% telja að það sé nokkuð mikilvægt. 

Flestir nemendur í skóla A eða 46% telja það ekki mikilvægt að kennarinn tali ensku í 

enskukennslu (sjá mynd 5).  

 

Aftur á móti í skóla B þar sem kennarinn notar eingöngu markmálið í sinni kennslu er 

viðhorf nemenda þveröfugt við viðhorf nemenda í skóla A. Í skóla B telja 43% 
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nemenda að það sé mjög mikilvægt að kennarinn tali ensku í enskukennslu og 38% 

nemenda telur að það sé mikilvægt. Eins og í skóla A er breitt bil á milli þess hversu 

margir telji það mikilvægt að kennarinn tali ensku og þeirra sem telja það nokkuð 

mikilvægt að kennarinn tali ensku. Í skóla B telja 16% nemenda það nokkuð mikilvægt 

og einungis 3% telja það ekki mikilvægt að kennarinn tali ensku í enskukennslu (sjá 

mynd 5). 

  

Mynd 5.  
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Þegar nemendur voru spurðir út í viðhorf þeirra til þess að nemendur tali ensku í 

enskutímum svara einungis 2% nemenda í skóla A að nemendur eigi alltaf að tala 

ensku í enskutímum á móti 49% nemenda í skóla B. Í skóla A svara 17% nemenda 

því að þeir eigi oftast að tala ensku í enskutímum á móti 41% í skóla B. Í skóla A 

telja 72% nemenda að þeir eigi stundum að tala ensku í ensku tímum á móti 11% í 

skóla B og 9% nemenda í skóla A segja að þeir eigi aldrei að tala ensku í enskutímum 

á móti 0% í skóla B. Samkvæmt þessum niðurstöðum er augljóst að viðhorf nemenda 

í skóla B er jákvæðara gagnvart notkun ensku en í skóla A (sjá mynd 6). 
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Mynd 6.  
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Þegar nemendur voru spurðir út í hversu oft þeir tali ensku í enskutímum var augljóst 

að nemendur sem eru ekki skyldaðir til að nota ensku í tímum eru mun líklegri til 

þess að tala ekki ensku í tímum. Í skóla A segjast 9% nemenda alltaf tala ensku í 

tímum á móti 24% nemenda í skóla B. Mikill munur er á þeim nemendum sem 

segjast oftast tala ensku eða 4% í skóla A á móti 59% í skóla B. Mikill meirihluti 

nemenda í skóla A eða 63% segjast stundum tala ensku í tímum á móti 16% í skóla B.  

Hátt hlutfall nemenda í skóla A segist aldrei tala ensku í tímum eða 26% á móti 0% í 

skóla B (sjá mynd 7). 

                                                                                                                                

Mynd 7. 
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Þátttakendur voru spurðir hversu auðveldlega þeir eiga með að tjá sig á ensku. Gefnir 

voru svarmöguleikarnir auðveldlega, sæmilega, ekki auðveldlega og alls ekki. 

Niðurstaðan sýnir að 41% nemenda í skóla A merktu við að þeir eiga auðveldlega 

með að tjá sig á ensku á móti 68% nemenda í skóla B. Í skóla A merktu 43% 

nemenda við sæmilega á móti 27% nemenda í skóla B. Í skóla A töldu 11% nemenda 

að þeir ættu ekki auðvelt með að tjá sig á ensku á móti 5% nemenda í skóla B. 

Einungis 4% nemenda í skóla A töldu sig alls ekki eiga auðvelt með að tjá sig á ensku 

á móti 0% í skóla B (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8. 
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Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar eru 63% nemenda í skóla A og 46% nemenda 

í skóla B sem telja að eitthvað, svo sem vankunnátta, reynsluleysi, feimni, hræðsla 

við að segja eitthvað vitlaust, hræðsla við gagnrýni, telja sig ekki hafa nægan 

orðaforða eða jafnvel lesblinda  komi í veg fyrir að þeir tjái sig á ensku. Feimni 

virðist vera algengasta hindrun nemenda í að tjá sig.  

 

Spurt var: Hvetur námsefnið til þess að þú tjáir þig á ensku? Nemendur áttu að merkja 

við já eða nei og gera grein fyrir svari sínu ef valið var já. Okkur varð ljóst þegar við 

lögðum könnunina fyrir nemendur að þessi spurning vafðist fyrir þeim vegna þess að 

þeir skyldu ekki hvernig námsefnið gæti verið hvetjandi. Vegna þessa svaraði 

meirihluti nemenda neitandi og jafnvel teljum við að einhverjir hafi svarað neitandi til 
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þess að komast hjá frekari útskýringum. Úrvinnsla spurningarinnar þótti okkur því 

ekki marktæk.  

 

Kennari B gerir ekki þá kröfu til nemenda sinna að þeir tali ensku sín á milli í hóp- og 

paravinnu þar sem hann telur að þeir nemendur sem ekki eru eins öruggir í að tala 

ensku, haldi aftur að sér vegna skorts á orðaforða. Þetta verður þess valdandi að sá 

hinn sami leggur ekki jafn mikið til og aðrir.  

 

Mikill meirihluti nemenda í skóla A eða 85% telja í lagi að nota íslensku í hóp- og 

paravinnu í enskutímum á móti 54% nemenda í skóla B. Þeim nemendum sem finnst í 

lagi að nota íslensku í hóp- og paravinnu nefndu ástæðuna meðal annars vera að þá 

skilji þau hvort annað betur, betri samskipti, auðveldar útskýringar, betra fyrir þá sem 

eiga erfitt með að tjá sig á ensku og sumum nemendum finnst kjánalegt að tala ensku 

sín á milli. Aftur á móti finnst þeim nemendum sem ekki vilja nota íslensku í hóp- og 

paravinnu að þeir fái t.d. ekki næga þjálfun í að tala ensku, það hindri framfarir og 

öryggi í ensku og að þeir læri minna á því að tala íslensku (sjá mynd 9). 

 

Mynd 9.  
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4.4 Umræður  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr sjálfsmati nemenda hvað varðar samræður mætti 

draga þá ályktun að við það að kennarinn tali markmálið eingöngu í enskukennslu ýti 

það undir sjálfsöryggi nemenda í samræðum á markmálinu. Niðurstöður sýndu að 

flestir nemendur í skóla B mátu sig með mikla eða góða getu í samræðum, og virðast 

því nemendur þar sem markmálið er talað hafa meira sjálfstraust í samræðum á 

markmálinu og þess vegna meta þau sig betur en nemendur í skóla A þar sem flestir 

nemendur mátu sig með meðalgetu í samræðum. Miðað við niðurstöður úr sjálfsmati 

hvað varðar munnlega frásögn hefur það ekki eins mikil áhrif á hvernig nemendur 

meta sig að kennarinn noti markmálið, þar sem ekki var eins mikill munur þar á milli 

skóla eins og í samræðu hluta sjálfsmatsins.   

 

Mikið er lagt upp úr því í námi við Háskóla Íslands að talað sé markmálið við kennslu 

og í vettvangsnámi er gerð sú krafa til verðandi tungumálakennara að þeir noti 

tungumálið nánast undantekningalaust við kennslu. Því er áhugavert að kanna viðhorf 

nemenda til þess að kennarinn tali eingöngu ensku í enskukennslu. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu að notkun kennarans á markmálinu endurspeglar viðhorf 

nemenda til enskunotkunar kennarans þar sem flestir nemendur þar sem kennarinn 

notar ekki markmálið telja það ekki mikilvægt að kennarinn tali ensku í 

enskukennslu. Viðhorf nemenda er þveröfugt þar sem kennarinn notar eingöngu 

markmálið en þar telja flestir nemendur það mjög mikilvægt að kennarinn tali 

markmálið í kennslu.  

 

Oft hefur það reynst kennurum erfitt að fá nemendur til þess að tala markmálið 

eingöngu í kennslustundum en kennarinn í skóla B hefur eftir áralanga reynslu þróað 

þá aðferð sem hann viðhefur í sinni kennslu. Það kom skemmtilega á óvart hversu 

jákvæðir nemendur í skóla B eru gagnvart því að tala ensku í enskutímum þrátt fyrir 

að þeir séu í raun skyldaðir til þess. Það er greinilegt að sú aðferð sem kennari í skóla 

B notar, til að fá nemendur til þess að tala ensku í tímum, er að skila tilætluðum 

árangri þar sem fjórðungur nemenda í skóla A segist aldrei tala ensku í tímum á móti 

engum nemenda í skóla B.  
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Þar sem kennari B gerir ekki þá kröfu til nemenda sinna að þeir tali ensku sín á milli í 

hóp- og paravinnu var athyglisvert að tæplega helmingur nemenda hans fannst ekki í 

lagi að nota íslensku í hóp- og paravinnu.  

 

Mikill meirihluti nemenda í skóla B telur að þeir eigi alltaf að tala ensku í 

enskutímum og samræmist það því að flestir nemendur þar telja sig eiga auðveldlega 

eða sæmilega með að tjá sig á markmálinu. Flestir nemendur í skóla A telja að þeir 

eigi einungis stundum að tala ensku í enskutímum en þrátt fyrir það telja flestir sig 

eiga auðveldlega eða sæmilega með að tjá sig á markmálinu. Það er því 

umhugsunarefni hvers vegna þeir tala ekki meira í tímum ef þeir telja sig eiga svona 

auðvelt með það. Helstu ástæður sem nemendur nefndu að kæmi í veg fyrir að þeir 

tjái sig á ensku í tímum voru reynsluleysi, vankunnátta, hræðsla við gagnrýni, feimni, 

telja sig ekki hafa nægan orðaforða, hræðsla við að segja eitthvað vitlaust, eða jafnvel 

lesblinda. Það veltur því mikið á kennaranum að komast framhjá þessum hindrunum 

og fá nemendur til að tjá sig á ensku í tímum. Ef nemendur eru vanir því frá upphafi 

að kennarinn tali ensku í enskutímum og sama sé ætlast til af þeim ætti það að auka 

sjálfstraust nemenda og þannig að yfirstíga hindranir svo sem feimni og hræðsluna 

við mistök. 

 

Með auknum áherslum á tjáskiptaaðferðina þótti okkur áhugavert að kanna hvort 

námsefnið sé í takt við það og hvort það hvetji nemendur til að tjá sig á ensku í 

enskutímum.  Nemendur voru spurðir hvort námsefnið hvetji þá til þess að þeir tjái 

sig á ensku og svöruðu meirihluti nemenda því neitandi en okkur varð ljóst þegar 

könnunin var lögð fyrir nemendur að þessi spurning vafðist fyrir þeim annars vegar 

vegna þess að þeir skildu ekki hvernig námsefnið gæti verið hvetjandi og hins vegar 

var jafnvel eins og þeir skildu ekki spurninguna. Nemendur tengja námsefni frekar 

lestri, ritun og málfræði en tjáskiptum, það gæti útskýrt ástæðuna fyrir því að  

nemendur svörðuðu spurningunni neitandi. 

 

 Niðurstöður sýna að nemendur í skóla B þar sem markmálið er eingöngu notað eru 

mun jákvæðari gagnvart enskunotkun í tímum, þeir meta sig með meiri getu í 

samræðum  og virðast sjálfsöruggari í notkun markmálsins. Þessar niðurstöður segja 

ekki til um hvort þeir nemendur séu betri í öðrum þáttum tungumálsins svo sem ritun, 

lestri, málfræði og hlustun.  
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Oft er talað um að enska sé mál framtíðarinnar og því var jákvætt að sjá að allir  

nemendur í báðum skólum segja að þeir muni nota ensku í framtíðinni.  

 

Þessi rannsókn náði einungis til takmarkaðs hóps nemenda og viðfangsefni hennar 

aðeins til afmarkaðs þáttar í töluðu máli. Því ber að taka niðurstöðum með fyrirvara.  
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5. Lokaorð 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er eðlilegt að enskukennslan í 10. bekk fari fram 

á ensku en það virðist þó ekki vera að skila sér í kennslunni.  

 

Stærsti þröskuldur tungumálakennara á Íslandi virðist vera að fá nemendur til þess að 

nota markmálið í tímum. Verður það til þess að mismunandi aðferðum er beitt til að 

fá nemendur til að tala á markmálinu, sumir kennarar grípa til þess ráðs að skylda 

nemendur til að nota markmálið og refsa þeim fyrir að nota móðurmálið, aðrir þurfa 

stöðugt að áminna nemendur um að nota markmálið sem leiðir til þess að þeir 

kennarar fari að lokum að leggja minni áherslu á notkun markmálsins í tímum.  

 

Það kom okkur mjög á óvart hversu hátt hlutfall nemenda telja sig aldrei tala ensku í 

enskutímum og vekur það upp áhyggjur á því hvers nemendur eru að fara á mis við. 

Skortur á kennsluefni til talþjálfunar hefur líklega þar mikil áhrif.   

 

Þrátt fyrir að samræmd próf í ensku séu nú til endurskoðunar er ekki hægt að neita 

því að sú staðreynd að ekki sé prófað í munnlega þættinum verður þess valdandi að 

munnlegi þátturinn vill verða útundan í enskukennslu í 10. bekk og mætir þar með 

ekki þeim áherslum sem aðalnámskráin hefur varðandi tjáskipti. 

 

Í þessari ritgerð höfum við skoðað áhrif þess á viðhorf nemenda til enskukennslunar 

að kennarinn noti eingöngu ensku í enskukennslu eða móðurmálið í bland.   

Fræðimenn hafa bent á kosti þess að nota móðurmálið í bland við markmálið.  

 

Íslenskir nemendur hafa þá sérstöðu hversu áberandi enska er í umhverfi þeirra.  

Daglega verða þeir fyrir áhrifum enskunnar í kvikmyndum, sjónvarpi, á netinu, í 

tónlist og í auglýsingum svo eitthvað sé nefnt. Því ætti það að hafa jákvæð áhrif á 

enskunotkun og reynast þeim auðveldara að tileinka sér tungumálið í 

kennslustundum.  

 

Fram kemur í könnuninni að nemendur eru almennt mjög jákvæðir í garð ensku og 

allir nemendur eru sannfærðir um að enskan eigi eftir að nýtast þeim í framtíðinni. 
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Þetta jákvæða viðhorf nemenda til enskunnar er gott veganesti sem 

tungumálakennarar ættu að nýta sér. 

 

Jafnvel þó að nemendur séu skyldaðir til að tala eingöngu ensku í enskukennslu eins 

og í skóla B eru þeir í meirihluta hlynntir því og sammála að þeir eigi að tala ensku í 

enskutímum. Jafnvel í skóla A þar sem nemendur eru ekki skyldaðir til að tala ensku í 

tímum finnst meirihlutanum að nemendur eigi stundum að tala ensku í enskutímum.   

 

Ritgerðarhöfundar bjuggust við að meiri munur væri á viðhorfum nemenda til 

notkunar enskunar í enskukennslu og höfðu fyrirfram búist við að nemendur í skóla A 

væru neikvæðari gagnvart notkun ensku en raun bar vitni.  Þar sem greinilegt er að 

notkun kennarans á markmálinu endurspeglar viðhorf nemenda er áhugavert fyrir 

kennara að skoða hversu mikil áhrif þeir hafa á viðhorf nemenda sinna.   

 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að nemendur í skóla B þar sem markmálið er 

eingöngu notað eru mun jákvæðari gagnvart notkun ensku í tímum, þeir eru öruggari 

með að tala tungumálið og meta getu sína því meiri en nemendur í skóla A.  

 

Það er áhugavert fyrir bæði kennara og kennaranema að skoða og hafa í huga hversu 

mikil áhrif þeir hafa á viðhorf nemenda sinna til enskunotkunar. Því er mikilvægt að 

þeir nýti sér það jákvæða viðhorf sem meirihluti nemenda hafa þegar þeir skipuleggja 

sína tungumálakennslu í framtíðinni.   

 

Frekari rannsókna er þörf til þess að skoða áhrif  notkunar markmálsins á árangur 

nemenda í öðrum færniþáttum svo sem málfræði, ritun og lestur. Mæla þarf hvort 

notkun markmálsins hefur bein áhrif á árangur nemenda, þar að segja hvort að þeir 

nemendur þar sem markmálið er eingöngu notað komi betur út t.d. í málfræði. 
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Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1 
 
1. Hluti. 

Sjálfsmat nemenda. 
Samræður 

 
 

 
A1 Ég get tekið þátt í einföldum samræðum ef hinn aðilinn er reiðubúinn að 
endurtaka eða umorða hluti hægt og hjálpa mér að koma orðum að því sem ég er að 
reyna að segja. Ég get spurt og svarað einföldum, algengum spurningum og 
spurningum um kunnug málefni. 
 
 
A2 Ég get tjáð mig um einföld og fastmótuð verkefni sem þarfnast einfaldra og 
beinna tjáskipta um efni sem ég þekki. Ég get átt í einföldum orðaskiptum á 
félagslegum vettvangi, jafnvel þótt ég skilji ekki nóg til að halda samræðum gangandi 
sjálf(ur). 
 
 
B1 Ég get tekist á við flestar aðstæður sem geta komið upp á ferðalagi um svæði 
þar sem málið er talað. Ég get óundirbúin(n) tekið þátt í samræðum um efni sem ég 
þekki, hef áhuga á eða tengjast daglegu lífi (t.d. fjölskyldu, áhugamálum, starfi, 
ferðalögum og málefnum líðandi stundar.) 
 
 
B2 Ég get tekið þátt í samræðum af nokkru öryggi og án mikillar umhugsunar í 
reglulegum samskiptum við þá sem hafa málið að móðurmáli. Ég get tekið virkan þátt 
í umræðum um kunnugleg málefni, gert grein fyrir og haldið mínum skoðunum á 
lofti. 
 
 
C1 Ég get tjáð mig af öryggi og án mikillar umhugsunar eða orðaleitar. Ég get 
notað málið á sveigjanlegan og áhrifaríkan hátt bæði í félagslegum og faglegum 
tilgangi. Ég get sett fram hugmyndir mínar og skoðanir af nákvæmni og komið þeim 
kunnáttusamlega til annarra. 
 
 
C2 Ég get auðveldlega tekið þátt í öllum samræðum og umræðum með því að 
beita orðatiltækjum. Ég get tjáð mig af öryggi og komið fínni merkingartilbrigðum til 
skila. Ef ég lendi í vandræðum get ég farið til baka og umorðað setninguna á svo 
hárfínan hátt að varla sé eftir því tekið. 
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Sjálfsmat nemenda 
Munnleg frásögn 

 
 

 
A1 Ég get notað einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá búsetu 
minni og fólki sem ég þekki. 
 
 
A2 Ég get myndað nokkrar setningar til þess að lýsa fjölskyldu minni og öðru 
fólki á einfaldan hátt, sagt frá búsetu minni, menntun og þeirri vinnu sem ég stunda 
eða hef stundað. 
 
 
B1 Ég get tengt saman orðasambönd á einfaldan hátt til þess að lýsa reynslu og 
atburðum, draumum mínum, væntingum og framtíðaráformum. Ég get rökstutt 
stuttlega og útskýrt ákvarðanir mínar og fyrirætlanir. Ég get sagt sögu eða sagt frá 
söguþræði í bók eða kvikmynd og lýst viðbrögðum mínum. 
 
 
B2 Ég get gefið skýra, nákvæma lýsingu á ýmsum hlutum sem tengjast mínu 
áhugasviði. Ég get útskýrt skoðanir mínar á málefnum sem eru ofarlega á baugi og 
lýst bæði kostum og göllum við mismunandi valkosti. 
 
 
C1 Ég get gefið skýrar, nákvæmar lýsingar á flóknum málefnum í mörgum liðum, 
rætt ákveðin atriði og dregið saman í viðeigandi niðurstöður. 
 
 
C2 Ég get á skýran hátt og reiprennandi gefið lýsingu á eða rökrætt á þann hátt 
sem hentar samhenginu og notað málið á áhrifaríkan hátt til að hjálpa þeim sem 
hlustar að taka eftir og leggja mikilvæg atriði á minnið 
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Fylgiskjal 2 
 
2. Hluti. 
 
Vinsamlegast svarið spurningum hér að neðan eftir bestu vitund og eins ítarlega 
og hægt er. Upplýsingarnar munu nýtast okkur í lokaritgerð okkar um 
enskukennslu.  
 
 
Bekkur: _____________________________________ 
Skóli: _______________________________________ 
 
 
1)  Kyn:  _  Stúlka   _  Piltur 
 
 
2)  Hvenær byrjaðir þú að læra ensku í skóla? _  Bekkur  
 
 
3)  Hefur þú búið erlendis? _  Já _  Nei 
 Ef já  

Hversu lengi? ________________________ 
 Hvar? ___________________________ 
 Hvaða tungumál var talað á heimilinu? ______________________ 
            Var annað tungumál talað utan heimilisins ? Hvaða? 
            ____________________________ 
 
 
4)  Hefur þú farið til annarra landa? _  Já _  Nei 
 Ef já 
 Hversu oft? ______________________________ 
 Hefur þú notað enskuna sem þú lærðir í grunnskóla þegar þú ert á 
 ferðalögum?  
 _ Alltaf  _ Oftast _ Oft _ Sjaldan  _ Aldrei 
 
 
5) Hvar telur þú að þú hafir lært ensku? 
 (merktu við frá einum upp í fimm, 1= minnst  5= mest) 
 
 _ Skólanum  
 _ Netinu  
 _ Tölvuleikjum  
 _ Tónlist  
 _ Sjónvarpi/DVD/Video/Bíó  
 _ Heima (frá foreldrum eða ættingjum) 
 _ Erlendis  
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6)  Hvað finnst þér mikilvægast við að læra ensku? 
 (merktu við frá einum upp í fimm, 1 = ekki mikilvægt upp í 5 = mjög 
 mikilvægt). 
 
 _  Málfræði  
 _  Orðaforði 
 _  Að lesa  
 _  Að tala 
 _  Hlustun  
 _  Að Skrifa  
 _  Að þýða  
 
 
7) Telur þú að þú munir nota ensku í framtíðinni? _ Já _ Nei 
 Ef já  
 
 _  Í námi  
 _  Í vinnu  
 _  Á ferðalögum  
 _  Á netinu / tölvunni. 
 _  Annað 
 
 
8)  Hvað telur þú að muni nýtast þér best í framtíðinni við ensku notkun?  
 (merktu við frá einum upp í fimm, 1 = ekki mikilvægt upp í 5 = mjög 
 mikilvægt). 
 
 _  Að kunna ensku málfræðilega rétt 
 _  Að hafa mjög góðan orðaforða 
 _  Að lesa vel 
 _  Að tala vel 
 _  Að skilja vel það sem ég heyri 
 _  Að skrifa vel 
 _  Að þýða vel 
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Fylgiskjal 3. 
 
3. Hluti. 
 
1)  Hversu mikilvægt telur þú að kennarinn tali eingöngu ensku í enskukennslu? 
 
 _  Mjög mikilvægt  
 _  Mikilvægt 
 _  Nokkuð mikilvægt 
 _  Ekki mikilvægt  
   
 
2)  Hvenær telur þú nauðsynlegt að kennarinn tali íslensku? 
 (merktu við frá 1 = ekki mikilvægt upp í 5 = mjög mikilvægt) 

 
_  Til að útskýra málfræði  

 _  Til að útskýra orð 
 _  Til að gefa leiðbeiningar 
 _  Til þess að útskýra verkefni/viðfangsefni  
 _  Tala við einstaka nemendur  
 _  Annað, Hvað?______________________________ 
 
 
3)  Finnst þér að nemendur eigi að tala ensku í ensku tímum? 
  

_  Alltaf  
 _  Oftast  
 _  Stundum  
 _  Aldrei 
 _  Annað, Hvað?_______________________________ 
 
4)  Hversu oft talar þú ensku í tímum? 
   

_  Alltaf  
 _  Oftast  
 _  Stundum  
 _  Aldrei 
 _  Annað, Hvað?_______________________________ 
 
 
5) Hversu auðvelt áttu með að tjá þig á ensku? 
 
 _  Auðveldlega  
 _  Sæmilega 
 _  Ekki auðveldlega 
 _  Alls ekki 
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6) Telur þú að það sé eitthvað sem komi í veg fyrir að þú tjáir þig á ensku? ___ 

Ef svo er, hvað telur þú að það sé helst sem komi í veg fyrir það? 
 
_  Vankunnátta  

 _  Ekki vön/vanur að tala ensku  
 _  Feimni  
 _  Finnst ég ekki hafa nægan orðaforða  
 _  Hræðsla við að segja eitthvað vitlaust 
 _  Annað, Hvað?__________________________________ 
 
 
7)  Hvetur námsefnið til þess að þú tjáir þig á ensku? _ Já _ Nei 
 Ef já  
 Hvaða?______________________ 
 
 
8) Með hvaða kennsluaðferð telur þú að þú náir sem bestum tökum á að tjá þig á 

ensku?  
  

_  Hlutverkaleikir  
 _  Umræður á ensku 
 _  Samtalsæfingar 
 _  Hópavinna 
 _  Þrautalausnir  
 _  Að skrifa 
 _  Að þýða 
 _  Annað, Hvað?_______________________ 
 
 
9)  Finnst þér í lagi að nota íslensku í hóp- og paravinnu? _ Já _ Nei 
 Ef já  
 Af hverju?____________________________ 
 Ef nei 
 Hvers vegna?____________________________ 
 
 
10)  Er eitthvað annað sem þú villt koma framfæri um enskukennslu í skólum?  

_ Já _ Nei 
 Ef Já  
 Hverju?_____________________________________________________ 
 
 
 

Að lokum viljum við þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 
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Fylgiskjal 4 
 
Spurningar ætlaðar kennurum.     Skóli:___________________ 
 
 
 
Hversu lengi hefur þú kennt?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Hversu lengi hefur þú kennt ensku?  
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Hvaða menntun hefur þú að baki?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Hvaða kennslubækur eru notaðar?  
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Hvaða ítarefni notar þú? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Hvernig notar þú námsefnið?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Hvaða námsefni býrðu til sjálfur og hvers vegna? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Á hvaða færniþátt leggur þú mesta áherslu? Af hverju? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Hvaða kennsluaðferðir/ leiðir notar þú mest í kennslunni? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Ertu með munnleg próf? 
 
____________________________________________________________________ 
 
Hvað gildir hver þáttur mikið í prófum? 
 
____________________________________________________________________ 
 
Hvernig er einkunnargjöf háttað? 
 
____________________________________________________________________ 
 
Nemendafjöldi? 
 
____________________________________________________________________ 
 
Kennslustundir á viku? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


