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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er byggð á rannsókn á 58 fullorðnum pólskumælandi nemendum sem sóttu 

námskeið í íslensku. Rannsóknin var gerð á tímabilinu nóvember 2008 og til apríl 2009. 

Í rannsókninni, sem var í formi spurningalista, var spurt um bakgrunn málnemanna, 

skilning þeirra á íslensku máli, styrkleika og veikleika þeirra sem íslenskumálnema, 

óskir þeirra og þarfir. Stór hluti rannsóknarinnar er tungumálaþáttur. Gefið er yfirlit yfir 

mat þátttakendanna á færni sinni í íslensku sem öðru máli. Þar er skoðað hvaða 

málfræðiþættir valda þátttakendunum í rannsókninni mestum erfiðleikum og hvaða 

þættir íslenskunámsins reynast pólskumælandi nemendum auðveldastir. Svörin eru 

metin út frá kyni, aldri, menntun, fjölskyldustöðu og framtíðarhorfum. Að lokum eru 

niðurstöðurnar bornar saman við núgildandi námskrá í grunnnámi í íslensku fyrir 

útlendinga frá 2008 og skoðað er hvort samræmi sé á milli viðhorfs pólskumælandi 

nemenda til íslenskunáms og hugmynda skipuleggjenda um íslenskukennslu.  

 Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna afstöðu pólskumælandi nemenda til 

íslensks máls, skoða hvort kennslan er í samræmi við þarfir pólskumælandi nemenda og 

ekki síst námskráin.  

 Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að safna umsögnum pólskumælandi 

nemenda um íslenskt mál, skoða kennsluefni og benda á veikleika út frá sjónarhorni 

pólskra íslenskumálnema og afla nýrra upplýsinga sem geta komið kennurum í íslensku 

fyrir útlendinga á fullorðinsstigi að gagni.   
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1. Inngangur 

Fjöldi útlendinga  á Íslandi  hefur farið vaxandi undanfarin ár, sérstaklega eftir stækkun 

ESB 1. maí 2004
1
 sem kallar á aukið framboð íslenskukennslu fyrir útlendinga. 

Þrýstingur frá hagsmunaaðilum innflytjenda
2
 sem fylgdi eftirspurninni varð það mikill 

að í kjölfarið ákvað menntamálaráðuneytið að hækka verulega styrki til fræðsluaðila og 

fyrirtækja sem halda íslenskunámskeið
3
. Fleiri útlendingar gátu nýtt sér tækifæri til að 

læra íslensku því kostnaður var miklu minni en áður og jafnframt aukið framboð 

námskeiða
4
. Með auknu fjármagni stækkaði þessi grein og gat loksins fullnægt 

eftirspurninni. Þar sem ég er sjálf pólsk og með pólsku að móðurmáli og stærstur hluti 

innflytjenda á Íslandi kemur frá Póllandi
5
 ákvað ég að rannsaka þennan hóp í sambandi 

við íslenskukennslu og nám. Í ljósi aukinnar þátttöku Pólverja í íslensku samfélagi og á 

íslenskunámskeiðum víða um landið tel ég tímabært að rannsaka þennan hóp 

sérstaklega. 

 Síðastliðin misseri hafa verið mörg dæmi um íslenskunámskeið með áherslu á 

sérstaka tungumálahópa, til dæmis fyrir pólskumælandi, taílenskumælandi og 

spænskumælandi nemendur
6
. Þessi aðferð í íslenskukennslu gaf mér hugmyndina um 

þetta rannsóknarverkefni. Kennslan í þessum tungumálanámskeiðum byggist á innsæi 

leiðbeinenda frekar en á kennaramenntun og á því að viðkomandi kennari/leiðbeinandi 

tali sama tungumál og nemendurnir. Nemendurnir sem hafa grunnkunnáttu á íslensku 

máli (lokið stigi 1 eða meira) voru spurðir um reynslu þeirra af íslenskunámskeiðum og 

kunnáttu þeirra í málinu. 

Í rannsókninni er skoðaður bakgrunnur nemenda sem sækja íslenskunámskeiðin. 

Athugað er hvati
7
 (e. motivation) og ástæður þeirra fyrir því að læra íslensku. Enn 

fremur er litið á mat þátttakendanna á færni sinni í töluðu máli, hlustun, lestri, ritun, 

                                                 
1 Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands hefur fjöldi skráðra með erlent ríkisfang vaxið frá 10.180 (3,5 %) 

árið 2004 í 23.421 (7,4 %)  árið 2008.  

2  Starfsgreinasamband Íslands og Samtök atvinnulífsins lögðu 26. október 2006   minnisblað fyrir 

forsætisráðherra um fjármögnun íslenskukennslu fyrir útlendinga. Íslenska með hreim er líka íslenska, 

bls. 4. 

3 Fréttatilkynning frá 10. nóvember 2006 um veitingu 100 milljóna króna styrkja til íslenskukennslu 

fyrir útlendinga með síðari breytingu frá júní 2007 um  aukaveitingu 100 milljóna íslenskra króna. 

Íslenska með hreim er líka íslenska, bls. 11-13. 

4  Gunnar Þór Jóhannesson og Friðrik H. Jónsson 2008: 11-13. 

5 Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands var fjöldi skráðra með pólskt ríkisfang 1.856 árið 2004 en 11.003 í 

janúar 2009. 

6 Þetta má sjá til dæmis hjá Mími - símenntun, Kvöldskóla Kópavogs og Námsflokkum Hafnarfjarðar. 

7  Oddný G. Sverrisdóttir 2007: 137. 
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orðaforða, framburði og málfræði. Við val á færniþáttum var stuðst við 

viðmiðunarramma Evrópuráðsins fyrir erlend tungumál (e. Common European 

Framework of Reference for Languages
8
) sem er leiðarljós fyrir nýju námskrána í 

íslensku fyrir útlendinga á fullorðinsstigi. Í viðmiðunarrammanum eru tilfærðir þessir 

færniþættir: skilningur á mæltu máli, lesskilningur, talað mál (samskipti og frásögn) og 

ritun.  

Rannsóknin hefur þann tilgang að afla mikilvægra upplýsinga um 

íslenskukennslu fyrir útlendinga á fullorðinsstigi og meta þarfir pólskumælandi 

íslenskumálnema og hjálpa þannig til við að endurskoða og endurskrifa núverandi 

kennsluáætlanir með sérstakri áherslu á þennan hóp. Í rannsókninni er viðhorf 

málnemanna til námsefnis einnig skoðað. 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar, 

aðferðafræði við gerð hennar og spurningalistann sem lagður var fyrir (kafli 2). Í þriðja 

kafla koma heildarniðurstöður sem innihalda yfirlit yfir bakgrunnsupplýsingar 

þátttakendanna auk svara við tungumála- og kennsluefnisspurningunum. Farið verður 

ítarlega yfir svörin við opnu spurningunum. Í fjórða kafla verður fjallað um niðurstöður 

með hliðsjón af kyni, aldri og námskrá
9
. Í lokakafla ritgerðarinnar verður reynt að bera 

niðurstöðurnar saman við þann veruleika sem nú ríkir á Íslandi.    

 

2. Rannsóknin 

2.1 Þátttakendur 

Í rannsókninni tóku þátt 58 einstaklingar, 38 konur, 19 karlmenn og einn sem ekki gaf 

upp kyn sitt.  Allir þátttakendur voru 18 ára eða eldri. Meirihlutinn var þó 19-30 ára (32 

svarendur).
10

 Allir þátttakendur voru búsettir á Íslandi og sóttu íslenskunámskeið á 

höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu nóvember 2008 - mars 2009. 

 

2.2 Aðferðafræði 

Þátttakendum í rannsókninni var afhentur spurningalisti á pólsku með 56 spurningum.
11

 

Listanum var skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hluta eru almennar spurningar, í öðrum hluta 

                                                 
8  http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html 

9  Hedge, Tricia 2008: 16. 

10 Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru íbúar skráðir með pólskt ríkisfang 1. desember 2008  4815 á 

aldrinum 19-30 ára,  2699 voru 31-40 ára, 1657 voru 41-50 ára, og 866 51-60 ára. 

11 Sjá viðauka A og B. 
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spurningar um tungumálið og í þriðja hluta spurningar um kennsluefni Spurningarnar 

skiptast í lokaðar annars vegar þar sem þátttakandi er beðinn um að velja eitt (stöku 

sinnum fleiri) af mögulegum svörum. Hins vegar eru opnar spurningar þar sem er beðið 

um umsögn eða athugasemd. Rannsóknin var nafnlaus, en gefið upp kyn, aldur og 

menntun. Rannsóknin fór fram í þremur tungumálaskólum á höfuðborgarsvæðinu: Mími 

- símenntun í Reykjavík, Kvöldskóla Kópavogs og Retor í Kópavogi. Þátttakan var 

valfrjáls. Spurningablöðunum var dreift til nemenda í kennslustund sem sýndu áhuga á 

rannsókninni, þannig að hlutfall svara var nálægt 100%. Nemendurnir máttu fylla 

spurningalistann út á staðnum en gátu einnig tekið hann með sér heim og skilað seinna. 

Fyrri aðferðin (útfyllingar í skólanum) var notuð í Retor skólanum, en sú síðarnefnda í 

hinum tveimur skólunum. Rannsóknin fór fram frá byrjun nóvember 2008 til loka mars 

2009.  

 

2.3 Spurningalistinn  

Í spurningalistanum
12

 voru 56 spurningar samtals og var þeim skipt í þrjá hluta eins og 

áður sagði. Í fyrsta hlutanum (15 spurningar) var beðið um almennar 

bakgrunnsupplýsingar.
13

 Spurningarnar voru um kyn, aldur, menntun, lengd dvalar á 

Íslandi (Hvað ert þú búin/n að vera lengi á Íslandi?), lengd íslenskunáms
14

 (Hversu 

lengi ert þú búin/n að læra íslensku?), framtíðarhorfur (Ætlar þú að setjast að hér?), 

stig námskeiðs, ástæður fyrir því að læra íslensku (Af hverju ert þú að læra íslensku?), 

fyrri tungumálakunnáttu (Hefur þú lært erlend mál áður?), barneignir (Átt þú börn?), 

hvata ( Hversu mikilvægt er fyrir þig er að læra íslensku?), ánægju með námsárangur 

(Ert þú ánægð/ur með árangur námsins?), kennara (Hvers lenskur er kennarinn þinn?) 

og óskir um kennara (Skiptir það einhverju máli fyrir þig hvort kennari tali pólsku?). 

Annar hluti sem innihélt 37 spurningar var tungumálahlutinn. Honum var skipt í fimm 

þætti: talað mál, ritun, hlustun, lestur og málnotkun (hér var skoðaður orðaforði auk 

málfræði og framburðar). Í öllum þáttum var spurt um eigin kunnáttu eða færni, hversu 

erfitt er að læra viðkomandi þátt og beðið um athugasemd varðandi kennslu og þá 

sérstaklega hvað er ábótavant í henni. Málfræðinni var skipt í undirflokka sem voru 

                                                 
12 Sjá: viðauka A og B. 

13 Samkvæmt Rosamond Mitchell og Florence Myles skiptir félagsstaða málnema máli í rannsóknum 

tengdum námi í öðru máli (e. Second Language Learning- SLL).  

14 Hér var miðað við skilning hvers og eins svarenda á hugtakinu lengd náms. 
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nafnorð (spurt var um kyn, tölu og fallbeygingu), sagnorð (spurt var um 

persónubeygingu, nútíð og þátíð)  og lýsingarorð (spurt var um kyn).  Að lokum voru 

þátttakendur beðnir um að raða öllum tungumálaþáttum (talað mál, ritað mál, hlustun, 

lestur, orðaforði, málfræði, framburður) frá þeim erfiðustu til þeirra léttustu. Þriðji og 

síðasti hluti spurningalistans voru 4 spurningar um kennsluefni og umsagnir um það auk 

hugmynda um nýtt kennsluefni. Spurningarnar voru: Hvaða bók/bækur notaðir þú í 

tímum?, Ert þú ánægð/ur með bókina/bækurnar?, Vantar eitthvað í bókinni? Ef já, hvað 

er það?, Hvaða einkenni hefur góð kennslubók (í öðrum orðum: hvað myndir þú vilja 

hafa í kennslubókinni)?. Spurningalistinn var unninn með hliðsjón af líkani Spolsky um 

tileinkun annars máls.
15

 

 

3. Heildarniðurstöður 

Í þessum kafla koma fram þær niðurstöður rannsóknarinnar sem gefa heildarupplýsingar 

um hóp þátttakendanna. Niðurstöðunum er skipt í fjóra undirflokka: 

bakgrunnsupplýsingar, tungumálið, kennslubók og opnar spurningar. 

 

3.1 Fyrsti hluti: Bakgrunnsupplýsingar 

Í þessum hluta rannsóknarinnar er reynt að fá yfirsýn yfir hóp pólskumælandi nemenda 

sem fara á námskeið í íslensku fyrir útlendinga. Upplýsingarnar sem koma hér á eftir 

gefa innsýn í samfélag Pólverja á Íslandi. Hér skal þó tekið fram að þessar 

bakgrunnsupplýsingar eiga við þá sem læra íslensku á skipulegum námskeiðum á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Í spurningu 1 var spurt um kyn. Heildarfjöldi svarenda var sem fyrr segir 58, þar 

af voru 38 konur, 19 karlmenn og 1 sem ekki gaf upp kyn sitt. Meirihlutinn voru konur, 

eða 65% í samanburði við 33%  karla og 2% þeirra sem gáfu ekki upp kyn.
16

  

 

                   

                                                 
15  Mitchell og Myles 2004: 8. 

16 Sjá: Mynd 1. 
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                             Mynd 1: Kyn þátttakendanna.  

                         

Meirihluti pólskra ríkisborgara á Íslandi eru karlmenn
17

 og því merkilegt að sjá tölurnar 

í rannsókninni. Ástæðan getur verið sú að fleiri konur en karlmenn sækja 

íslenskunámskeið eða að konur voru viljugri að taka þátt í rannsókninni.  

Í spurningu 2 var spurt um aldur. Aldursskipting þátttakendanna var ójöfn, þ.e. 

stærsti hluti svarenda var fólk á aldrinum 19-30 ára (56%), næstir voru 41-50 ára eða 

16%, þar á eftir kom fólk á aldrinum 31-40 ára (14%) og loks 51-60 ára (12%). 

Svarendur 18 ára eða yngri og 60 ára og eldri voru samtals 2 (4%).
18

 

 

                 

                                         Mynd 2: Aldursskipting. 

 

                                                 
17 Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að 1. janúar 2009 voru á Íslandi 6 941 karlmaður og 4 062 konur með 

pólskt ríkisfang. 

18 Sjá: Mynd 2. 
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 Í spurningu 3 var spurt um menntun. Menntunarstig er nokkuð hátt á meðal 

þessara pólskumælandi nemenda. 74% eru með stúdentspróf (51%) eða háskólapróf 

(23%). Hinir hafa að baki iðnmenntun og iðnpróf (21%) að elsta og yngsta 

þátttakandanum undanskildum, sem eru báðir með grunnskólapróf.  Einn þátttakandinn 

svaraði ekki þessari spurningu.
19

 

 

                     

                                      Mynd 3: Menntun þátttakenda. 

 

  Í spurningu 4 var athuguð lengd búsetu á Íslandi.
20

 Búseta á Íslandi skiptist í 

eftirfarandi tímabil: a) styttri en 3 mánuðir, b) 3-6 mánuðir, c) 6-12 mánuðir, d) lengri en 

12 mánuðir-styttri en 24 mánuðir, e)  2 ár eða lengur. Samkvæmt rannsókninni skiptist 

dvalartími þátttakenda niður  eins og hér segir: Enginn hafði búið á Íslandi skemur en í 

3 mánuði, 11% höfðu dvalið hérlendis í 3 til 6 mánuði, 25%  lengur en 6-12 mánuði, 

19% í 1 til 2 ár og stærsti hlutinn eða 42%  svaraði lengur en 2 ár. Tveir vildu ekki 

svara. Athyglisvert við þessa niðurstöðu er að flestir þátttakendur rannsóknarinnar voru 

á byrjendastigi í náminu en hafa samt búið á Íslandi lengur en í 2 ár. Útskýringin getur 

legið í auknu framboði námskeiða eftir  að ríkisstyrkir voru efldir og einnig í breyttu 

viðhorfi til framtíðar á Íslandi þar sem 2 ár er nægur tími til að breyta afstöðu sinni til 

fastrar búsetu á Íslandi.  

 

 

                                                 
19 Sjá: Mynd 3. 

20 Sjá: Mynd 4. 
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   Mynd 4: Búseta á Íslandi. 

 

Í spurningu 5 var spurt um lengd íslenskunáms.
21

 Þegar litið er til lengdar 

íslenskunáms kemur í ljós að nær helmingur (49%) segist hafa lært málið í 3 mánuði 

eða skemur. Næstflestir hafa stundað íslenskunám í 3-12 mánuði (40%) og þeir sem 

svöruðu lengur en 12 mánuði voru 4% heildarinnar. Fjórir svöruðu ekki þessari 

spurningu. Þessi niðurstaða staðfestir áhrif ríkisstyrkja á aðsókn í íslenskunámskeið og 

þar með framboð en getur einnig þýtt að sumir hafi þurft að endurtaka 

byrjendanámskeið.  

 

 

 Mynd 5: Lengd íslenskunáms. 

 

Í spurningu 6 var spurt um framtíðarhorfur varðandi búsetu á Íslandi.
22

 Þegar 

                                                 
21 Sjá: Mynd 5. 

22 Sjá: Mynd 6. 
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skoðaðar eru framtíðarhorfur Pólverja í íslenskunámi kemur í ljós að 35% allra eru 

ákveðnir í að setjast að hér á móti 16% sem ætla ekki að búa hér til framtíðar. Um 

helmingur (49%) er ekki búinn að ákveða sig.           

                       

            

                           Mynd 6: Framtíð á Íslandi. 

 

 Við sjáum hér að stór hluti þeirra sem sækir íslenskunámskeið heldur þeim möguleika 

opnum að búa hér til lengri tíma. Samt hefur helmingur þátttakenda í rannsókninni ekki 

skýrar hugmyndir um framtíð sína á Íslandi. Við sjáum líka að þeir sem hugsa sér að 

hafa fasta búsetu hér átta sig á mikilvægi tungumálakunnáttu í nýju landi
23

 og fara á 

íslenskunámskeið. Til samanburðar má nefna niðurstöður rannsóknar sem Katrín Ósk 

Hannesdóttir gerði árið 2005.
24

 Í henni kom í ljós að aðeins 30% aðspurðra innflytjenda 

(meðal annars Pólverja) ætluðu að búa á Íslandi til frambúðar, meirihlutinn vildi snúa 

aftur heim.  

Í spurningu 7 var spurt um stig námskeiðs.
25

 Þegar litið er á stig námskeiða sem 

svarendur voru að klára eða höfðu klárað er niðurstaðan sú að rúmlega helmingur (53%) 

er á stigi 1 (50-60 kennslustundir
26

), næstflestir, eða 19%, eru á stigi 2 (100-120 

kennslustundir). 14% svarenda var á stigi 5  (250 kennslustundir) og 9% þeirra á stigi 3 

                                                 
23  Unnur Dís Skaptadóttir 2007: 53. 

24  Ragna Lára Jakobsdóttir 2007: 229. 

25  Sjá: Mynd 7. 

26 Á árinu 2008 voru flest námskeið miðuð við 50 kennslustundir. Frá og með byrjun 2009 hafa 

íslenskunámskeið verið 60 kennslustundir hvert stig samkvæmt fyrirmælum nýrrar námskrár. Ein 

kennslustund samsvarar  að lágmarki 40 mínútum samkvæmt 5. grein Reglna um úthlutun styrkja til 

íslenskukennslu fyrir útlendinga frá 17. janúar 2008. Íslenska með hreim er líka íslenska, bls. 23. 
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(150-180 kennslustundir). Þá voru 5% þátttakenda í Landnemaskólanum.
27

 Enginn var á 

stigi 4  (200-240 kennslustundir) af þeim sem svöruðu. Flestir svarenda voru á 

byrjunarstigi í íslensku fyrir útlendinga sem staðfestir það að flestir þátttakendur höfðu 

lagt stund á íslenskunám í fremur skamman tíma í samanburði við lengd dvalarinnar á 

Íslandi. 

 

 

  Mynd 7: Stig námskeiða. 

 

Í spurningu 8 er spurt um ástæður fyrir því að læra íslensku.
28

 Ástæður fólks 

fyrir því að læra íslensku eru mismunandi en þó eru nokkrar þeirra oftar nefndar en 

aðrar. Á spurningalistanum mátti merkja við fleiri en eitt svar og því er summan ekki 

100%. 89% svarenda segja að þeim líði illa að búa hér og tala ekki tungumálið. 40% 

vilja kynnast nýju fólki, 33% íhuga að skipta um vinnu eða vilja stöðuhækkun, 11% 

segja íslensku áhugamálið sitt, 9% eru hræddir um að missa vinnuna, 4% leiddist og 

28% gáfu aðrar ástæður. Þær voru: „til að kynnast menningu Íslendinga, til að kunna 

enn fleiri tungumál, til að skilja fréttir í sjónvarpinu og blöðunum, íslenska er fallegt 

tungumál, mér finnst gaman að læra íslensku, ég þarf að nota íslensku í vinnunni, ég er 

gift íslenskum manni, ég vil vinna sem sérfræðingur/fagmaður, auðveldar samskipti, það 

hindrar samskipti þegar fólk talar ekki málið, ég vil vera sjálfstæð, mér finnst íslenska 

                                                 
27 Um námskeiðið: Landnemaskólinn er fyrir fólk af erlendum uppruna sem hefur náð nokkru valdi á 

íslensku, hefur t.d. lokið 150 stunda íslenskunámi. Í Landnemaskólanum er lögð áhersla á íslenskt 

talmál, þekkingu á íslensku samfélagi og atvinnulífi. Námsgreinar eru íslenska, samfélagsfræði, tölvur, 

færnimappa, sjálfstyrking og samskipti. 

http://www.mimir.is/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=223. 

28  Sjá: Mynd 8. 

http://www.mimir.is/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=223
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flott tungumál, þetta hefur verið draumur minn―. Svipaðar niðurstöður komu úr 

rannsókn á enskumálnemum með japönsku að móðurmáli í einum háskóla í Bretlandi. 

Þess má geta að ástæður fólks sem sækir tungumálanámskeið eru mjög líkar hvarvetna í 

heiminum.
29

 Flestir eru sammála um að það sé ekki gott að búa í landi þar sem þeir 

skilja ekki eða tala ekki tungumálið. Merkilegt er að aðeins 9% voru hræddir um að 

missa vinnuna, fleiri höfðu frekar í huga að skipta um vinnu eða fá betri vinnu eða 33%. 

Betri atvinnumöguleikar voru einning nefndir meðal ástæðna fyrir því að læra íslensku 

(hin var tæki til að komast inn í íslenskt samfélag) í rannsókn Kristjönu Hildar 

Kristjánsdóttur frá 2002.
30

 

 

 

Mynd 8: Ástæður fyrir því að læra íslensku. 

 

 Í spurningu 9 er spurt um fyrri tungumálakunnáttu.
31

 Mikill meirihluti (86%) 

hefur lært eitthvert erlent tungumál áður en 14% hafa aldrei lært neitt erlent mál. Við 

sjáum að fyrri reynsla af tungumálanámi dugar ekki til að treysta sér til að fara í nám hjá 

innfæddum (íslenskum) kennara sem notar ensku sem hjálparmál í kennslunni.  

 

                                                 
29

  Hedge, Tricia 2008: 22. 

30  Ragna Lára Jakobsdóttir: Rannsóknir á Íslandi: Fjölmenningarsamfélagið, bls. 226.  

31  Sjá: Mynd 9. 
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 Mynd 9: Fyrri tungumálakunnátta. 

 

Í spurningu 10 var spurt um barneignir.
32

 Varðandi barneignir eru hlutföll þeirra 

sem eiga börn og þeirra sem eiga þau ekki nokkuð jöfn (51% á móti 46%).  

 

                       

 

                                        Mynd 10: Barneignir. 

 

Ástæðan getur verið sú að yfir helmingur allra svarenda er undir þrítugu og það skýrir 

frekar lágt hlutfall barneigna. Meirihluti barna svarendanna
33

 búa hérlendis, eða 83%,  

21% segja að börnin þeirra búi ekki hér, 3% fá börnin sín bráðum til Íslands. Þrír gáfu 

                                                 
32  Sjá: Mynd 10. 

33 Í svörunum var ekki greint frá fjölda barna og þar sem viðkomadi á fleiri en eitt barn gátu þau verið 

hvort í sínu landi. Samanlagt hlutfall svara verður hér ekki 100%. 
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ekki svar.   

Í spurningu 12 var mælt mikilvægi ísklenskukunnáttu
34

 og samkvæmt svörum er 

hún mjög mikilvæg fyrir 53%, mikilvæg fyrir 26%, í meðallagi hjá 18%. Aðeins einn 

segir að íslenskukunnáttan sé lítilvæg og einn svaraði ekki. Tölurnar sýna að flestir sem 

sækja íslenskunámskeið taka þau alvarlega og eru mjög áhugasamir um námið.  

 

 

 

Mynd 11: Mikilvægi íslenskukunnáttu. 

 

Í spurningu 13 er mæld ánægja með árangur í námi.
35

 Þegar litið er á ánægju 

segja 39% svarenda að hún sé mjög mikil, 37% mikil, 21% í meðallagi og aðeins 1 

segist vera óánægður með árangur sinn.  

 

                                                 
34  Sjá: Mynd 11. 

35  Sjá: Mynd 12. 
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Mynd 12: Ánægja með árangur í námi. 

 

Þegar spurt er um kennara
36

 í spurningu 14, þá hafa flestir verið með pólskan 

kennara (88%), íslenskan 30% og annan 5%. Spurðir um það hvort það skipti einhverju 

máli að kennari tali pólsku
37

 þá segjast 72% svarenda vilja pólskan kennara, 12% 

íslenskan, 16% segja að það skipti ekki máli og 4% vita ekki svarið við spurningunni. 

 

                    

                                       Mynd 13: Æskilegur kennari. 

 

Yfirgnæfandi meirihluti vill pólskan kennara frekar en íslenskan eins og tölurnar sýna 

                                                 
36 Hér leggjast svörin ekki saman í 100% vegna þess að sumir svarendur hafa verið með fleiri en einn 

kennara og af mismunandi uppruna. 

37  Sjá: Mynd 13. 
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(Mynd 13) og Pólverjar velja sér pólskan kennara oftar en ekki. Það skýrir framboð 

námskeiða á markaðnum fyrir pólskumælandi fólk með pólskum kennara. Rannsókn 

Katrínar Óskar Hannesdóttur frá 2005 sýndi fram að fyrir nokkrum árum var skortur  á 

námskeiðum með kennurum sem töluðu móðurmál innflytjenda og veruleg eftirspurn 

eftir þeim.
38

   

 

3.2 Annar hluti: Tungumálið 

Þessi hluti rannsóknarinnar hefur tvíþættan tilgang. Annars vegar að fá fram mat 

svarenda á eigin færni í íslensku
39

 og hins vegar er hann upplýsingaveita fyrir kennara 

og aðra aðstandendur íslensku fyrir útlendinga um þá þætti sem pólskum nemendum 

finnast erfiðir eða auðveldir.
40

 Við sjáum einnig hversu erfið Pólverjum finnst íslenskan 

í raun og hvort staðalímynd íslenskunnar sem er oft talin mjög erfið, falli eða standi. 

Tæpur helmingur eða 44% aðspurðra segist tala íslensku í meðallagi, 30% meta 

færni sína sem lélega og 19% sem mjög lélega. Aðeins 7% telja sig tala góða eða mjög 

góða íslensku (5% og 2%). Spurðir hvort það sé erfitt að læra að tala íslensku segja 25% 

svarenda það vera mjög erfitt, 23% erfitt en 7% auðvelt. 46 % telur það vera í 

meðallagi. 9% svarenda kann að skrifa mjög vel eða vel á íslensku (2% og 7%), 47%  

mjög illa eða illa (19% og 28%) en stór hluti segist kunna það í meðallagi (44%). Í 

samanburði við talmál er ritun aðeins léttari en samt meta margir hana í meðallagi erfiða 

(42%). 18% finnst mjög erfitt að læra að skrifa, 20% erfitt, fyrir 15 % er það mjög 

auðvelt eða auðvelt (4% og 11%).  Skilningur á töluðu máli er í meðallagi hjá helmingi 

(49%), 37% skilur mjög illa eða illa (4% og 33%) og 14% skilur vel eða mjög vel (12% 

og 2%).  

 

                                                 
38  Ragna Lára Jakobsdóttir 2007: 229. 

39 Sjá: Mynd 14. 

40 Sjá:  mynd 15. 
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Mynd 14: Færni í íslensku. Hlutfall þeirra sem meta kunnáttu sína í meðallagi. 

 

39% finnst erfitt eða mjög erfitt að skilja talað mál (23% og 16%), 18% finnst auðvelt 

að skilja en 42% finnst það í meðallagi erfitt. Flestir, eða 60%, segjast í meðallagi færir í 

að lesa upphátt á íslensku, en næstum jafnmargir segjast kunna það vel eða mjög vel 

(21%) sem og kunna það ekki (20%). Þegar rannsakaður er skilningur þátttakenda á 

lestexta þá eru hlutföllin breytt. 46% segja að skilningur þeirra sé í meðallagi góður, 

35% skilur mjög illa eða illa (9% og 26%), 18% skilur vel eða mjög vel (16% og 2%). 

54% finnst í meðallagi erfitt að lesa íslensku. 14% telja það mjög auðvelt eða auðvelt 

(5% og 9%) og 26% erfitt eða mjög erfitt (19% og 7%). 

 

                                

         Mynd 15: Erfiðleikastig færniþátta. Hlutfall þeirra sem meta það í meðallagi. 
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Orðaforði svarenda er í meðallagi að þeirra mati (63%), 29% hafa lítinn eða mjög lítinn 

orðaforða (25% og 4%) en 9% hafa mikinn eða mjög mikinn orðaforða (7% og 2%). Í 

ofangreindum svörum vekur athygli að flestir telja kunnáttu sína í meðallagi. Þeir telja 

einnig að íslenskunám sé í meðallagi erfitt. Þessi svör gefa til kynna að íslenska sé ekki 

eins erfið og margir telja og að það sé alveg hægt að læra hana. 

Hvað málfræði varðar skoðaði ég mat þátttakenda á kunnáttu sinni í nafnorðum, 

sagnorðum og lýsingarorðum og þeim þáttum í náminu sem nauðsynlegir eru á 

fullorðinsstigi. Að greina kyn nafnorða kunna 42% í meðallagi, 35% kunna það illa eða 

mjög illa (24% og 11%)  og 24% kunna það vel eða mjög vel (21% og 3%). Næstum 

því helmingur telur það vera í meðallagi erfitt að læra að greina kyn (47%), 42% teja 

það erfitt eða mjög erfitt (26% og 16%) en aðeins 11% finnst það auðvelt eða mjög 

auðvelt (7% og 4%).  

Þegar kemur að kunnáttu svarenda í fleirtölu telja 56% þeirra að þeir hafi 

meðalgóða þekkingu á henni. 25% telja sig hafa litla eða enga þekkingu á fleirtölu (7% 

og 18%) á móti 18% sem kunna hana vel að eigin sögn. 60% finnst í meðallagi erfitt að 

læra fleirtölu, 18% finnst það auðvelt eða mjög auðvelt (11%  og 7%) en 20% finnst það 

erfitt eða mjög erfitt (16% og 4%). Flestir eða 55% telja sig ekki kunna eða kunna illa 

að beygja nafnorð (30% og 25%), 30% telja sig kunna það í meðallagi vel en aðeins 2 

svarendur eða 4% segjast kunna það. 12% svarenda hafa ekki lært fallbeygingu. 

Erfiðleikastig er mjög skipt í þessum lið. 16% segja beygingu auðvelda, 37% í 

meðallagi, 9% erfiða og 25% mjög erfiða. Skýringin getur verið falin í því að pólska er 

beygingamál og því er ekki erfitt að skynja hugmyndina um beygingar nafnorða. Öðru 

máli gegnir um að læra þær reglur sem stjórna beygingum og endingar í beygingu 

nafnorða.  

Persónubeyging sagna í nútíð
41

 er ekki vel þekkt meðal aðspurðra í 

rannsókninni. 37% segjast kunna að beygja sagnorð mjög illa eða illa (7% og 30%), 

42% í meðallagi, 11% vel eða mjög vel (7% og 4%). 6 svarendur vissu ekki hvað 

sagnareglur eru. Miklu betri er kunnátta sem varðar notkun á nútíð sagna.
42

 23% átta sig 

                                                 
41  Í íslensku fyrir útlendinga á fullorðinsstigi eru notaðar  svokallaðar  reglur 1-5 sagna, til dæmis í 

Íslensku fyrir alla. Reglurnar skiptast samkvæmt endingum í eintölu. Regla 1: 1.p.et.  –a, 2.p.et. –ar, 

3.p.et. –ar; regla 2: 1.p.et. –i, 2.p.et. –ir, 3.p.et. –ir; regla 3: 1.p.et. –án endingar, 2.p.et.  –ur, 3.p.et. –

ur; regla 4:  1.p.et. –án endingar, 2.p.et. –rð, 3.p.et. –r; regla 5: 1.p.et. –án endingar, 2.p.et. –ð/t, 3.p.et. 

–án endingar. 

42 Sjá: Mynd 16. 
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ekki eða illa (9% og 14%) á muninum á setningunum Ég borða og Ég er að borða.  

28% kann það í meðallagi, 23% kann það vel og 14% mjög vel. Samt sem áður skilja 

12% ekki spurninguna. Hins vegar finnst þátttakendum nútíð sagna frekar auðveld í 

samanburði við önnur málfræðiatriði. 19% segja það vera mjög auðvelt að læra nútíð, 

26% auðvelt, 32% í meðallagi, 7% erfitt og 2% mjög erfitt. 

 

                            

Mynd 16: Kunnátta í nútíð sagna sbr. spurningu 40 „Kannt þú muninn á nútíðum
43

 (t.d. 

á milli setninganna ég borða og ég er að borða) ?“. 

 

 Þegar spurt var um þátíð segjast 46% ekki hafa lært hana. Hin 54% skiptust þannig að 

12% vita ekki eða lítið um mun á Ég var að borða og Ég borðaði, 30% í meðallagi, og 

12% vel eða mjög vel. Af þeim sem höfðu lært þátíð segja 37% hana vera í meðallagi 

erfiða, mjög auðvelda 3% og auðvelda 5%, á móti 10% sem finnst hún erfið eða mjög 

erfið (5% og 5%).  

Hvað varðar lýsingarorð þá höfðu 14% ekki lært um þau, 11% segjast kunna þau 

mjög illa, 28% illa og 37% í meðallagi en 11% segjast kunna þau vel. Aðspurðir 

svöruðu líka að það væri í meðallagi erfitt að læra lýsingarorð (55%), fyrir 5% er það 

auðvelt, 8% erfitt og 16% mjög erfitt. 16% gáfu ekki svar. 

Framburður er metinn í meðallagi hjá 39%, erfiður eða mjög erfiður hjá 44% 

(21% og 23%), auðveldur eða mjög auðveldur hjá 14% (12% og 2%). Næstum því allir 

                                                 
43  Í pólsku er aðeins ein ósamsett nútíð til og því enginn munur á milli setninganna.  Ég notaði fleirtölu 

af orðinu nútíð í spurningunni til þess að leggja áherslu á mismunandi merkingu, þ.e. almenna nútíð 

(ég borða oft kjúkling) og eiginlega nútíð (ég er að borða kjúkling núna).  
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(95%) æfðu framburð í tímum. Aðeins 5% segjast ekki hafa æft hann. Aðspurðir hvort 

vanti fleiri framburðaræfingar, svöruðu 44% játandi, 39% neitandi en 11% vita það 

ekki. 7% vildu ekki tjá sig um þetta mál. Síðasta spurningin í þessum hluta snerist um 

að raða tungumálaþáttum í erfiðleikaröð frá þeim erfiðasta til þess auðveldasta.
44

 Eftir 

skoðun á tíðni svara, þ.e. hvaða þátt flestir töldu að væri erfiðastur kom í ljós að það var 

málfræði. Sá þáttur sem flestum þótti auðveldastur var lestur. Eftir talningu allra svara 

þar sem staða í röðinni var jöfn að stigum kom fram eftirfarandi erfiðleikaröð frá því 

erfiðasta til þess auðveldasta: málfræði — 232 stig, framburður —200 stig, orðaforði — 

176 stig, hlustun — 174 stig, talað mál — 171 stig, ritun — 160 stig og lestur — 94 

stig. Tekið skal fram að munurinn á milli hlustunar, lestrar og orðaforða er ekki mikill. 

 

 

 

                               

Mynd 17: Erfiðleikastig færniþátta. Tölurnar fara hækkandi frá þeim auðveldasta til 

þess erfiðasta. 

 

3.3 Þriðji hluti: Kennslubók 

Í könnuninni voru svarendur beðnir um að gefa álit sitt á því kennsluefni sem þeir hefðu 

stuðst við í íslenskunámi sínu. Þessar kennslubækur voru nefndar: Íslenska fyrir alla 

(höfundar: Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir), kennslubók Retor skólans 

(höfundur: Donata Honkowicz-Bukowska), pólsk-íslensk orðabók (á markaðnum eru til 

                                                 
44 Sjá: Mynd 17. 
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orðabækur eftir þrjá höfunda: Stanislaw J. Bartoszek, Viktor Mandrik og Aleksandra 

Niedospial), ýmislegt efni sem kennari dreifði, netið, Learning Icelandic (höfundar: 

Auður Einarsdóttir, Guðrún Theodórsdóttir, María Garðarsdóttir og Sigríður 

Þorvaldsdóttir) og Íslenska fyrir útlendinga (höfundar: Ásta Svavarsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir). Ánægja var mikil með kennsluefnið; meirihluti (63%) var ánægður eða 

mjög ánægður (26% og 37%), 28% fannst það í meðallagi en einungis 2% voru 

óánægðir. 7% vildu ekki svara. 65% fannst ekkert vanta í kennslubókina, 11% svöruðu 

ekki en 25% vildu bæta einhverju við bókina. Ábendingar sem svarendur gáfu fyrir 

Íslensku fyrir alla:  „fleiri hlustunaræfingar, fleiri æfingar um atvinnu og daglegt líf, 

meiri málfræði og fleiri málfræðiæfingar, vantar þýðingu á pólsku, vantar það sem var í 

aukaefninu, fleiri myndir með útskýringum, fleiri einfalda texta, fleiri dæmi um daglegt 

líf, meiri orðaforða, fleiri lýsingarorð―. Málfræði og málfræðiæfingar voru nefndar  

mjög oft. 

Athugasemdir við orðabókina voru að það vantaði fleiri orð í hana. Engar 

athugasemdir bárust við annað kennsluefni.  Þessar umsagnir endurspegla álit hópsins og 

þær áherslur sem endurtaka sig í gegnum svörin eins og  mikil áhersla á málfræði og 

æfingar, mikilvægi pólskra þýðinga/kennara og ríkari orðaforða.  

 

3.4 Opnar spurningar 

Samhliða lokuðum spurningum með valmöguleikum um mat á kunnáttu í færniþáttum 

málsins fengu svarendur svigrúm til segja frá óskum sínum um efnisatriði og 

kennsluhætti. Auk þess bentu þeir á veikleika sína, þau atriði sem skapa mestu 

erfiðleikana í íslenskunáminu og komu með hugmyndir um nýtt kennsluefni. 

Það sem flestum fannst ábótavant í kennslunni hvað varðar talmál voru 

talæfingar, leikir með notkun talaðs máls, samtöl við kennara og einstaklingsmiðuð 

kennsla. Nemendurnir kvörtuðu oft yfir að hafa of lítinn tíma fyrir endurtekningar og að 

farið væri í of mörg efnisatriði í einu. Þeir óskuðu eftir meiri áherslu á endurtekningar. 

Þá vantaði fleiri kennslustundir og tíma fyrir lengri framsagnir nemenda þar sem erfitt 

er að þjálfa flæði tungumálsins. Þjálfun talmáls er oftast takmörkuð við spurningar og 

svör og enginn tími gefst til að æfa sig í lengri framsögnum sem fólkinu fannst yfirleitt 

mjög erfiðar. Nemendurnir vilja læra að tala rétt og fá heimavinnu. Þar sem nægur tími 

fæst ekki í tímum til að þjáfa talmál vilja þeir fá fleiri heimaæfingar í tali. Æfingarnar 
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hjálpa einnig að læra að tala málfræðilega rétt sem er eitt helsta áhyggjuefni 

pólskumælandi íslenskumálnema. 

Hvað varðar ritað mál er óskað eftir réttritunaræfingum og fleiri æfingum á töflu. 

Í kennslu í hlustun vantar fleiri hlustunaræfingar, til dæmis hæg samtöl. Talhraðinn er of 

mikill og ekki gefst tími til að reyna að skilja hið talaða mál. Það vantar 

framburðarútskýringar við texta og endurtekningar á hlustunarefninu. Magn 

hlustunarefnis er of lítið. 

Þegar litið er til lestrar, vilja svarendur fá að lesa upphátt, sérstaklega lengri 

texta. Svarendur benda einnig á það að í kennslunni vanti orðaforða sem er notaður í 

fjölmiðlum. Þeir vilja fá fleiri lestraræfingar þar sem æfður er skilningur á lesnum texta. 

Þeir vilja ennfremur fá lengri texta þýdda.  

Þátttakendur vilja helst læra hversdagslegan orðaforða, til dæmis til að halda 

uppi samtölum heima og í vinnunni, í búð, í samskiptum við vini og vinnufélaga, við 

matarborðið og í skemmtunum. Svarendur vilja einnig læra starfstengdan orðaforða. 

Þeir óska eftir nauðsynlegum orðum til að geta átt samtöl við aðra á kaffihúsum, í 

banka, á heilsugæslustöð, á bókasafni og skilja fjölmiðla. Þátttakendur vilja einnig læra 

orðaforða á fagsviðum eins og ljósmyndun, læknisfræði, í byggingaiðnaði, rafvirkjun og 

bífvélavirkjun.  

Nemendurnir telja einnig að í kennsluna vanti fleiri orð, endurtekningar, tíma og 

vinnu með raunverulegt efni, til dæmis dagblöð, og útskýringar á orðmyndun í íslensku. 

Þegar þátttakendur í rannsókninni voru spurðir um íslensk föll, sögðu þeir að það 

væri erfitt að muna endingarnar og átta sig á því hvaða fall ætti að nota. Þeim finnst 

undantekningar á reglunum ruglandi. Þeim þykir einnig erfitt að greina kyn fallorða og 

fallbeygja þau. Beyging nafnorða með greini veldur ennfremur erfiðleikum. Margir 

segja þó að föll séu ekki erfið, maður verði einfaldlega að læra þau. Hér má benda á að 

hugmyndin um notkun falla í málinu er skiljanleg fyrir pólskumælandi fólk, þar sem eru 

notuð föll í pólsku. Hins vegar eru það endingarnar sem þarf að muna sem reynast 

erfiðastar í íslenskum föllum.    

Nemendurnir hafa þátíð sagna ekki á hreinu og vita ekki hvernig skal beygja 

sagnirnar í þátíð og hvenær. Þeim finnst sérstaklega erfitt að  muna endingarnar.

 Næstum allt sem tengist lýsingarorðum er sagt erfitt, til dæmis kyn, endingar og 

beyging. Sterk og veik beyging lýsingarorða þykir óskiljanleg.     
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Hljóðkefi pólsku og íslensku eru ólík, sérstaklega hvað varðar sérhljóð. Það 

kemur því ekki á óvart að nemendum finnst nánast öll sérhljóð (bæði einhljóð og 

tvíhljóð) vera erfið í íslensku. Þeir nefna sérstaklega einhljóðin [i], [І], [ö], [Y], [u] og 

tvíhljóðin [ai], [öy], [ou] og [au]. Sum hljóð eru til í pólsku hljóðkerfi en þau eru táknuð 

á annan hátt en í íslensku. Til dæmis er hljóðið [u] táknað með bókstöfunum u og ó, 

hljóðið [i] táknað með bókstafnum i og hljóðið [I] táknað með bókstafnum y. 

Samhljóðin í íslensku valda siður erfiðleikum. Nemendur nefna  að samhljóðin hn í 

orðum eins og hnerra eða hnífur séu erfið í framburði. Þeir nefna líka að aðblástur í 

orðum eins og pottur og gott sé erfiður. Þá nefna þeir mismunandi framburði á g í 

orðum eins og saga, segi, gaman, nóg sem dæmi um erfiðan framburð. Bent er einnig á 

hljóðin [jε] sem dæmi um erfiðan framburð. Fyrir þá sem kunna ekki ensku eru hljóðin 

[þ] og [ð] mjög erfið að bera fram og eins orðin sem innihalda þau. Stundum þarf að 

vera smámæltur til þess að segja orðin rétt er ein athugasemdin um framburð. Svarendur  

segja að ef framburðurinn er ekki nákvæmur þá er maður strax óskiljanlegur. Samsett 

orð eða margra atkvæða orð eru erfið að mati nemendanna. Stundum eru endingarnar 

horfnar eða heyrast ekki í framburði. Íslenskur framburður finnst þeim vera óskýr. Sem 

dæmi um erfið orð nefna nemendur: ofnbökuð önd, fyrirgefðu, sjónvarp, ætla, bíða og 

fljúga. Einn nemandi telur að framburður og hreimur komi sjálfkrafa á seinni stigum 

námsins.  

Góð kennslubók ætti að mati þátttakenda í rannsókninni að innihalda margar tal-, 

hlustunar- og málfræðiæfingar (þar sem farið er í föll, kyn orða, beygingu, nútíð, þátíð 

og framtíð
45

) og svör við æfingum. Margir textar og greinar með 

framburðarútskýringum til hliðar ættu að vera í bókinni og textarnir ættu að sýna notkun 

nýs orðaforða. Mikil áhersla ætti að vera lögð á að auka orðaforða. Bókin ætti helst að 

vera pólsk-íslensk með lítilli orðabók, þýðingum eða útskýringum á pólsku. Efnisatriði 

sem eru nefnd eru til dæmis: daglegt líf, bílakaup og verslun. Nemendur í íslensku á 

byrjunarstigi óska eftir því að lesandinn lesi hlustunartexta hægt, stafrófið verði 

handskrifað og tölvuskrifað og setningar einfaldar eins og í barnaskóla. Spil og leikir 

ættu að fylgja bókinni.   

 

 

                                                 
45  Framtíð í íslensku hefur ekki sérstakar endingar. Svarið er tekið frá athugasemdum nemendanna. 
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4. Niðurstöður – kyn, aldur og námskrá 

 

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar skoðaðar nánar  út frá kyni og aldri. Auk þess 

verður farið yfir námskrána í ljósi heildarniðurstaðna.  

 

4.1 Kyn 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða svörin skoðuð í samhengi við kyn. Lögð verður 

áhersl á þau svör sem eru ólík þeim sem voru tekin saman úr öllum gögnum og reynt að 

lýsa sérstöðu hópsins og eiginleikum hans. 

 

4.1.1 Konur 

Konur sem sérstakur hópur eru ekki mjög frábrugðnar heildinni. Skýringin er sú að 

meirihluti svarenda voru konur og svör þeirra höfðu mikil áhrif á heildina. Konurnar eru 

vel menntaðar, flestar með stúdentspróf eða háskólamenntun og sama má segja um alla 

þátttakendurna. Þó má greina nokkur einkenni sem eru dæmigerð fyrir þennan hóp. Til 

dæmis hafa konur yfirleitt búið í skemmri tíma á Íslandi en meðalkarlmaður. Jafnmargar 

eiga börn og eiga þau ekki. Til samanburðar er lítill munur á fjölda þeirra sem eiga börn 

(meirihluti) og barnlausa hópsins þegar skoðuð eru svör allra í rannsókninni. Enginn 

munur á svörum kvenna og allra er í öðrum hluta rannsóknarinnar, þ.e. sem varðar  mat 

á íslenskukunnáttu. Konur eru tilbúnari að meta færni sína í íslensku í meðallagi frekar 

en hátt eða lágt. Sama gildir um erfiðleikastig málfræðiatriða. Jafnmargar segja að það 

vanti fleiri hlustunaræfingar (eins og allir) sem og þær sem hafa aðra skoðun. Flestar 

konur eru mjög ánægðar með námsefnið þótt stór hópur meti það í meðallagi. 

Konurnar í rannsókninni virðast hafa tilhneigingu til að velja oftast miðsvarið, 

sem er einhverskonar „öruggt svar―, hvorki of né van. Sama mynstrið á við um 

heildarmyndinna. 

 

4.1.2 Karlar 

Karlkyns svarendur eru hópur sem sker sig úr í svörunum. Að meðaltali hafa 

þátttakendur í könnuninni, þ.m.t. konurnar, stúdentspróf eða háskólapróf, en karlmenn 

eru yfirleitt verr menntaðir. Flestir þeirra eru með með stúdentspróf eða iðnmenntun. 

Þeir hafa lært íslensku skemur en konurnar. Jafnmargir vilja setjast að á Íslandi og þeir 
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sem eru enn óákveðnir. Þetta er líka vísbending um að karlmenn íhugi oftar 

framtíðarbúsetu hér en konur, þar sem þær eru í meirihluta óakveðnari og vilja siður 

tengja framtíð sína við Ísland. Skýringin getur verið falin í muninum á menntunarstigi 

pólskra karlmanna og kvenna, þar sem konurnar eru yfirleitt með betri menntun en 

karlmennirnir og hafa því meiri kröfur gagnvart atvinnu á Íslandi. Óánægja með atvinnu 

á Íslandi getur leitt til þess að konur hugsa sjaldnar um að setjast að á Íslandi. Þessi 

útskýring rímar vel við niðustöður könnunar sem Dóra Kristín Sigurðardóttir og Guðrún 

Erla Gunnarsdóttir gerðu árið 2006.
46

 Í könnuninni kom í ljós að aðeins helmingur 

háskólamenntaðra innflytjenda frá nýju EES löndunum væri í starfi við hæfi við 

menntun sína. Karlmenn eru óánægðari með árangur námsins en við fáum ekki að vita 

hvort ástæðan sé sú að þeir gera meiri kröfur til sjálfs sín eða eru óánægðir með 

kennsluna. Hvað varðar íslenskukunnáttu þá telja þeir sig í samanburði við konurnar 

tala verri íslensku, ekki kunna að skrifa á íslensku, skilja minna talmál (en samt finnst 

þeim það auðveldara að læra í sjálfu sér), skilja minna ritað mál, kunna færri orð, ekki 

kunna að fallbeygja nafnorð (en aftur benda svörin til kynna að þeim finnist það ekki 

sérstaklega erfitt), kunna lítið að beygja sagnorð en vita mun á nútíðum
47

 og þeim finnst 

mjög auðvelt að læra það. Þeir vita einnig lítið um lýsingarorð en finnst ekki 

tiltakanlega erfitt að læra þau. Eina atriðið sem karlmönnunum  þykir erfiðara að læra 

en hópnum í heild er framburður. Hér sjáum við augljóslega að karlmönnum finnst 

íslenska yfirleitt auðveldari en konum. Kunnátta þeirra í málinu er þó annað hvort minni 

eða þeir telja sig geta lært meira en þeir kunna nú þegar sem getur verið lítið í þeirra 

augum. Karlmennirnir eru einnig ákveðnari í svörum sínum en konurnar. Þeir meta getu 

sína annað hvort undir meðallagi eða yfir meðallagi, mjög sjaldan í miðjunni sem er á 

hinn bóginn mjög einkennandi fyrir konurnar eins og áður var nefnt.  

 

4.2 Aldur 

Í þessum kafla verða borin saman svör ákveðinna aldurshópa við heildarmyndina og 

reynt að  finna þau einkenni sem tilheyra hverjum hóp. Skoðaðir verða fjórir 

aldurshópar á bilinu 19-60 ára. Tveir þátttakendur voru fyrir utan þessi viðmið (18 og 

yngri eða eldri en 60) og koma ekki við sögu í þessum kafla. 

 

                                                 
46 Ragna Lára Jakobsdóttir 2007: 231. 

47 Sjá: bls. 25 um tvenns konar nútíð. 
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4.2.1 Aldurinn 19-30 ára 

Þetta er langfjölmennasti aldurshópurinn í rannsókninni. Svörin eru svipuð og þegar 

litið er á heildarniðurstöðurnar. Þó koma upp nokkur atriði sem eru einkennandi fyrir 

hópinn. 

Menntunarstig í þessum aldurshópi er hátt. Meirihluti er með stúdentspróf en 

háskólapróf er einnig áberandi í þessum hópi. Barneignir eru í sérstöðu - þrír fjórðu 

fólks undir þrítugu er barnlaus. Þessi fjölskyldustaða gæti haft áhrif á framtíðarhorfur 

þeirra, þar sem flestir eru óákveðnir um framtíðina. Þessi hópur telur íslenskukunnáttu 

mikilvæga en þó ekki jafn mikilvæga og meðalsvarandi í rannsókninni. Ánægjan með 

árangur í námi er talsvert minni hjá þessum hópi en meðaltalið í rannsókninni gefur til 

kynna. Fallbeyging nafnorða virðist vera erfiðari fyrir þennan hóp en fyrir heildina. 

Hins vegar er þekking á nútíð betri en almennt gerist og einnig er nútíð talin auðveldari 

að læra. Yngsti hópurinn telur ekki að þörf sé á fleiri framburðaræfingum. 

 

4.2.2 Aldurinn 31-40 ára 

Svör þessa hóps eru frábrugðin svörum almennt að nokkru leyti. Við sjáum líka að því 

eldra sem fólk er því ólíkari eru svörin meðalsvörum. Þessi hópur hefur búið skemur á 

Íslandi en almennt gerist í rannsókninni en hefur stundað íslenskunám lengur en 

meðalþátttakandinn í rannsókninni. Einnig eru hlutfallslega fleiri í þessum hópi sem 

stunda nám í íslensku fyrir lengra komna. Því miður er ánægjan með árangur í námi 

miklu minni en almennt meðal þessara einstaklinga. Þessi hópur telur að það sé erfitt 

eða mjög erfitt að læra að tala íslensku en flestir aðrir þátttakendur  merktu við svarið „í 

meðallagi―. Þessum hópi finnst erfiðara en öðrum að skilja talað og ritað mál. Að læra 

kyn og föll nafnorða reynist þeim þungt í skauti. Framburður er líla mikil hindrun í 

íslenskunámi. Ánægjan með námsefnið er minni en hjá flestum hinna þátttakendanna.  

 

4.2.3 Aldurinn 41-50 ára 

Menntunarstig þessa hóps er lægra en annarra. Flestir hafa iðnmenntun að baki. Mjög 

athyglisvert er að meirihlutinn er ákveðinn að setjast að á Íslandi. Það skal einnig tekið 

fram að enginn í þessum aldurshópi vill flytja frá Íslandi. Ánægjan með árangur í námi í 

þessum hópi er að jafnaði mjög mikil eða meðalmikil sem sýnir að því eldra sem fólk er 

því kröfuharðara gagnvart árangri sínum í námi er það. Pólskum nemendum á 
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aldursbilinu 41-50 ára finnst mjög erfitt að læra að tala og skrifa íslensku sem er miklu 

lakari ummæli en hjá öðrum svarendum. Á móti kemur að þeir segjast kunna betur að 

fallbeygja nafnorð. Hins vegar er kunnátta í beygingu sagna og þekking á notkun á nútíð 

sagna minni en annarra þátttakanda í rannsókninni. Hópurinn telur framburð 

íslenskunnar miklu erfiðari en aðrir svarendur í rannsókninni. Ánægjan með 

kennsluefnið er minni, þ.e. í meðallagi í samanburði við mikla ánægju almennt.  

 

4.2.4 Aldurinn 51-60 ára 

Eins og í öllum eldri aldurshópunum er menntunarstigið lægra en meðaltalið gefur til 

kynna. Flestir eru iðnmenntaðir. Hins vegar er enginn með háskólapróf sem var nokkuð 

algengt hjá yngri hópunum. Ánægjan með árangur er minni en hjá meðalmanninum. 

Svarendur í þessum aldurshópi telja sig tala og skrifa verri íslensku en aðrir 

þátttakendur í rannsókninni. Þeir skilja  ekki heldur eins vel talað mál. Mat hópsins á 

þekkingu fallbeygingar nafnorða og persónubeygingu sagna er undir meðallagi. Á móti 

kemur betri kunnátta í notkun á nútíð sagna. Kunnátta í lýsingarorðum er minni en 

þessum hópi finnst samt auðveldara að læra þau. Ánægjan með kennsluefnið er undir 

meðallagi. 

 

4.3 Námskrá 

Eins og áður var nefnt var námskrá
48

 í íslensku sem öðru máli samin og birt árið 2008. 

Unnið var að námskránni með það að markmiði að samræma íslenskukennslu fyrir 

útlendinga og mat á íslenskunámi viðs vegar um Ísland. Hún er sett saman með 

Evrópsku tungumálamöppuna (e. European Language Portfolio) að leiðarljósi og í henni 

er lögð áhersla á þjálfun færniþátta og aukið sjálfsnám og sjálfsmat nemenda.  

Aðaláherslur í íslenskukennslu samkvæmt námskránni eru talað mál og málskilningur. 

Eitt af markmiðunum er að nemendur í íslensku fyrir útlendinga í grunnnámi geti 

bjargað sér í daglegu lífi. Málfræði er aukaatriði í kennslu og fær ekki sérstöðu í 

gegnum námið. Þó er talið að „málfræðikunnátta [sé] að sjálfsögðu nauðsynleg og til að 

öðlast kunnáttu í erlendu tungumáli [þurfi] nemendur að geta beitt málkerfinu á réttan 

hátt og [aukið] sífellt við orðaforða sinn. Eftir því sem líður á námið og aukin áhersla er 

lögð á ritfærni, verður þekking á íslenskri málfræði, stafsetningu og setningagerð æ 

                                                 
48 Námskrá, Íslenska fyrir útlendinga – grunnám 2008. 
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mikilvægari―
49

. Efnisatriði sem tengjast daglegu lífi eru algengust í námskránni. Einnig 

er bent á notkun texta og miðla sem geta komið að gagni í daglegu lífi og starfi, eins og 

dagblöð, sjónvarp og netið. Mælt er með því að sníða kennslu að þörfum nemenda, 

þannig að kennslan verði einstaklingsmiðuð í auknum mæli. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eru mikilvægur hluti íslenskunáms. 

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar er óhætt að segja að námskráin sé vel hugsuð 

og taki mið af flestum óskum og þörfum pólskumælandi nemenda.  Efnisatriðin í 

grunnnámi endurspegla hugmyndir um íslenskunám Pólverja þar sem flestir vilja læra 

orðaforða sem þeir geta notað í daglegu lífi og starfi og þar af leiðandi bjargað sér í 

samfélaginu. Þörfinni til að skilja fjölmiðla og fjölmiðlamál er einnig mætt í 

námskránni. Að geta talað og skilið málið er undirstaða þess að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu og samkvæmt svörum þátttakenda vilja þeir sjá meiri kennslu og fleiri 

æfingar því tengt. Ánægja með námsefnið er algeng þótt ekki vanti ábendingar um 

úrbætur. Sveigjanleiki og fjölbreytileiki í kennslu geta hjálpað með að aðlaga 

kennsluefni að þörfum nemenda. Eina atriðið sem er ekki í samræmi við námskrána er 

staða  málfræðinnar í kennslunni. Pólskumælandi nemendur vilja meiri málfræðikennslu 

og betri útskýringar á málfræðiatriðum. Þeir eru mjög áhugasamir um málfræði, 

óhræddir við hana og telja hana vera mjög mikilvægan hluta tungumálanámsins. Þeir 

vilja eyða meiri tíma  í að fara yfir málfræðiatriði og fá fleiri æfingar á því sviði því 

oftast meta þeir kunnáttu sína ekki hátt. Nákvæmni og skýrleiki í kennslu eru vel metin, 

þar sem það er ekki nóg að tala heldur er aðalmarkmiðið að tala rétt.    

 

5. Lokaorð 

Rannsókn þessi sýnir heildarmynd og eiginleika stórs hóps nemenda sem Pólverjar eru í 

íslensku fyrir útlendinga. Þessi þekking ætti að hjálpa kennurum og öðrum 

aðstandendum íslenskukennslu fyrir útlendinga að fá betra innsýn í þennan hóp og með 

því skapa virkara kennsluumhverfi. Í niðurstöðunum er að finna sjálfsmat og ábendingar 

um úrbætur í kennslu sem miðast við pólskumælandi nemendur. Rannsóknin er einnig 

verðmæt upplýsingaveita um bakgrunn, samfélagsstöðu, fjölskyldustöðu og 

framtíðarvæntingar þátttakenda. Rannsóknin fór fram frá byrjun nóvember 2008 til loka 

mars 2009 og skal sérstaklega tekið fram að áhrif  bankahrunsins síðastliðið haust og 

                                                 
49 Námskrá, Íslenska fyrir útlendinga – grunnám 2008: 8. 
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hrunsins í íslensku viðskiptalífi endurspeglast í svörunum, sérstaklega þar sem er spurt 

um ástæður fólksins fyrir því að læra íslensku. 

  Íslenska sem annað mál á fullorðinsstigi er ennþá í þróun. Mikilvægt er að afla 

upplýsinga og rannsókna á þessu sviði og þessi rannsókn er liður í því. Námskráin var 

stórt og mikilvægt skref í rétta átt og er leiðarvísir fyrir alla fræðsluaðila á Íslandi. 

Rannsóknin var einnig próf fyrir námskrána. Nemendur fengu loksins að tjá sína skoðun 

og raddir þeirra voru teknar alvarlega.  Í niðurstöðunum kom í ljós að markmið 

námskrárinnar og markmið pólskumælandi nemenda fara saman að flestu leyti.   

 Framtíðin er því miður ekki björt. Niðurskurður á ríkisstyrkjum til íslenskunáms 

er orðinn að veruleika
50

 og framboð (færri námskeið) og aðgengi (verð) minna en þegar 

könnunin fór fram. Sagt er að margir erlendir ríkisborgarar hyggist flytja frá Íslandi
51

 en 

þörfin á að kenna íslensku fyrir útlendinga er ennþá mikil, jafnvel meiri en var. 

Atvinnuleysi á Íslandi í september 2009 var 7,2% og lækkaði reglulega frá apríl 2009
52

. 

Til samanburðar voru 1102 Pólverjar (65% allra atvinnulausra útlendinga) skráðir á 

atvinnuleysisská í september 2009
53

 og talan sú fer reglulega hækkandi síðan júlí 

2009.
54

 Atvinnurekendur gera meiri kröfur til íslenskukunnáttu starfsmanna sinna og því 

erfiðara fyrir útlendinga að fá vinnu. Forsendur til íslenskunáms gætu verið öðruvísi í 

dag en fyrir hálfu ári síðan. Íslenskukunnátta er ekki aðeins lykill að samfélaginu heldur 

einnig eina leiðin til að  berjast við atvinnuleysi. Breytt efnahags- og atvinnuástand 

kallar á frekari aðgerðir. Mikilvægi íslenskukunnáttu er ótvírætt. Ódýr og aðgengileg 

íslenskunámskeið hafa alltaf verið eitt helsta umræðuefni um innflytjendamál á Íslandi 

og  fagnaðarefni þegar til þess loksins kom. Reynslan sýnir að útlendingar hafa meiri 

áhuga á íslenskunámi en stjórnvöld búast við.
55

 Mikilvægt er að fylgjast með þróuninni. 

 

 

 

                                                 
50  Samkvæmt áætlun frá 2006 áttu ríkisstyrkir til íslenskukennslu að vera 100 milljónir (með 100 

milljóna aukafjárveitingu sem var ákveðið í júní 2007) árið 2007, 172-305 milljónir árið 2008 og 162-

297 milljónir árið 2009.  Úthlutunin var  hins vegar 163,8 milljónir árið 2007, 347,2 árið 2008 og 132 

milljónir árið 2009.  Heimild: fréttatilkynningar menntamálaráðuneytis frá 24. ágúst 2009 og 11. mars 

2009, Ólafur Grétar Kristjánsson 2009, Íslenska með hreim er líka íslenska 2008: 24-25. 

51  Hagstofa Íslands: Mannfjöldaspá 2008-2050; Fréttablaðið 2009b: 8; Fréttablaðið 2009a: 16. 

52  Vinnumálastofnun 2009c: 1. 

53  Vinnumálastofnun 2009c: 2. 

54  Vinnumálastofnun 2009a: 2. 

55  Ákvörðun um aukafjárveitingu til íslenskukennslu frá júní 2007.  Íslenska með hreim er líka íslenska 

2008: 4. 
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Viðauki  A  Spurningalisti á pólsku 

 

                         Anonimowa ankieta dotycząca nauki języka islandzkiego. 

 

Ankieta ta jest częścią pracy licencjackiej Joanny Dominiczak ―Nauka języka 

islandzkiego Polaków z perspektywy uczących się‖ pod opieką Sigríður Þorvaldsdóttir.  

 

                                               CZĘŚĆ I:INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Płeć 

□kobieta                        □mężczyzna 

2. Wiek 

□poniżej 18   □19-30    □31-40    □41-50    □51-60   □powyżej 60 

3. Wykształcenie 

□podstawowe        □zawodowe         □średnie            □wyższe  

4. Jak długo mieszkasz na Islandii? 

5. Jak długo uczysz się już języka islandzkiego? 

6. Czy masz zamiar zamieszkać tu na stale? 

□tak     □nie        □nie wiem    

7. Poziom obecnego kursu 

□1            □2         □3            □4            □5 

8. Dlaczego uczysz się języka islandzkiego? (można zaznaczyć więcej niż 1 

odpowiedź) 

□to moje hobby   □źle się czuję mieszkając tu i nie znając islandzkiego □boję się 

o pracę □chcę dostać awans/zmienić pracę  □z nudów   □chcę poznać nowych 

ludzi   

□inne 

(jakie?)............................................................................................................... 

9. Czy uczyłaś/uczyłeś się wcześniej języków obcych? 

□  tak                           □ nie 

10. Czy masz dzieci? (jeśli twoja odpowiedź to “nie”, przejdź od razu do pytania 

12) 

□  tak                 □ nie 

11. Czy twoje dziecko/dzieci mieszkają na Islandii? 

□tak                 □nie              □niedługo przyjadą 

12. Jak bardzo jest dla ciebie ważna nauka języka islandzkiego? (gdzie 1=nieważna, 

3=średnio ważna, 5=bardzo ważna) 

□1            □2         □3            □4            □5 

13. Czy jesteś zadowolona/y z rezultatu nauki? (1=niezadowolony, 3=średnio 

zadowolony, 5=bardzo zadowolony) 

□1            □2         □3            □4            □5 

14. Jakiego pochodzenia jest twój nauczyciel/nauczyciele?(jeśli miałaś/miełeś kilku 

nauczycieli różnego pochodzenia proszę zaznaczyć wszystkich) 

□Polak       □Islandczyk     □inny 

15. Czy ma dla ciebie znaczenie czy nauczyciel mówi po polsku? 

□tak, wolę polskiego nauczyciela  □tak, wolę islandzkiego nauczyciela   □nie    

□nie wiem 
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 CZĘŚĆ II-JĘZYK 

 

A)Język mówiony 

 

16. Jak dobrze umiesz mówić po islandzku? (1=bardzo źle, 3=średnio, 5=bardzo 

dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

17. Jak trudno jest się nauczyć mówić po islandzku? (1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

18. Czego brakuje, według ciebie, na lekcji? 

................................................................................................................................ 

 

B)Język pisany 

 

 

19. Jak dobrze umiesz pisać po islandzku?(1=bardzo źle, 3=średnio, 5=bardzo 

dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

20. Jak trudno jest się nauczyć pisać po islandzku?(1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

21. Czego brakuje, według ciebie, na lekcji? 

................................................................................................................................ 

 

C)Słuchanie 

 

22. Jak dobrze rozumiesz islandzki ze słuchu? (1=bardzo źle, 3=średnio, 5=bardzo 

dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

23. Ja trudno jest  rozumieć islandzki ze sluchu? (1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

24. Czego brakuje, według ciebie, na lekcji? 

................................................................................................................................ 

 

D)Czytanie 

 

25. Jak dobrze umiesz czytać na głos po islandzku?(1=bardzo źle, 3=średnio, 

5=bardzo dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

26. Jak dużo rozumiesz z czytanego tekstu po islandzku? (1=bardzo mało, 

3=średnio, 5=bardzo dużo) 

□1            □2         □3            □4            □5  

27. Jak trudno czyta się po islandzku? (1=bardzo łatwo, 3=średnio, 5=bardzo 

trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 
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28. Czego brakuje, według ciebie, na lekcji? 

................................................................................................................................ 

 

E)Język w użyciu 

 

Słownictwo. (Orðaforði) 

 

29. Jak dużo znasz słów po islandzku?(1=bardzo mało, 3=srednio, 5=bardzo dużo) 

□1            □2         □3            □4            □5 

30. Jakiego słownictwa chciał(a)byś się nauczyć?(napisz poniżej) 

.................................................................................................................................

... 

31. Czego brakuje, według ciebie, na lekcji? 

................................................................................................................................ 

 

Gramatyka.(Málfræði) 

Rzeczownik (nafnorð) 

 

32. Jak dobrze umiesz rozpoznawać rodzaje rzeczowników (męski, żeński, nijaki)? 

(1=bardzo źle, 3=średnio, 5=bardzo dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

33. Jak trudno jest opanować rodzaje rzeczowników?(1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

34. Czy umiesz zamienić słowa w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą (np. 

hundur/pies na hundar/psy)? (1=nie umiem, 3=umiem średnio, 5=umiem 

doskonale) 

□1            □2         □3            □4            □5 

35. Jak trudno jest opanować liczbę mnogą? (1=bardzo łatwo, 3=średnio, 5=bardzo 

trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

36. Czy umiesz odmieniać rzeczowniki przez przypadki (nefnifall, þolfall, þágufall, 

eignarfall)? (1=nie umiem, 3=umiem średnio, 5=umiem doskonale) 

□1            □2         □3            □4            □5 

37. Jak trudno jest się nauczyć islandzkich przypadków?(1=bardzo łatwo, 

3=średnio, 5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

38. Co jest trudnego w islandzkich przypadkach? (prosze napisac poniżej) 

.................................................................................................................................

............ 

 

Czasownik (sagnorð). 

39. Jak dobrze umiesz odmieniać czasowniki przez osoby (reguła 1,2,3,4,5)? 

(1=bardzo źle, 3=średnio, 5=bardzo dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

40. Znasz różnicę pomiędzy czasami teraźniejszymi (np. Pomiędzy zdaniami ég 

borða i ég er að borða)? (1=nie znam, 3=średnio, 5=znam bardzo dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  
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41. Jak trudno jest się nauczyć czasu teraźniejszego?(1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

42. Znasz różnicę pomiędzy czasami przeszłymi (np. Pomiędzy zdaniami ég var að 

borða, ég borðaði, ég hef borðað)? (Jeśli nie uczyłaś/eś się czasu przeszłego 

przejdź od razu do pytania nr 45)(1=nie znam, 3=średnio, 5=znam bardzo 

dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

43. Jak trudno jest się nauczyć czasu przeszłego? (1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

44. Co jest trudnego w czasie przeszłym? (proszę napisac poniżej) 

.................................................................................................................................

........ 

 

Przymiotnik (lýsingarorð) 

45. Jak dobrze umiesz rodzaje/końcówki przymiotników?(1=bardzo źle, 3=średnio, 

5=bardzo dobrze) 

□1            □2         □3            □4            □5  

46. Jak trudno jest się nauczyć przymiotników?(1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

47. Co jest trudnego w przymiotnikach? (proszę napisac poniżej) 

.................................................................................................................................

.......... 

 

Wymowa (framburður) 

48. Jak trudno jest się nauczyć islandzkiej wymowy? (1=bardzo łatwo, 3=średnio, 

5=bardzo trudno) 

□1            □2         □3            □4            □5 

49. Co jest trudnego w wymowie(np. Jakie litery lub wyrazy są szczególnie trudne 

w 

wymowie)?..............................................................................................................

.................................................................................................................................

...................................... 

50. Czy robiłaś/eś na lekcji ćwiczenia z wymowy? 

 □tak                □nie 

51. Czy brakuje ci więcej ćwiczen z wymowy na lekcjach? 

□tak       □nie    □nie wiem 

 

Język islandzki 

52. Co jest najtrudniejsze w języku islandzkim? Posegreguj od najtrudniejszego do 

najłatwiejszego, gdzie 7=najtrudniejszy, 1=najłatwiejszy. 

Język mówiony- 

Język pisany- 

Słuchanie- 

Czytanie- 

Słownictwo- 
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Gramatyka- 

Wymowa- 

 

                             CZĘŚĆ III-PODRĘCZNIK 

 

53. Z jakiej książki/książek do nauki języka islandzkiego korzystałaś/eś na kursie? 

.................................................................................................................................

....... 

54. Czy jesteś zadowolona/y z książki? (1=niezadowolony, 3=średnio, 5=bardzo 

zadowolony) 

□1            □2         □3            □4            □5 

55. Czy brakuje czegoś w książce?  

□tak                            □nie 

Jeśli tak to czego? 

.................................................................................................................................

.............. 

56. Jakie cechy miałby według ciebie dobry podręcznik do nauki języka (innymi 

słowy:co chciał(a)byś, żeby było w tym 

podręczniku)?..........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

 

 

                            DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ANKIECIE!  
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Viðauki  B  Spurningalisti á íslensku 

 

                                      Nafnlaus könnun um nám í íslensku. 

 

Könnun þessi er hluti af lokaverkefni til BA prófs ―Íslenskunám Pólverja. Viðhorf 

nemenda.‖ sem Joanna Dominiczak skrifar undir leiðsögn Sigríðar Þorvaldsdóttur. 

 

                                               HLUTI I: BAKGRUNNUR  

1. Kyn 

□kona                        □karl 

2. Aldur 

□undir 18   □19-30    □31-40    □41-50    □51-60   □yfir 60 

3. Menntun 

□grunnmenntun        □iðnmenntun        □stúdentspróf           □háskólapróf  

4. Hvað ert þú búin/n að vera lengi á Íslandi? 

5. Hversu lengi ert þú búin/n að læra íslensku?  

6. Ætlar þú að setjast að hér? 

□já     □nei        □veit ekki    

7. Stig núverandi námskeiðs 

□1            □2         □3            □4            □5 

8. Af hverju ert þú að læra íslensku? (má velja fleiri en 1 svar) 

□þetta er mitt áhugamál   □mér líður illa að búa hér og geta ekki talað íslensku  

□ég er hrædd/ur um að missa vinnu □mig langar að fá stöðuhækkun/skipta um 

vinnu  □mér leiðist   □mig langar að kynnast nýju folki   

□annað 

(hvað?)............................................................................................................... 

9. Hefur þú lært erlend mál áður? 

□  já                           □ nei 

10. Átt þú börn? (ef svarið er “nei” farðu beint í spurningu 12) 

□  já                □ nei 

11. Er barnið/börnin á Íslandi? 

□já                 □nei              □kemur bráðum 

12. Hversu mikilvægt fyrir þig er að læra íslensku? ( 1=ekki mikilvægt, 3=í 

meðallagi, 5=mjög mikilvægt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

13. Ert þú ánægð/ur með árangur námsins? (1=ekki, 3=í meðallagi, 5=mjög) 

□1            □2         □3            □4            □5 

14. Hvers lenskur er kennarinn þinn? (ef þú hefur verið með fleiri en einn kennara 

merktu þá uppruna allra)  

□pólskur       □íslenskur     □annar 

15. Skiptir það einhverju máli fyrir þig hvort kennari tali pólsku? 

□já, ég vil frekar pólskan kennara  □já, ég vil frekar íslenskan kennara   □skiptir 

ekki máli    □veit ekki 
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   HLUTI II-TUNGUMÁL 

A)Talað mál  

 

16. Hversu vel kannt þú að tala íslensku? (1=mjög illa, 3= í meðallagi, 5=mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

17. Hversu erfitt er að læra að tala íslensku? (1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 

5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

18. Hvað finnst þér vera ábótavant í kennslunni í sambandi við talað mál? 

................................................................................................................................ 

 

B) Ritað mál  

 

 

19. Hversu vel kannt þú að skrifa á íslensku?(1=mjög illa, 3= í meðallagi, 5=mjög 

vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

20. Hversu erfitt er að læra að skrifa á íslensku? (1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 

5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

21. Hvað finnst þér vera ábótavant í kennslunni í sambandi við ritað mál? 

.......................................................................................................................................

............. 

 

C)Hlustun 

 

22. Hversu vel skilur þú þegar þú heyrir talað mál? (1=mjög illa, 3= í meðallagi, 

5=mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

23. Hversu erfitt er að skilja talað mál?(1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög 

erfitt)  

□1            □2         □3            □4            □5 

24. Hvað finnst þér vera ábótavant í kennslunni í sambandi við hlustun? 

................................................................................................................................ 

 

D)Lestur 

 

25. Hversu vel kannt þú að lesa  íslensku upphátt?(1=mjög illa, 3= í meðallagi, 

5=mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

26. Hversu mikið skilur þú það sem þú lest? (1=mjög lítið, 3=í meðallagi, 5=mjög 

mikið) 

□1            □2         □3            □4            □5  

27. Hversu erfitt er að lesa íslensku?(1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

28. Hvað finnst þér vera ábótavant í kennslunni í sambandi við lestur? 

................................................................................................................................ 
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E)Tungumálaþættir 

 

Orðaforði 

 

29. Hversu mikinn orðaforða kannt þú?(1=mjög lítinn, 3=í meðallagi, 5=mjög 

mikinn) 

□1            □2         □3            □4            □5 

30. Hvaða orðaforða langar þig að læra?(skrifaðu hér að neðan) 

.................................................................................................................................

... 

31. Hvað finnst þér vera ábótavant í kennslunni í sambandi við orðaforða? 

................................................................................................................................ 

 

Málfræði 

Nafnorð 

 

32. Hversu vel kannt þú að greina kyn nafnorða?(karlkyn,kvenkyn, hvorugkyn)? 

(1=mjög illa, 3= í meðallagi, 5=mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

33. Hversu erfitt er að læra kyn nafnorða? (1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög 

erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

34. Kannt þú að breyta nafnorðum úr eintölu í fleirtölu?(t.d. hundur/pies í 

hundar/psy)? (1=kann ekki, 3=kann í meðallagi, 5=kann fullkomlega) 

□1            □2         □3            □4            □5 

35. Hversu erfitt er að læra fleirtölu? (1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

36. Kannt þú að fallbeygja nafnorð (nefnifall, þolfall, þágufall, eignarfall)? (1=kann 

ekki, 3=kann í meðallagi, 5=kann fullkomlega) 

□1            □2         □3            □4            □5 

37. Hversu erfitt er að læra íslensk föll?(1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög 

erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

38. Hvað er erfitt í íslenskum föllum? (skrifaðu hér að neðan) 

.................................................................................................................................

............ 

 

Sagnorð 

39. Hversu vel kannt þú að beygja sagnir (regla 1,2,3,4,5)? (1=mjög illa, 3=í 

meðallagi, 5=mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

40. Kannt þú muninn á milli nútíða (t.d. á milli setninganna ég borða og ég er að 

borða)? (1=kann ekki, 3=í meðallagi, 5=kann mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

41. Hversu erfitt er að læra nútíð?(1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

42. Kannt þú muninn á milli þátíða (t.d. á milli setninganna ég var að borða, ég 
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borðaði, ég hef borðað)? (Ef þú ert ekki búin/n að læra þátíð farðu beint í 

spurningu 45) (1=kann ekki, 3=í meðallagi, 5=kann mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

43. Hversu erfitt er að læra þátíð? (1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

44. Hvað er erfitt í þátíð? (skrifaðu hér að neðan) 

.................................................................................................................................

........ 

 

Lýsingarorð 

45. Hversu vel kannt þú kyn/endingar lýsingarorða?(1=mjög illa, 3=í meðallagi, 

5=mjög vel) 

□1            □2         □3            □4            □5  

46. Hversu erfitt er að læra lýsingarorð?(1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 5=mjög 

erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

47. Hvað er erfitt í lýsingarorðum? (skrifaðu hér að neðan) 

.................................................................................................................................

.......... 

 

Framburður 

48. Hversu erfitt er að læra íslenskan framburð? (1=mjög auðvelt, 3=í meðallagi, 

5=mjög erfitt) 

□1            □2         □3            □4            □5 

49. Hvað er erfitt í framburði (t.d. hvaða stafir eða orð eru sérstaklega erfið til að 

bera fram)? 

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................. 

50. Hefur þú gert framburðaræfingar í tíma? 

 □já                □nei 

51. Finnst þér vanti fleiri framburðaræfingar í tímum? 

□já       □nei    □veit ekki 

 

Íslenska 

52. Hvað finnst þér erfiðast í íslensku? Raðaðu niður frá því erfiðasta til þess 

auðveldasta, þar sem 7=erfiðast, 1=auðveldast. 

Talað mál- 

Ritað mál- 

Hlustun- 

Lestur- 

Orðaforði- 

Málfræði- 

Framburður- 
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 HLUTI III-KENNSLUBÓK 

53. Hvaða bók/bækur notaðir þú í tímum? 

.................................................................................................................................

....... 

54. Ert þú ánægð/ur með bókina/bækurnar? (1=óánægð/ur, 3=í meðallagi, 5=mjög 

ánagð/ur) 

□1            □2         □3            □4            □5 

55. Vantar eitthvað í bókinni?  

□já                            □nei 

Ef já, hvað er það? 

.................................................................................................................................

.............. 

56. Hvaða einkenni hefur góð kennslubók (í öðrum orðum: hvað myndir þú vilja 

hafa í kennslubókinni)? 

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................. 

 

 

 

 

 

                            TAKK FYRIR ÞÁTTTÖKUNA!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


