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Útdráttur 
 
Enska er eitt útbeiddasta tungumál í heimi. Markmið þessara rannsóknar var að athuga 

enskukunnáttu nemenda í 2. bekk sem ekki hafa fengið neina formlega enskukennslu. 

Alls tóku 15 nemendur þátt í rannsókninni úr sama bekk og sama skóla. Notast var við 

sömu rannsóknaraðferð og í rannsókn frá árinu 2006 en þar voru þátttakendur eldri og 

fleiri. 

 

Hlustunarkönnun var lögð fyrir alla nemendur en aðeins sex nemendur tóku þátt í 

samtalsathugun. Tilgangurinn var að sjá hversu vel nemendum gekk að skilja ensku og 

nota hana til samskipta. Nemendur þurftu ekki að lesa né skrifa á ensku. 

 

Niðurstöðurnar sýndu að nemendur eru mjög færir í enskri tungu þrátt fyrir að hafa ekki 

fengið neina formlega enskukennslu. Meðaleinkunn nemenda í hlustuninni var 7,0. Í 

samtalsathuguninni gekk nemendunum misvel að tala ensku. Þrír nemendur töluðu litla 

ensku á meðan hinir áttu auðvelt með að tala ensku og skildu fyrirmæli og spurningar 

rannsakandans. Athyglisvert er að sjá að nemendur hafa mikinn orðaforða á ensku þrátt 

fyrir að hafa ekki fengið neina formlega enskukennslu. Ekkert er því til fyrirstöðu að 

hefja enskukennslu fyrr en í 4. bekk og virðast nemendur vera mjög áhugasamir og hafa 

jákvætt viðhorf til enskunnar. 
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Formáli 
 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands, Menntavísindasvið og var hún unnin á tímabilinu janúar til apríl 2010. Alls tóku 

15 nemendur, í grunnskóla í Reykjavík, þátt í rannsókninni sem byggðist á því að kanna 

enskukunnáttu þeirra. 

 

Mig langar að færa nemendunum sem tóku þátt í rannsókninni og umsjónarkennara þeirra 

þakkir fyrir alla aðstoðina sem þeir veittu mér því án þeirra hefði ég ekki getað unnið 

þessa rannsókn. Einnig vil ég þakka foreldrum og skólastjórnendum fyrir að veita leyfi 

fyrir rannsókninni. 

 

Mig langar að þakka Jóhönnu Einarsdóttur fyrir sérfræðilega aðstoð og ráðleggingar. 

Yfirlesurum vil ég einnig þakka kærlega fyrir. 

 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómældan stuðning og hvatningu.  
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1 Inngangur 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 1999 hefst formleg enskukennsla ekki 

fyrr en í 7. bekk. Þegar Aðalnámsskrá Grunnskóla – Erlend tungumál kom út árið 2007 

færðist formleg enskukennsla niður í 4. bekk. Þó svo að formleg enskukennsla hefjist 

ekki fyrr en í 4. bekk hafa kennarar tök á að hefja enskukennslu fyrr, en heildartímafjöldi 

fyrir enskukennslu þarf að vera sá sami í öllum grunnskólum landsins. Það þýðir að ef 

einn grunnskóli ákveður að hefja enskukennslu í 1. bekk deilist fjöldi enskukennslustunda 

á 10 ár í staðinn fyrir 6 ár þar sem miðað er við að enskukennsla hefjist í 4. bekk 

(Aðalnámskrá Grunnskóla – Erlend tungumál, 2007). 

 

Skólaárið 2005-2006 lærðu 1.111 nemendur í 1.-3. bekk ensku í grunnskólum landsins. 

Ári síðar varð 70% aukning þegar 1.879 nemendur lærðu ensku. Af heildarfjölda 

nemenda í 1.-3. bekk í grunnskólum landsins eru 15% nemenda sem læra ensku í fyrstu 

þremur bekkjardeildunum. Hérna eru nemendur í samkennslubekkjum taldir með en ekki 

þeir nemendur sem eru í sérskólum eða sérdeildum (Hagstofa Íslands, 2007). 

 

Enska er útbreiddasta tungumálið í heiminum og þriðja algengasta á eftir kínversku og 

spænsku en enska er móðurmál 328 milljóna manna (Lewis, 2009). Enska er mjög 

mikilvæg fyrir okkur Íslendinga þar sem hún er hvað mest notuð í alþjóðlegum 

samskiptum, eins og á sviði stjórnmála og viðskipta, í ferðaþjónustu, á veraldarvefnum 

sem og í æðri menntun. Margir íslenskir námsmenn sem leita sér menntunar erlendis 

stunda oftar en ekki háskólanám í enskumælandi löndum. Einnig eru margir sem leita til 

annarra landa þar sem enska er ekki móðurmálið en þar er stór hluti námsefnis á ensku. 

Lestrarlæsi á ensku er þess vegna mjög mikilvægt í þessu samhengi þar sem flestar 

námsbækur sem námsmenn lesa eru ritaðar á ensku. 

 

Börn þurfa ekki að vera læs til að njóta þess sem fjölmiðlar eins og útvarp og sjónvarp 

hafa uppá að bjóða. Í sjónvarpi er ritaður texti hugsanlega í lágmarki þegar kemur að 

barnaefni. Þau dægurlög sem fá mesta spilun á íslenskum útvarpsstöðvum eru oftast 

sungin á ensku. Þó ber að minna á að talað mál íslenskra útvarpsstöðva er á íslensku. 

Þegar skoðuð voru tíu mest spiluðu lögin á útvarpsstöðvunum Bylgjunni, FM 957 og Létt 
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Bylgjunni í apríl 2010 kom í ljós að af 30 lögum voru aðeins 4 lög sungin á íslensku á 

meðan hin 26 lögin voru sungin á ensku (Bylgjan, 2010; FM 957, 2010; Létt Bylgjan, 

2010). Um óformlega könnun var að ræða. Enska er einnig mest notaða tungumálið á 

veraldarvefnum. Enska er notuð af tæplega 500 milljónum manna á meðan kínverska er 

notuð af 408 milljónum (Internet World Stats, 2010). 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að athuga hversu mikla þekkingu nemendur í 2. bekk hafa 

á enskri tungu áður en formleg enskukennsla hefst. Gera má ráð fyrir að nemendur læri 

mest í gegnum talað mál og að flestir nemendur hafi heyrt enska tungumálið í fjölmiðlum 

eins og útvarpi og sjónvarpi frá því þau voru lítil. Flestir nemendur í 1. – 4. bekk kunna 

einhver orð og orðasambönd á ensku, mismikið eftir því hver bakgrunnur þeirra er. Þeir 

nemendur sem tóku þátt í þessari rannsókn hefja sitt enskunám í 4. bekk. Auður 

Torfadóttir, Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Samúel Lefever (2006) gerðu rannsókn á 

enskukunnáttu nemenda í 4. og 5. bekk. Þar kom í ljós að margir nemendur höfðu mikla 

þekkingu á enskri tungu og gátu flestir leyst verkefnin sem lögð voru fyrir þá og gerðu 

það vel. Samúel Lefever (2010) kynnti niðurstöður rannsóknar á enskukunnáttu nemenda 

í 3. bekk og samkvæmt þeim voru nemendur byrjaðir að lesa ensku og flestir voru færir 

um að tjá sig. Stuðst er við sömu rannsóknaraðferð í þessu verkefni og sama 

rannsóknarefnið notað og borið saman við yngri aldurshóp og færri nemendur. 

 

1.1 Aldur og kyn 
Móðurmálið læra börn að mestu leyti sjálf með því að hlusta á foreldra sína tala saman 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003). Betra er að byrja snemma að læra annað tungumál en 

móðurmálið þar sem mikilvægt er að læra réttan framburð en það er auðveldara eftir því 

sem nemandinn er yngri (O’Neill, 2007). Næmiskeið mannsins við að læra tungumál er 

frá fæðingu að kynþroska og eftir því sem fólk verður eldra þeim mun erfiðara verður að 

læra tungumál. Fullorðnir eiga það til að hugsa tungumálið sem verið er að læra út frá 

móðurmálinu og þýða orð frá orði í staðinn fyrir að setja sig beint inn í tungumálið eins 

og börn gera. Þetta gerir það að verkum að það er auðveldara fyrir börn en fullorðna að 

læra tungumál (Thompson, 2003). 
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Börn eru sérstaklega móttækileg og næm fyrir því að tileinka sér nýtt tungumál. Einnig 

eru þau áhugasöm, forvitin, ófeimin og opin fyrir því (Cameron, 2001). Ung börn sem 

flytja með foreldrum sínum erlendis eru oft á tíðum fljótari en foreldrarnir að tileinka sér 

nýja tungumálið. Ein skýringin gæti verið sú að foreldrarnir hafa færri tækifæri á því að 

nota tungumálið í samskiptum. Í bókinni Assessing young language learners eftir McKay 

(2006) er gefin sú skýring að það tungumál sem er talað í því landi sem börn innflytjenda 

búa í er aðal uppistaðan í skólastofunni, skólanum og samfélaginu. Þau eru allan daginn 

að hlusta á tungumálið og á meðan eru þau að læra það og að læra í gegnum það. Fyrir 

þau er tungumálið ómissandi og allsráðandi í skólanum. 

 

1.2 Tungumálanám 
Enska var fyrst skilgreind sem kennslugrein hér á landi árið 1846 með tilkomu Lærða 

skólans í Reykjavík. Fyrsta árið var hún valgrein en árið 1847 var enska kennd í tvær 

stundir á viku, einum bekk í senn utan hefðbundins skólatíma. Hún varð ekki 

skyldunámsgrein fyrr en árið 1877 og þá var hún aðeins kennd í fyrstu fjórum bekkjunum 

samtals í 10 stundir á viku. Fyrsti bekkur fékk 4 kennslustundir á viku í ensku á meðan 

annar, þriðji og fjórði bekkur fengu aðeins 2 kennslustundir. Með nýrri reglugerð árið 

1904 þrefaldaðist fjöldi enskukennslustunda úr 10 í 30 stundir á viku samtals og námu þá 

allir bekkirnir ensku. Bekkjunum hafði þá fjölgað úr fjórum í sex. Fyrstu þrír bekkirnir 

fengu 5 kennslustundir á viku, fjórði bekkur fékk 6 kennslustundir, fimmti bekkur fékk 5 

kennslustundir og sjötti bekkur fékk 4 kennslustundir á viku í ensku. Nafn skólans 

breyttist einnig úr Lærði skólinn í Hinn almenna menntaskóla í Reykjavík. Það var ekki 

fyrr en árið 1936 sem enskukennsla var leyfð á barnastigi með lögum um fræðslu barna. 

Nemendur urðu samt sem áður að vera vel að sér í móðurmálinu áður en þeir námu ensku 

(Auður Hauksdóttir, 2007). 

 

Mikilvægasta táknkerfi mannkyns er tungumál sem einnig er meginundirstaða menningar 

og samskipta. Það er eitt algengasta samskiptaformið sem við notum til að tjá tilfinningar 

og gera okkur skiljanleg (Rannveig Oddsdóttir, 2004). Þó ekkert tungumál sé eins 

byggjast þau öll á því sama; að mynda merkingarbærar einingar með hljóðum. 
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Í bókinni Language Development in early childhood eftir Otto (2010) er talað um fimm 

þætti tungumáls; þekking um málnotkun, orðhluta, setningar, hljóð og merkingu. 

Nemandi þarf að tileinka sér alla þessa þætti til að útkoman verði góð tungumálakunnátta 

sem hann notar svo á sinn hátt til að koma skilaboðum á framfæri. Eftir þessa fimm þætti 

er samtalshæfnin komin og nemandinn getur talað um allt milli himins og jarðar. 

Þekkinguna á bak við fimm hliðar tungumálsins er síðan hægt að skipta í þrjá þætti: 

 
Þróun á 
samtalshæfni 

Aldur barna Skilgreining Dæmi 

I. Málkunnátta 
(linguistic knowledge) 

Ung börn og börn á 
leikskólaaldri. 

Þekking á því hvernig á að 
nota tungumál til samskipta. 

Nota tungumál til að sýna 
fram á þarfir og 
fyrirætlanir. 

II. Málmeðvitund 
(metalinguistic 
knowledge) 

Börn á leikskólaaldri og 
í yngri bekkjum 
grunnskólans. 

Meðvituð þekking á 
einstökum þáttum 
tungumálsins. 

Geta unnið með hljóð í 
orðaleikjum og taka eftir 
hvernig bókstafir 
samsvara hljóði. 

III. Yrt 
málmeðvitund 
(Verbalization of 
metalinguistic 
knowledge) 

Börn í yngri bekkjum 
grunnskólans og á 
miðstigi. 

Möguleiki á að svara 
spurningum sem snúa að 
einstökum þáttum 
tungumálsins. 

Geta talað um tungumálið 
og útskýrt hvernig orð 
hljóma eins þó þau séu 
ekki rituð eins. 

Tafla 1: Þróun samtalshæfninnar               (Otto, 2010: 15) 

 

Eins og sést í töflu 1 er fyrsta skrefið í þróun samtalshæfninnar málkunnátta (linguistic 

knowledge) þar sem börn þróa með sér þá hæfni að nota tungumál til samskipta. 

Málmeðvitund (metalinguistic knowledge) er næsta skrefið en þar byrja börn að taka eftir 

einstökum þáttum tungumálsins. Seinasta skrefið er yrt málmeðvitund (verbalization of 

metalinguistic knowledge) en þegar þangað er komið geta börn útskýrt hvernig orð 

hljóma eins án þess að þau séu skrifuð eins og þau geta talað um orðin í tungumálinu. 

Börn þróa tungumálakunnáttu sína með því að greina það mál sem þau heyra og þannig 

læra þau að nota tungumálið til að gera sig skiljanleg í samskiptum. 

 

1.3 Tungumálakennarar 
Mikilvægt er að þeir sem sjá um tungumálakennslu hafi tileinkað sér þá menntun og 

kunnáttu sem til þarf. Upphaf kennaramenntunar á Íslandi má rekja aftur til námskeiða 

sem haldin voru við Flensborgarskólann árin 1892-1908, þó svo að enskukennsla hafi 

ekki verið ein af námskeiðunum. Það var ekki fyrr en árið 1924 sem enska var kennd við 
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Kennaraskóla Íslands og árið 1942 hófst BA-nám í ensku við Háskóla Íslands (Auður 

Hauksdóttir, 2007).  

Árið 2006 lét Menntamálaráðuneytið gera könnun á menntun þeirra kennara sem kenna 

tungumál í grunnskólum landsins. Um 22% enskukennara í 5.-7. bekk hafa lokið B.Ed.-

prófi frá Kennaraháskóla Íslands eða almennu kennaraprófi með ensku sem valgrein. 

Aðeins 5% enskukennara hafa lokið BA-prófi með ensku sem aðalgrein eða aukagrein. Í 

þessari sömu könnun kemur fram að 33,9% kennara eru hlynntir því að enskukennsla 

hefjist fyrr en í 5. bekk og 25,9% hafa ekki myndað sér endanlega skoðun á því. 

 

Cameron (2003) talar um þá mikilvægu hæfileika sem tungumálakennari þarf að búa yfir. 

Kennarinn þarf að skilja og gera sér grein fyrir hvernig börn hugsa og hvernig þau læra. 

Hann þarf að kunna og skilja tungumálið vel og vera fær um að nota það við kennslu 

ásamt því að vekja áhuga hjá nemendunum og hvetja þá til að nota tungumálið í 

samskiptum við hvorn annan. 

 

1.4 Áhrif kennsluhátta 
Kennsluaðferðir skipa stóran sess í námsferli nemenda og þar sem þeir læra jafnan á 

ólíkan hátt þarf kennarinn að vera sveigjanlegur og óhræddur við að prófa fjölbreyttar 

aðferðir í kennslunni.  

 

Í tungumálanámi ungra nemenda ætti að einblína á einstaka orð og tjáningu. Námsefnið 

ætti að tengjast nánasta umhverfi nemenda og námsumhverfið þyrfti að vera hvetjandi. 

Til að byrja með mætti einblína á þau orð sem eru í nánasta umhverfi nemenda eins og 

nafn, aldur, fatnað, fjölskylduhagi, tölur, mánuði, dýr og liti. Þá væri lögð áhersla á að 

vekja áhuga og byggja upp jákvætt viðhorf nemenda til tungumálanáms (Aðalnámskrá 

grunnskóla – Erlend tungumál, 2007). Því yngri sem nemendur eru því meiri þyrfti 

áherslan að vera á talað mál, hljóð og myndir fremur en málfræði og ritaðan og lesin 

texta. Tungumálið lærist líklega best með því að nota söngva, rím, ljóð, hermileiki, 

hlutverkaleiki og hreyfileiki. Kennslustund af þessu tagi ætti að vera hnitmiðuð, 

skemmtileg og stutt ásamt því að vera fjörug og fjölbreytileg til að viðhalda einbeitingu 

nemenda. 
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Nemendur þurfa reglufestu, hrós, sjálfsöryggi, hvatningu og endurtekningu til að 

auðvelda þeim tungumálanám. Mikilvægt er að nemendur heyri tungumálið sem þeir 

nema og áhrifaríkast væri að kennarinn notaði það til samskipta í staðinn fyrir 

móðurmálið. Hugsanlega yrði mjög áhrifaríkt að nemendum liði eins og þeir væru komnir 

til enskumælandi lands þegar þeir mæta í enskutíma. Þá myndu nemendur venjast því að 

nota tungumálið í samskiptum við hvorn annan. Ef kennari velur að nota þessa 

kennsluaðferð eru hugsanlegt að nemendur verði óhræddir við að tjá sig á ensku þar sem 

þeir væru vanir því.  

 

Að læra að lesa og skrifa á ensku er ekki auðvelt. Tungumál í skóla er alveg jafn mikið 

munnleg námsgrein eins og bókleg. Nemendur þurfa að geta skrifað og vera færir um að 

skilja ritaðan texta á ensku. Þar sem nemendur er enn að læra að lesa og skrifa á 

móðurmálinu er mikilvægt að nemendur læri fyrst að nota ensku í samskiptum. Ef 

kennslustundir byggjast á því að lesa og skrifa ensku eru meiri líkur á að nemendur 

dragist aftur úr námsefninu og gefist upp á að læra tungumálið (Cameron, 2003). 

 

1.5 Áhrif fjölmiðla 
Nemendur komast snemma í snertingu við ensku í gegnum sjónvarp, útvarp og tölvu. 

Margar af þeim teiknimyndum sem sýndar eru í kvikmyndahúsum landsins og sjónvarpi 

koma frá enskumælandi löndum þó svo að flestar þeirra séu talsettar á íslensku. Almennt 

er minna um að leiknar kvikmyndir séu talsettar og heyra nemendur þá enska tungumálið 

um leið og þeir horfa. Leikjatölvur eins og Playstation, Nintendo og X-box eru allar á 

ensku og líklegt er að leikirnir sem hægt er að kaupa í þessar tölvur séu flestir á ensku. 

 

Taka verður tillit til þeirrar ensku sem nemendur heyra í sínu nánasta umhverfi. 

Mikilvægt er að grípa það sem vekur áhuga þeirra og nota það til að byggja upp 

skemmtilega og markvissa kennslustund. Oftar en ekki kunna nemendur nokkur orð og 

orðasambönd áður en formleg enskukennsla hefst en með formlegri enskukennslu er átt 

við nemendur í 4. bekk grunnskólans. Lagaval útvarpsstöðva er annað dæmi sem hægt er 

að taka en oft á tíðum eru þau lög sem fá mesta spilun sungin á ensku. Óformleg könnun 
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á efstu tíu lögum þriggja útvarpsstöðva á Íslandi leiddi í ljós að af 30 lögum voru aðeins 4 

lög sungin á íslensku og hin 26 lögin voru sungin á ensku (Bylgjan, 2010; FM 957, 2010; 

Létt Bylgjan, 2010). 

 

Ríkissjónvarpið tók formlega til starfa árið 1966 og tveimur árum seinna var íslenskt efni 

ekki nema 36% af allri dagskrá sjónvarpsins. Íslenskt efni hefur aukist aðeins síðan þá og 

árið 2003 var það komið í 48% af allri dagskrá sjónvarpsins (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Samkvæmt Kjartani Ólafssyni (2006) horfir ungt fólk á aldrinum 10-15 ára mikið á 

sjónvarp. Yngsti aldurhópurinn, 10-11 ára, horfir að meðaltali í 13 klukkustundir og 15 

mínútur á sjónvarp á viku. Samkvæmt rannsókn frá 2009 horfir meirihluti nemenda í 1. 

bekk skemur en eina klukkustund á sjónvarp á dag. Í 3. bekk horfa 43% nemenda skemur 

en eina klukkustund á sjóvarp á dag (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 

Hansen, 2009). Sjónvarpsáhorf virðist aukast með aldrinum. 

 

1.6 Könnun á enskukunnáttu barna 
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um enskukunnáttu barna í grunnskólum landsins.  

Könnunin sem Auður Torfadóttir framkvæmdi ásamt Brynhildi Önnu Ragnarsdóttur og 

Samúel Lefever (2006) leiddi í ljós að nemendur í 4. og 5. bekk hafa öðlast mikla færni í 

enska tungumálinu þrátt fyrir að hafa fengið litla eða enga kennslu í ensku. Alls tóku 275 

nemendur þátt í könnuninni úr fimm skólum í Reykjavík og þremur skólum á 

landsbyggðinni. Þátttakendur úr 4. bekk voru 78 drengir og 84 stúlkur og í 5. bekk voru 

þátttakendur 60 drengir og 51 stúlka. Fyrst var lögð fyrir nemendur hlustunaræfing til að 

venja þá við að leysa þess konar verkefni og fyrirbyggja að ekkert kæmi þeim á óvart 

þegar sjálf hlustunarkönnunin færi fram. Hlustunarkönnunin fór síðan fram nokkrum 

dögum seinna. Því næst voru 20 nemendur teknir í viðtal þar sem athuguð var 

samtalsfærni þeirra og voru allir nemendurnir sjálfboðaliðar. 

 

Af þeim drengjum sem tóku þátt í hlustunarkönnuninni í 5. bekk var meðaltal réttra svara 

80% og hjá stúlkum í sama bekk var meðaltalið 74%. Meðaltalið hjá drengjum og 

stúlkum í 4. bekk var um 10% lægra eða 69% hjá drengjum og 68% hjá stúlkum. Bæði 

drengir og stúlkur í 5. bekk stóðu sig betur en drengir og stúlkur í 4. bekk. Munurinn á 
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kunnáttu drengja og stúlkna var meiri í 5. bekk og í 4. bekk var munurinn minni (Auður 

Torfadóttir, o.fl., 2006). Af þessum niðurstöðum má áætla að nemendur séu meira en 

tilbúnir til að læra ensku og hafi lært töluvert áður en formleg enskukennsla hefst. Þeir 20 

nemendur sem tóku þátt í samtalsfærninni gátu flestir tjáð sig á ensku og myndað heilar 

setningar. Þeir höfðu skilning á einföldum spurningum og fyrirmælum sem er vísbending 

um að enskukennsla geti farið fram á ensku að einhverju leyti. 

 

Samúel Lefever kynnti niðurstöður rannsóknar á fyrirlestri við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið, í febrúar 2010. Þar hafði hann ásamt Björgu Jónsdóttur rannsakað 

enskukunnáttu nemenda í 3. bekk. Alls tóku 182 nemendur úr fimm skólum þátt í 

rannsókninni, 94 drengir og 88 stúlkur. Rannsóknin var tvískipt; lesskilningur og 

samtalsfærni. Lesskilningurinn var skiptur í fjóra hluta þar sem nemendur áttu að para 

setningu við mynd, svara spurningum með já eða nei þar sem svarið var að finna á 

meðfylgjandi mynd, svara spurningum um meðfylgjandi mynd með einu orði og 

eyðufylling þar sem orðin voru hjá textanum. Samtalsfærnin byggðist á sömu spurningum 

og í rannsókninni frá árinu 2006. 

 

Nemendur í 3. bekk svöruðu samanlagt 49% rétt í lesskilningnum. Kynjamunur var ekki 

mikill milli skóla. Fleiri drengir svöruðu fleiri spurningum rétt í þeim skólum sem gekk 

vel yfir heildina. Hins vegar svöruðu fleiri stúlkur fleiri spurningum rétt í þeim skólum 

sem voru með lágt svarhlutfall. Þeir nemendur sem tóku þátt í samtalsfærninni skildu 

megnið af því sem sagt var á ensku. Nemendunum var skipt í þrjá flokka eftir getu. 

Flokkur 1 samanstóð af nemendum með litla samtalsfærni og voru þeir 50% af öllum 

nemendunum sem tóku þátt í samtalsfærninni. Nemendurnir skildu ensku en gátu lítið 

notað hana til að tjá sig. 25% nemenda voru í flokki 2 og hinir 25% í flokki 3 þar sem 

nemendur voru með mikla samtalsfærni. Nemendurnir áttu auðvelt með að tala ensku og 

voru ófeimnir við það. Athygli vakti að nemendur í 3. bekk eru byrjaðir að ná tökum á 

ritaðri ensku. Nemendur voru spurðir að því hvar þeir lærðu enskuna og sögðust flestir 

gera það í gegnum sjónvarp og aðeins einn nemandi nefndi leikjatölvu. Annar nemandi 

nefndi að stundum skiptir hann yfir í ensku þegar hann leikur sér við vini sína og að þeir 

tala saman á ensku. Nemendur virðast hafa jákvætt viðhorf til enskunnar. 
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Miðað við það hversu hátt hlutfall nemenda svaraði rétt í hlustunarkönnuninni og að 

margir nemendur virðast vera færir um að tjá sig á ensku má leiða líkum að því að 

enskukennsla ætti að hefjast fyrr en nú. Nemendur eru þá hlutlausari hvað varðar 

kunnáttu þeirra á tungumálinu og allir byrja á sama stað í náminu. Þegar heill bekkur 

byrjar að læra ensku eru alltaf líkur á því að nokkrir nemendur séu mjög góðir í ensku og  

að einhverjir kunni mjög lítið eða ekki neitt. Með því að byrja fyrr að kenna ensku eru 

minni líkur á þessum mismun og nemendur verða öruggari í kennslustundum ef allir byrja 

að læra eitthvað nýtt á sama tíma. Þess vegna er vert að athuga hvort nemendur í 2. bekk 

kunni eitthvað í ensku áður en formleg enskukennsla hefst. 

 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna enskukunnáttu hjá nemendum áður en formleg 

enskukennsla hefst. Verður það gert með eftirfarandi rannsóknarspurningu í huga: Hver 

er enskukunnátta nemenda í 2. bekk samanborið við nemendur í 4. og 5. bekk? Skilja þeir 

enskuna sem þeir heyra og geta þeir tjáð sig á ensku? Líklegt verður að teljast að sú enska 

sem nemendur búa yfir, áður en formleg enskukennsla hefst, læra þeir úr nánasta 

umhverfi. 
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1.7 Könnun á enskukunnáttu barna í 2. bekk 
Markmiðið með þessari rannsókn var að athuga hvað börn í 2. bekk kunna í enska 

tungumálinu. Hugmyndin kviknaði þegar rannsókn Auðar Torfadóttur og fleiri frá 2006 

var lesin og skoðuð. Þar kom fram að nemendur 4. og 5. bekkjar voru vel að sér í ensku. 

Nemendur 4. bekkjar höfðu ekki fengið neina formlega enskukennslu. Nemendur í 5. 

bekk höfðu fengið tvær kennslustundir á viku í sex vikur, samanlagt 12 kennslustundir í 

ensku. Grundvöllur þótti fyrir því að skoða yngri aldurshóp vegna þess að nemendum 4. 

og 5. bekkjar gekk vel að leysa verkefni á ensku og virtust hafa mikla þekkingu á 

enskunni. Nemendur 3. bekkjar sem Lefever (2009) sagði frá gekk einnig vel að tjá sig á 

ensku. Markmiðið með þessari rannsókn er að leiða í ljós hvað nemendur í 2. bekk kunna 

í ensku. Rannsóknin náði einungis til takmarkaðs hóps nemenda og ber að taka 

niðurstöður með fyrirvara. Niðurstöðurnar endurspegla kunnáttu og þekkingu fárra 

nemenda í 2. bekk og þess vegna er ekki hægt að alhæfa um þær. 

 

2 Aðferð 
Til þess að sjá hvernig nemendur í 2. bekk standa miðað við nemendur í 4. og 5. bekk 

voru notuð sömu mælitækin. Hlustunaræfingin og hlustunarkönnunin voru þær sömu. 

Samtalsathugunin var einnig framkvæmd á sama hátt en var þó einfölduð fyrir þennan 

aldurshóp. Samtalsathugunin frá 2006 (Auður Torfadóttir o.fl.) samanstóð af þremur 

myndum en hér var einni mynd sleppt því hún þótti of erfið. Myndin var af tveimur 

hliðstæðum myndum þar sem nemendur áttu að lýsa því sem var frábrugðið frá annarri 

myndinni. Nemendur hefðu líklega ekki getað tjáð sig um myndina því hugsanlega hefðu 

þeir ekki skilið fyrirmælin á ensku. Lögð var mikil áhersla á að ekki var um próf að ræða 

heldur könnun þar sem þeirra aðstoð hjálpaði til við gerð þessara ritgerðar. 

 

2.1 Þátttakendur 
Ákveðið var að leggja rannsóknina fyrir nemendur í 2. bekk grunnskóla í Reykjavík. Í 

bekknum voru 15 nemendur og var kynjahlutfallið mjög jafnt eða 7 drengir og 8 stúlkur. 

Enginn þessara nemenda var með frávik í hegðun eða þroska eða þurfti á sérstakri 
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námsaðstoð að halda. Þetta var ekki vitað þegar skólinn var valinn og engin sérstök 

ástæða var fyrir valinu á skólanum. 

 

Allir nemendurnir tóku þátt í hlustunarkönnuninni en aðeins 6 nemendur voru valdir af 

handahófi til að taka þátt í samtalsathuguninni, 3 drengir og 3 stúlkur. Rannsakandinn 

hafði fengið lista yfir nöfn nemenda hjá umsjónarkennara og valdi þátttakendur með því 

að velja sex nöfn af listanum. Ákveðið var fyrirfram að hafa kynjahlutfallið jafnt. 

Samtalsathugunin fór fram daginn eftir hlustunarkönnunina og henni lauk sama dag. 

Rannsakandinn hafði ekki farið yfir hlustunarkönnunina og hafði hann því enga vitneskju 

um enskukunnáttu nemenda. Nemendurnir voru mjög áhugasamir um að taka þátt í 

samtalsathuguninni og spurðu margir rannsakandann hvenær kæmi að þeim að tala við 

hann á ensku. Það gafst ekki tími til að tala við fleiri en 6 nemendur og aldrei stóð til að 

tala við alla nemendurna þó að þeir sýndu því mikinn áhuga. Hins vegar var áberandi 

hversu mikinn áhuga nemendur sýndu samtalsathugununni sem er vísbending á jákvætt 

viðhorf nemenda til enskunnar. 

 

2.2 Matstæki  
Hlustunaræfingin og hlustunarkönnunin voru byggð á efni frá Cambridge Young 

Learners Handbook frá árinu 2000. Efnið var fengið að láni hjá Samúel Lefever. 

Nemendur fengu hlustunaræfinguna í svart/hvítu og hlustunarkönnunina í litprentun. 

Hlustunaræfingin var lögð fyrir tveimur dögum fyrir sjálfa hlustunarkönnunina. Hún var 

aðeins notuð til að venja nemendur við að leysa þess konar verkefni en einnig til að ganga 

úr skugga um að ekkert kæmi þeim á óvart þegar að sjálfri hlustunarkönnuninni kæmi. 

Hlustunaræfingin var alveg eins uppbyggð og hlustunarkönnunin og áttu nemendur að 

leysa verkefni á sama hátt í báðum tilvikum. Verkefnin voru þó öðruvísi þar sem um 

aðrar myndir og spurningar var að ræða. Hér á eftir verður aðeins gerð grein fyrir 

hlustunarkönnuninni. 

 

Hlustunarkönnunin samanstóð af samtölum milli tveggja aðila sem spilað var af 

geisladisk. Öll samtölin voru endurtekin tvisvar sinnum í hlustuninni og nemendur fengu 

eins mikinn tíma og þeir þurftu til að leysa verkefnin. Á meðan var gert hlé á hlustuninni. 
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Hlustunarkönnunin (Fylgiskjal 1) innihélt 20 spurningar sem skipt var jafnt niður í 4 

hluta. 

o Fyrsti hluti: Mynd af baðherbergi og fyrir ofan og neðan myndina voru sjö hlutir. 

Nemendur áttu að tengja hlutina inn á réttan stað á myndinni eftir því sem 

fyrirmælin í hlustuninni gáfu til um. 

o Annar hluti: Fimm spurningar og með hverri spurningu fylgdu þrjár myndir þar sem 

ein af þeim var sú rétta. Nemendur áttu að merkja með X við réttu myndina í reit 

sem fylgdi hverri mynd. 

o Þriðji hluti: Mynd af garði með ýmsum hlutum sem reyndi á kunnáttu nemenda á 

litum. Þar áttu nemendur að lita ákveðna bolta með ákveðnum lit. Einnig áttu þeir 

að bæta við einum bolta með því að teikna hann á ákveðnum stað og lita hann í 

ákveðnum lit.  

o Fjórði hluti: Fimm spurningar og hverri spurningu fylgdu þrjár myndir þar sem ein 

af þeim var sú rétta. Nemendur áttu að merkja með X við réttu myndina í reit sem 

fylgdi hverri mynd. Þessi hluti var alveg eins uppbyggður og annar hlutinn en þó 

með erfiðari og flóknari spurningum. 

 

Markmiðið var að nemendur skildu heildarinntak í samtölum milli tveggja aðila ásamt 

því að geta farið eftir munnlegum fyrirmælum. Hlustunarkönnunin var mjög myndræn og 

þurftu nemendur ekki að skila frá sér rituðum texta eða lesa sjálfir texta á ensku. 

 

Kennslustofa var fengin fyrir samtalsathugunina til að fyrirbyggja truflun og skapa öryggi 

og ró. Samtölin milli nemenda og rannsakanda voru tekin upp á fartölvu með 

upptökuforritinu Audacity. Samtalsathugunin fór þannig fram að nemendur svöruðu 

spurningum rannsakandans og fylgdu fyrirmælum hans. Notast var við myndir, tölur á 

blaði og tússliti til að aðstoða nemendur við að tala ensku. Myndirnar komu úr 

Cambridge Young Learners Handbook (2000). Samúel Lefever lánaði rannsakandanum 

þær. Markmiðið með samtalsathuguninni var að athuga hvort að nemendur skildu talaða 

ensku og hvort þeir gætu sjálfir talað ensku. Reynt var að hafa samtalsathugunina sem 

samtal milli tveggja einstaklinga en nemendur þurftu einnig að fylgja fyrirmælum. 
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Samtalsathugunin skiptist í eftirfarandi þætti: 

o Rannsakandinn heilsaði og kynnti sig og nemandinn kynnti sig. 

o Nemandinn var spurður um aldur og átti síðan að þylja upp tölur af blaði. 

o Nemandinn var beðinn um að nefna ákveðna hluti á mynd og setja myndaspjöld á 

tiltekna staði (Fylgiskjal 2). 

o Nemandinn var spurður um heiti á litum. 

o Nemandinn var spurðum um dýraheiti; hvaða dýraheiti hann kynni á ensku og hvort 

hann vissi hvaða einstaka dýraheiti þýddu. 

o Nemandinn var beðinn um að lýsa atburðarás í myndasögu (Fylgiskjal 2). 

o Nemandinn var spurður að því af hverju hann kynni ensku án þess að hafa fengið 

formlega enskukennslu. 

 

2.3 Framkvæmd 
Hlustunarkönnunin var lögð fyrir á skólatíma nemenda. Samráð var haft við 

umsjónarkennara bekkjarins og fékkst tími á miðjum skóladegi, rétt fyrir hádegismat. 

Skólastofan var uppröðuð eins og um próf væri að ræða og nemendur sátu við 

skólaborðið sitt. Þeir höfðu hjá sér blýant og strokleður ásamt þeim litum sem þurfti fyrir 

þriðja hlutann, hvort sem var tréliti eða tússliti. 

 

Í samtalsathuguninni var byrjað á því að útskýra hvernig hún færi fram. Nemandinn átti 

að svara spurningum og fylgja fyrirmælum rannsakandans. Hér var um megindlega 

rannsóknaraðferð að ræða þar sem bornar voru upp opnar og lokaðar spurningar. Opnar 

spurningar gáfu nemendum tækifæri á að tjá sig á meðan lokaðar spurningar kröfðust 

ákveðins svars. Opnu spurningarnar voru auðsvaranlegri en þær lokuðu því þar fengu 

nemendur tækifæri á að nýta þá þekkingu sem þeir höfðu lært í sínu nánasta umhverfi. 

Markmiðið var að sjá hvernig nemendum sem ekki hafa fengið formlega enskukennslu 

gengi að tjá sig á ensku. Eins og fram hefur komið voru valdir 6 nemendur 

handahófskennt, 3 drengir og 3 stúlkur til að taka þátt í samtalsathuguninni. Nemendurnir 

voru mjög áhugasamir og höfðu einstaklega gaman af því að tala ensku. 
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Fyrst kynnti rannsakandinn sig og sagði: My name is Erla, what’s your name? og gátu 

nemendur svarað spurningunni án frekari útskýringa. Hugsanlega vissu nemendur hverju 

þeir áttu að svara því rannsakandinn sagði sjálfur til nafns. Einn nemandi svaraði í heilli 

setningu á meðan hinir sögðu aðeins nafnið sitt. Því næst voru þeir spurðir hvað þeir væru 

gamlir og þurftu allir að fá smá hjálp við að svara þeirri spurningu. Rannsakandinn 

hjálpaði á ensku með því að segja: Are you five years old? og nemendurnir tóku þá við 

sér og sögðu til um aldur. Þessar spurningar voru aðeins notaðar til að koma 

nemendunum inn í enska talmálið og venja þá við því sem átti eftir að koma þ.e. að tala 

og tjá sig á ensku. Þess vegna teljast þessar spurningar aðeins sem undirbúningur að 

samtalsathuguninni. Í samtalsathuguninni spurði rannsakandi spurninga og nemendur 

svöruðu þeim. Spurningarnar voru um algeng efni sem nemendur ættu að þekkja úr 

nánasta umhverfi eins og heiti á litum, dýrum, hlutum sem tengjast garði og húsi og tölur. 

 

2.4 Viðfangsefni, orðaforði og málfræði 
Viðfangsefnin, orðaforðinn og málfræðin sem verið var að skoða í hverjum hluta 

hlustunarkönnunarinnar voru margvísleg. Í fyrsta hluta áttu nemendur að draga línu á 

milli hluta. Þar voru dýraheiti, heiti yfir fatnað og ýmis orð tengd baðherbergi sem reyndu 

á kunnáttu nemenda í málfræði; nafnorð og forsetningar. Í öðrum hluta áttu nemendur að 

velja eina mynd af þremur. Þar var verið að vinna með sagnir í nútíð sem og nafnorð þar 

sem orð tengd skólastarfi og heiti yfir mat og leikföng voru notuð. Málfræðin í þriðja 

hluta var eins og í fyrsta hluta; forsetningar og nafnorð þar sem einblínt var á heiti á litum 

og dýrum. Í fjórða hluta áttu nemendur að velja eina mynd af þremur. Þar reyndi á 

skilning nemenda á lýsingarorðum og sögnum í þátíð sem og orð tengd skólastarfi og 

mat. 

 

Í samtalsathuguninni var notast við: 

o Mynd af garði, sjá Fylgiskjal 2 

o Tölur af blaði, allt frá núlli og upp í níu í ruglaðri röð. 

o Tússlitir 

o Myndasaga, sjá Fylgiskjal 2 
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Þegar nemendur skoðuðu fyrri myndina, myndina af garði, áttu þau að nefna hluti sem 

þau sáu á myndinni. Einnig fengu þeir tvær úrklippur af tveimur hlutum og áttu að setja 

þær á myndina eftir fyrirmælum rannsakandans. Þarna var aðallega verið að athuga 

orðaforða nemenda og skilning þeirra á forsetningum. Tölurnar frá núlli og upp í níu voru 

skrifaðar á blað eins og símanúmer. Sjö tölustafir voru á hverju blaði og um tvö 

símanúmer var að ræða, annars vegar heimasími og hins vegar farsímanúmer. Eins og 

fram hefur komið voru tölurnar í ruglaðri röð og númerin aðeins uppspuni hjá 

rannsakandanum. Tölurnar voru 5674192 og 8973204. Nemendurnir voru beðnir um að 

segja tölurnar á ensku. Tússlitirnir voru einnig í ruglaðri röð og voru eins og hér segir; 

blár, svartur, rauður, bleikur, fjólublár, gulur, grænn, appelsínugulur, brúnn og grár. 

Tússlitirnir voru þess eðlis að litur hvers og eins þakti allan tússlitinn, það er að blái 

tússliturinn var alveg blár, rauði tússliturinn var alveg rauður og svo framvegis. Það fór 

því ekki á milli mála hvaða lit var verið að biðja um. Myndasagan innihélt fjórar myndir 

sem sögðu stutta sögu. Þarna áttu nemendur að segja frá atburðarásinni á myndunum í 

heilum setningum. Alltaf áttu nemendur að nota ensku til að tjá sig og svara spurningum. 

 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar (Nr. S4733/2010). Persónuvernd sér um að 

farið sé eftir settum lögum nr. 77/2000 um persónuupplýsingar og persónuvernd. 

Foreldrar nemendanna þurftu einnig að gefa leyfi til að þeir mættu taka þátt í 

rannsókninni. Foreldrum var sent bréf tveimur vikum áður en hlustunarkönnunin fór fram 

og fengu þeir þrjá virka daga og eina helgi til að skila bréfinu. Í bréfinu var rannsóknin 

útskýrð og sagt frá því hvernig hún færi fram. Foreldrum gafst kostur á að hafa samband 

við rannsakandann ef þá vantaði frekari upplýsingar. Allir foreldrar samþykktu að barnið 

sitt tæki þátt í rannsókninni og svöruðu spurningunum sem fylgdu bréfinu. Foreldrar voru 

mjög jákvæðir og fannst mörgum þetta vera spennandi viðfangsefni. Til þess að ekki sé 

hægt að rekja svör nemenda hefur nafni skólans verið breytt í X-skóli (sjá Fylgiskjal 3). 
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3 Niðurstöður 

3.1 Niðurstöður úr hlustunarkönnun 
Hlustunarkönnunin kom einkar vel út hjá nemendunum miðað við aldur þeirra og þá 

staðreynd að þeir hafa ekki fengið neina formlega enskukennslu.  

 

Í hlustuninni voru 20 spurningar og fékkst einn heill með því að svara tveimur 

spurningum rétt. Hæsta einkunn meðal drengjanna var 9,0 og lægsta einkunn var 5,0. 

Aðeins tveir drengir voru með hærri einkunn en 8. Meðaleinkunn drengjanna var 6,9. 

Staðalfrávikið var 1,4 og spönnin 4. Hæsta einkunn meðal stúlknanna var 10 og lægsta 

einkunn var 4,0. Fjórar stúlkur voru með hærri einkunn en 8,0 og tvær stúlkur voru með 

lægri einkunn en 5,0. Meðaleinkunn stúlknanna var 7,1. Staðalfrávikið var 2,2 og spönnin 

6. Ef reiknuð er meðaleinkunn allra nemendanna í bekknum er útkoman 7,0 sem er mjög 

gott fyrir þessa nemendur. 

 

Hlustunarkönnun - svör nemenda

1

3

5

7

9

11

13

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Spurningar

Nemendur

Rétt svör

Mynd 1. Rétt svör nemenda í hlustunarkönnun (Sjá Fylgiskjal 1). 

 



 21

Eins og fram hefur komið tóku 15 nemendur þátt í hlustunarkönnuninni. 

Hlustunarkönnunin samanstóð af verkefnum þar sem nemendurnir áttu að draga línu á 

milli hluta, velja eina mynd af þremur og lita tiltekna hluti með réttum lit. 

 

Tafla 2. Hlutfall (%) réttra svara hjá drengjum, stúlkum og öllum nemendum í 

hlustunarkönnun 

 

Númer spurninga 

í hlustunarkönnun 

Hlutfall (%) af 

réttum svörum 

meðal drengja 

Hlutfall (%) af 

réttum svörum 

meðal stúlkna 

Hlutfall (%) af 

réttum svörum meðal 

allra nemenda 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

71,4 

42,8 

71,4 

57,1 

51,7 

71,4 

85,7 

28,5 

100,0 

100,0 

85,7 

100,0 

71,4 

28,5 

85,7 

51,7 

100,0 

28,5 

42,8 

100,0 

62,5 

40,0 

75,0 

50,0 

75,0 

37,5 

87,5 

75,0 

100,0 

62,5 

100,0 

87,5 

62,5 

62,5 

75,0 

75,0 

87,5 

37,5 

50,0 

100,0 

66,6 

46,6 

73,3 

53,3 

66,6 

53,3 

86,6 

53,3 

100,0 

80,0 

93,3 

93,3 

66,6 

46,6 

80,0 

66,6 

93,3 

33,3 

46,6 

100,0 

Meðaltal: 68,71 70,13 69,67 
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Athygli vekur að allir nemendurnir svara tveimur spurningum rétt af þeim tuttugu 

spurningum innan könnunarinnar (spurningar 9 og 20) (Mynd 1 og Tafla 2). Í fyrri 

spurningunni var spurt hvað stelpurnar á myndinni væru að borða og nefnt enska orðið 

banana sem er alveg eins og íslenska orðið yfir þennan ávöxt. Spurning 20 er seinasta 

spurningin í fjórða lið þar sem nemendurnir áttu að velja eina mynd af þremur. Þar var 

spurt; What did the girls have for supper? og þar voru orðin pasta with cheese og juice to 

drink og seinna orðasambandið gaf til kynna hvaða mynd var sú rétta. Einn nemandi 

hafði það á orði að það væri alveg eins og konan í hlustuninni væri að tala íslensku og á 

þar við orðasambandið juice to drink (djús að drekka). Í báðum tilvikum áttu 

nemendurnir að velja eina mynd af þremur. Einnig svara 14 nemendur þremur 

spurningum rétt (spurningum 11, 12 og 17). Spurningar 11 og 12 eru fyrstu spurningarnar 

í þriðja hluta þar sem nemendurnir voru beðnir um að lita ákveðna bolta í tilteknum 

litum. Þess ber að geta að litirnir sem hér var beðið um voru litirnir blár og rauður en 

þessi orð hafa sama stofn í íslensku og ensku (blár-blue, rauður-red). Í spurningu 17 áttu 

nemendurnir að velja eina mynd af þremur þar sem orð eins og zoo, café og school koma 

fyrir. Líklegt er að nemendurnir kannist við þessi orð úr nánasta umhverfi. 

 

Áberandi er að drengirnir svöruðu oftar rétt miðað við stúlkurnar. Þrátt fyrir það eru 

stúlkurnar með betra meðaltal en drengirnir þegar kemur að heildinni. Eins og kunnugt er 

tóku 15 nemendur þátt í hlustunarkönnuninni, 7 drengir og 8 stúlkur. Svarhlutfall 

drengjanna fer lægst niður í 28,5% og lægsta svarhlutfall stúlknanna er tæplega 10% 

hærra eða 37,5%. Á Mynd 2 má sjá að allir drengirnir svöruðu fimm spurningum rétt 

(spurningum 9, 10, 12, 17 og 20) á meðan allar stúlkurnar svöruðu þremur spurningum 

rétt (spurningum 9, 11 og 20). Í spurningu 10 er talað um vélmenni eða robot og eru 

miklar líkur á því að drengirnir þekki það orð úr sínu nánasta umhverfi. 
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Hlustunarkönnun - rétt svör skipt eftir kynjum

Drengir
Stúlkur

Mynd 2: Rétt svör drengja og stúlkna í hlustunarkönnun (sjá Fylgiskjal 1). 

 

Spurning 18 fær lægsta hlutfall réttra svara en hún er í fjórða og seinasta hluta 

könnunarinnar þar sem nemendurnir áttu að velja eina mynd af þremur. Orð eins og wrote 

og couldn’t komu fram í samtalinu og er líklegt að nemendurnir þekki ekki þessi orð. 

Einnig leggst neitunin saman við sögnina í seinna orðinu sem nemendurnir þekkja ekki úr 

íslenska tungumálinu. Nemendurnir voru hugsanlega farnir að læra inn á það að svarið 

við spurningunum kom fram aftast í samtalinu. Þó varð undantekning á því í þessari 

spurningu þar sem svarið kom fram í upphafi samtalsins. Líkur eru á að margir 

nemendanna hafi svarað henni rangt vegna þess að þeir hlustuðu eftir því sem kom fram 

seinast í samtalinu. Þó svara 5 nemendur henni rétt sem er 33% af fjölda þátttakenda. 

 

Hlustunarkönnuninni var skipt niður í fjóra hluta þar sem hver hluti innihélt 5 spurningar 

eða verkefni. Hver hluti markaði nýjar áherslur og reyndi á mismunandi skilning 

nemenda. Í fyrsta hluta áttu nemendurnir að draga línu á milli hluta. Í öðrum hluta áttu 
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þeir að velja eina mynd af þremur en það áttu þeir einnig að gera í fjórða hluta. Í þriðja 

hluta áttu þeir síðan að lita tiltekna hluti með réttum litum. 

 

Hlustunarkönnun - rétt svör nemenda

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Hluti 1 Hluti 2 Hluti 3 Hluti 4

Spurningar skiptar niður í fjóra hluta

N
em

en
du

r

Mynd 3: Rétt svör nemenda skipt eftir hlutum innan hlustunarkönnunar. Sjá Fylgiskjal 1. 

 

Hlutfall réttra svara nemenda fer mjög rokkandi en þó koma annar og þriðji hluti 

hlustunarkönnunarinnar best út (Mynd 3). Í öðrum hluta svara fæstir rétt, einungis átta 

nemendur, og ein spurning fær fullt hús stiga þar sem allir nemendurnir svara henni rétt. 

Aðeins sjö nemendur svara einni spurningu rétt í þriðja hluta á meðan 10 til 14 nemendur 

svara hinum spurningunum innan þessa hluta rétt. Aðeins einu sinni svara fimm eða færri 

nemendur spurningu rétt (spurningu 18). Alltaf svara sjö eða fleiri nemendur hinum 

spurningunum rétt sem þarf að teljast mjög gott miðað við aldur nemendanna og þá 

staðreynd að þeir hafa ekki fengið neina formlega enskukennslu. Fyrsti hluti fær lægsta 

svarhlutfall þar sem svarhlutfall fer frá sjö nemendum upp í 11 nemendur með rétt svör. 

 

Eins og fram hefur komið gekk nemendunum vel að leysa hlustunarkönnunina og hafa 

þeir mikla kunnáttu í ensku þrátt fyrir að hafa ekki fengið neina formlega enskukennslu. 
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Þeir voru mjög ánægðir með þessa könnun og þótti hún einstaklega skemmtileg. 

Skemmtilegast fannst þeim að svara spurningunum í öðrum og fjórða hluta enda komu 

þessir hlutar vel út hvað varðar hlutfallslega rétt svör nemendanna en þarna áttu þeir að 

velja eina mynd af þremur. 

 

3.2 Niðurstöður úr samtalsathugun 
Nemendunum sex var skipt í tvo hópa eftir getu í samtalsathugun. Hópur 1 var sá hópur 

nemenda sem þurfti oft á frekari útskýringum að halda þegar þeir fengu spurningar og 

fyrirmæli frá rannsakandanum. Einstaka sinnum þurfti rannsakandinn að nota 

móðurmálið til útskýringar. Nemendurnir þurftu oftast að telja frá einum og upp úr til að 

kalla fram einstaka tölur og svöruðu oftast aðeins með einu orði. Nemendurnir í hópi 2 

skildu fyrirmælin án frekari útskýringa. Einnig þuldu þeir upp tölur af blaði reiprennandi 

og gátu myndað setningar sem innihéldu þrjú orð eða fleiri. Í hvorum hópnum fyrir sig 

voru þrír nemendur. 

 

3.2.1 Hópur 1 
Þeir nemendur sem féllu undir hóp 1 voru tveir drengir og ein stúlka. Þessir nemendur 

gátu nefnt nokkur algeng orð á ensku á fyrstu myndinni eins og; house, tree, boy og ball. 

Þeir þurftu að telja í huganum frá einum og upp úr til að kalla fram tölustafina sjö, átta og 

níu. Einnig gátu þessir þrír nemendur nefnt tvo liti, blár og rauður. Þeir áttu erfitt með að 

segja frá atburðarásinni í myndasögunni og gátu þar af leiðandi ekki myndað heilar 

setningar. 

 

Eins og segir hér að ofan vissu þessir nemendur orðin fyrir hús, tré, strákur og bolti. Einn 

nemandi notaði enska orðið guy fyrir strák á myndinni og meðan hinir notuðu orðið boy. 

 

Nemendurnir gátu allir nefnt heitin á litunum blár og rauður og einn nemandinn vissi 

einnig heitið á bleika litnum (pink). Ásamt þessu breytti hann íslenska orðinu grænn yfir á 

ensku og kom þá út orðið grine (sagt eins og fine á ensku).  

 



 26

Þegar kom að myndasögunni þurfti rannsakandinn að hjálpa nemendunum mikið. Þeir 

gátu ekki myndað heilar setningar og vissu ekki hvernig þeir áttu að koma orðum frá sér á 

ensku. Einnig var einn nemandi sem skildi ekki lýsingarorðin glaður og sorgmæddur og 

þurfti töluverða hjálp: 

Rannsakandi: ...and is the boy happy or sad? 

Nemandi:..humm... 

Rannsakandi: The boy here... (bendir á mynd 4) is he happy or sad? 

Nemandi: ...ég veit ekki... 

Rannsakandi: If you are happy then you are smiling (og brosir) and if you are sad then 

you are... (gerir skeifu með munninum)...now here, is the boy happy or sad? 

Nemandi: ...hap-py... 

 

Nemendurnir voru einnig spurðir hvort þeir vissu fleiri dýranöfn og gátu þeir þá nefnt 

orðin hundur og köttur (dog og cat). Einnig vissu nemendurnir merkinguna á bak við 

orðin frog og rat en áttu í vandræðum með orðin lion, tiger og mouse. 

 

Nemendur innan hóps 1 eru þeir nemendur sem lítið eru í tölvuleikjum. Þegar þeir voru 

spurðir hvort þeir væru mikið í tölvunni neituðu þeir allir og þegar þeir voru spurðir hvort 

þeir væru einhvern tímann í netleikjum á ensku sagði einn nemandinn: Nei bara 

útlenskum aðallega. 

 

3.2.2 Hópur 2 
Þeir nemendur sem féllu undir hóp 2 voru einn drengur og tvær stúlkur. Allir þessir 

nemendur gátu sagt orðin hús, tré, strákur og bolti á ensku við fyrstu myndina. Þegar bent 

var á strákinn á myndinni sagði einn nemandinn orðið hair fyrir hár. Þeir áttu ekki í 

erfiðleikum með að setja úrklippur af tveimur hlutum á réttan stað á myndinni. 

Nemendurnir þuldu upp tölurnar reiprennandi og gátu nefnt marga af litunum sem beðið 

var um. Einnig gátu þeir myndað heilar setningar þegar koma að því að lýsa atburðarás í 

myndasögunni. 

 



 27

Ásamt orðunum hús, tré, strákur og bolti gátu nemendurnir einnig nefnt orðin stelpa, önd, 

safi og hattur við fyrstu myndina. Þeir áttu auðvelt með að setja úrklippurnar af tveimur 

hlutum á réttan stað á myndinni. 

 

Nemendurnir gátu þulið upp tölurnar reiprennandi og virtust ekki þurfa að telja í 

huganum né hugsa sig um. Athygli vakti að einn nemandi sagði null fyrir töluna 0 og var 

sá eini sem gerði það. 

 

Þessir nemendur gátu nefnt alla litina þó að þeir vissu ekki heitin á appelsínugula og gráa 

litnum. 

 

Í myndasögunni gátu þeir myndað heilar setningar og útskýrt á áhrifaríkan hátt hvað var 

að gerast á myndunum: 

Rannsakandi: What is the monkey doing? (bendir á mynd 2) 

Nemandi: Took his hat 

Rannsakandi: And what is he doing? (bendir á strákinn) Is he happy or sad? 

Nemandi: He’s not happy 

Rannsakandi: Why not? 

Nemandi: The monkey took his hat 

 

Þó voru þeir ekki með á hreinu hvernig enskar sagnir beygjast og notuðu því ekki rétta 

sagnbeygingu. Hér er gott dæmi um það: 

Rannsakandi: What’s the mom doing here? (bendir á mynd 4) 

Nemandi: Give him banana 

 

Nemendur vissu ýmis dýraheiti eins og dog, cat, frog, ape, monkey, duck og penguin. 

Einnig vissu nemendurnir merkinguna á bak við orðin mouse, rat, lion og tiger. 

 

Nemendurnir áttu í litlum erfiðleikum með að tjá sig og virtust mjög öruggir. Þeim fannst 

mjög gaman að fá að deila þekkingu sinni á enska tungumálinu. Þegar þeir voru spurðir 
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hvar þeir lærðu ensku nefndu tveir að þeir væru mikið í tölvuleikjum. Þeir eru þá aðallega 

á einni leikjasíðu þar sem allt talað mál og allur texti er á ensku. 

 

Eins og fram hefur komið skildu nemendurnir mjög mikið í ensku og gátu gert sig 

nokkuð skiljanlega. Nemendurnir í samtalsathuguninni skildu oftast einfaldar spurningar 

og fyrirmæli og töluðu margir nemendur fína ensku. Mikill áhugi var hjá nemendunum að 

tala ensku og ber það vott um að þeim finnst enskan mjög skemmtilegt tungumál. 

Nemendurnir voru mjög áhugasamir og vildu ólmir sýna rannsakandanum hvað þeir 

kynnu í ensku. Þeim fannst mjög gaman að leysa verkefnin sem fylgdu hlustuninni og 

spurðu margir hvort þeir fengju að gera svona aftur og þá hvenær. Einnig gekk þeim vel í 

hlustunarkönnuninni og þeir skildu megnið af því sem kom fram í henni. 

4 Umræða 
Nemendur virðast hafa góða þekkingu á enska tungumálinu og kunna algeng orð sem þau 

kynnast í nánasta umhverfi. Þeim gengur ágætlega að skilja ensku og helmingur þeirra 

gat myndað heilar setningar. Þeir virðast hafa jákvætt viðhorf til enskunnar þar sem 

nemendunum þótti mjög gaman að leysa verkefnin og voru áhugasamir um að taka þátt í 

samtalsathuguninni. Hins vegar gafst ekki kostur á að tala við alla nemendurna en 

greinilegt var að þeir höfðu mikinn áhuga á ensku.  

 

Athyglisvert er að sjá að nemendur í 2. bekk standa mjög nálægt nemendum í 4. og 5. 

bekk hvað hlustunarkönnunina varðar (sjá Auður Torfadóttir, o.fl., 2006). Meðaltal af 

réttum svörum nemenda í 5. bekk var 77% og meðaltal af réttum svörum nemenda í 4. 

bekk var 69%. Nemendur í 2. bekk voru með um 70% svarhlutfall sem er örlítið hærri en 

meðaltal nemenda í 4. bekk. Töluvert fleiri þátttakendur voru þó í rannsókninni frá 2006.  

 

Nemendur 4. og 5. bekkjar eru töluvert færari í samskiptum en nemendur í 2. bekk. Fleiri 

nemendur skildu spurningar og fyrirmæli og gátu margir leikið sér með tungumálið. 

Nemendur í 3. bekk sem Samúel Lefever (2010) rannsakaði gátu sagt eitthvað á ensku og 

sýndu að þeir voru með mikinn orðaforða þrátt fyrir að hafa ekki fengið neina formlega 

enskukennslu. Helmingur þeirra nemenda sem tók þátt í samtalsathuguninni höfðu litla 

samtalsfærni þó þeir skildu spurningar og fyrirmæli. Helmingur nemenda í 2. bekk sem 
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tók þátt í samtalsathuguninni hafði einnig litla samtalsfærni. Þeir svöruðu oftast með einu 

orði og gátu lítið notað ensku til að tjá sig. Samkvæmt rannsókn Lefevers gátu 25% 

nemenda í 3. bekk talað ensku óhikað og þurftu litla hjálp frá rannsakandanum varðandi 

skilning á spurningum og fyrirmælum. Stelpur voru í meirihluta þeirra sem höfðu litla 

samtalsfærni en athyglisvert er að sjá að í 2. bekk er ein stelpa af þremur sem fellur undir 

þennan hóp. Á sama hátt voru strákar í 3. bekk í meirihluta þar sem samtalsfærnin var 

mikil en hjá 2. bekk var kynjahlutfallið öfugt, tvær stelpur og einn strákur. 

 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna – Erlend tungumál (2007) er talað um áfangamarkmið í 

ensku við lok 4. bekkjar. Í hlustun eiga nemendur að skilja einföld fyrirmæli og 

spurningar ásamt því að geta fylgst með í einföldum hlustunaræfingum. Talmáli er skipt í 

tvo flokka; samskipti og framsögn. Hvað varðar samskipti þurfa nemendur að kunna að 

heilsa og kveðja og taka þátt í einföldum samtölum ásamt því að geta spurt einfaldra 

spurninga og svarað á einfaldan hátt. Einnig eiga þeir að geta sungið með söngvum og 

farið með þulur sem þeir hafa lært. Í framsögn eiga nemendur að geta gefið upplýsingar 

um sjálfan sig. Ásamt því eiga þeir að geta lýst mynd eða hlut á einfaldan hátt í nokkrum 

orðum. Eins og fram hefur komið tóku nemendur í 2. bekk þátt í þessari rannsókn sem 

hafa ekki fengið neina formlega enskukennslu. Þrátt fyrir það uppfylla flestir þessara 

nemenda áfangamarkmiðin er varða hlustunina. Nemendurnir skildu einföld fyrirmæli og 

gátu fylgst með í hlustunarkönnuninni. Talað mál vafðist þó fyrir sumum þeirra þar sem 

allir gátu ekki tekið þátt í einföldum samræðum eða lýst hlut eða mynd á einfaldan hátt. 

Þó voru nokkrir nemendur mjög færir og gátu talað góða ensku. Þeir gátu gefið 

upplýsingar um sjálfan sig og lýst atburðarrás á mynd með einföldum setningum. Aldrei 

var reynt á það hvort nemendurnir gætu spurt spurninga á ensku, sungið eða farið með 

þulur, en eins og áður segir þá hafa nemendur í 2. bekk ekki fengið neina formlega 

enskukennslu og hafa því ekki lært neinar þulur. Hins vegar verður að teljast líklegt að 

nemendurnir geti sungið eitthvað á ensku við lög sem þeir heyra í útvarpi. 

 

Þó svo að nokkur ár skilji á milli þessara nemenda kemur á óvart hve lítill munur er á 

niðurstöðunum. Hlustunin kemur vel út hjá nemendum í 2., 4. og 5 bekk og er það 

hugsanlega vegna þess að nemendur eru vanir að hlusta á ensku í gegnum útvarp og 
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sjónvarp. Lesskilningur kom í stað hlustunarkönnunar hjá nemendum í 3. bekk. 

Einhverjir nemendur í 2., 3., 4. og 5. bekk eru mjög færir um að tjá sig á ensku og flestir 

skilja hana nokkuð vel. 

 

5 Lokaorð 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sem og niðurstöður rannsóknar Auðar Torfadóttur, o.fl., 

(2006) gefa sterklega til kynna að nemendur eru mjög færir í enskri tungu þrátt fyrir að 

hafa ekki fengið neina formlega enskukennslu. Nemendurnir í 2. bekk sem og í 4. og 5. 

bekk stóðu sig einkar vel í hlustunarkönnuninni. Á meðan 5. bekkur stóð sig örlítið betur 

og svaraði fleiri spurningum hlutfallslega rétt voru nemendurnir í 4. og 2. bekk með 

svipað svarhlutfall. Meðaltal á réttum svörum í hlustuninni meðal nemendanna í 2. bekk 

var 70% á meðan 74% nemendanna í 5. bekk svaraði hlustuninni rétt. Nemendurnir í 2. 

bekk áttu flestir auðvelt með að tjá sig á ensku og skildu einfaldar spurningar og 

fyrirmæli. Allir nemendurnir í 2. bekk gátu nefnt heiti á algengum hlutum eins og hús, 

tré, bolti, stelpa og strákur og vissu heitin á nokkrum litum eins og blár og rauður. 

Helmingur nemendanna gat þulið upp tölurnar reiprennandi á meðan hinn þurfti að fara 

með alla talnarununa til að geta sagt tölurnar sjö, átta og níu. Einnig gat helmingur 

nemendanna myndað setningar með þremur orðum eða fleiri. Allir nemendurnir virtust 

skilja talaða ensku þó að nokkrir nemendur þurftu hjálp við útskýringum á fyrirmælum og 

spurningum. Þeir nemendur sem tóku þátt voru mjög áhugasamir um enskuna og 

greinilegt að þeir heyra hana daglega í útvarpi og sjónvarpi. Einhverjir nemendanna fá 

tækifæri til að fara í tölvuleiki en margir þeirra eru á ensku.  

 

Samkvæmt niðurstöðunum í hlustunarkönnuninni og samtalsathuguninni er ekkert því til 

fyrirstöðu að hefja enskukennslu fyrr en í 4. bekk. Sú ákvörðun er þó í höndum 

skólastjórnenda og kennara hvers skóla samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Þeir sem 

vilja geta hafið enskukennslu í 1. bekk og deilist þá fjöldi kennslustunda á 10 ár í staðin 

fyrir 6 ár þar sem enskukennsla hefst í 4. bekk. Nemendur virðast hafa jákvætt viðhorf til 

enskunnar og læra mikið á því að hlusta á útvarp, horfa á sjónvarp og spila tölvuleiki. 

Mikill einstaklingsmunur er á nemendum í 2. bekk þar sem einn nemandi fær 4,0 í 

einkunn á meðan annar fær 10,0. Þeir kennarar sem eru að kenna yngri bekkjum 
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grunnskólans ættu að athuga áhugann hjá nemendum fyrir því að læra ensku. Eins og 

raun ber vitni eru nokkrir nemendur mjög færir í ensku og hafa eflaust mikinn áhuga á að 

deila þekkingu sinni með samnemendum. Örkennsla einu sinni í viku í hálftíma gefur 

nemendum kost á að auka orðaforðann og læra eitthvað nýtt á stuttum tíma. 

 

Alls tóku 15 nemendur þátt í þessari rannsókn og koma þeir allir úr sama bekk í sama 

skóla. Enginn nemendanna er með frávik í hreyfingu eða þroska og enginn þeirra þarf á 

sérstakri námsaðstoð að halda. Allir nemendurnir búa í sama hverfi í nágrenni við 

skólann. Auðvelt er að bera saman niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri rannsóknir 

frá árinu 2006 og 2010 því um sömu rannsóknaraðferð er að ræða og sama 

rannsóknarefnið er notað. Þó var rannsóknin frá árinu 2010 með öðruvísi sniði þrátt fyrir 

að sama rannsóknarefnið væri notað í samtalsfærninni. Þar var einnig athugaður 

lesskilningur nemenda sem ekki var rannsakaður í þessari rannsókn né í rannsókninni frá 

2006.  

 

Í útvarpi og sjónvarpi heyra börn mikla ensku. Mest spiluðu dægurlögin á íslenskum 

útvarspsstöðvum eru sungin á ensku. Þó svo að stór hluti af dagskrá íslenskra 

sjónvarpsstöðva sé á íslensku þá er meirihlutinn á öðru tungumáli og þá aðallega ensku. 

Ég tel að það þurfi að skoða betur hversu mikla ensku nemendur læra út frá nánasta 

umhverfi. Gott væri að athuga enskuna sem þeir heyra með því að athuga betur hversu 

mikið þeir hlusta á útvarp og horfa á sjónvarp og jafnvel fylgjast nánar með tölvunotkun 

þeirra þó svo að það gæti reynst erfiðara. 

 

Fáir nemendur tóku þátt í þessari rannsókn og þess vegna er erfitt að alhæfa um 

niðurstöður. Þær gefa þó góða vísbendingu um að nemendur í 2. bekk séu byrjaði að læra 

ensku sjálfir með því að hlusta á lög sem sungin eru á ensku, horfa á kvikmyndir með 

ensku tali og spila tölvuleiki þar sem talað mál og ritað er á ensku. Áhrifaríkt væri að 

athuga nánar enskukunnáttu nemenda í grunnskólum landsins með því að nota sömu 

rannsóknaraðferð og sama rannsóknarefnið eins og í þessari rannsókn sem og í 

rannsóknum frá 2006 og 2010. Þá yrði úrtakið stærra og gæti því gefið betri mynd af því 

hversu góð enskukunnátta grunnskólanemenda er. 
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7 Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1 – Hlustunarkönnun 
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Fylgiskjal 2 – Samtalsathugun 

 

Mynd 1 (mynd af garði) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2 (myndasaga) 
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Fylgiskjal 3 – Foreldrabréf 

Reykjavík, mars 2010. 

Til foreldra/forráðamanna barna í 2. bekk X-skóla. 

 Ég heiti Erla Bára Ragnarsdóttir og er að vinna að BA-ritgerðinni minni við 

Háskóla Íslands, Menntavísindasvið (áður Kennaraháskóli Íslands). Í ritgerðinni langar 

mig að athuga enskukunnáttu nemenda í 2. bekk X-skóla og styðjast við rannsókn sem 

var gerð 2006; Enskukunnátta barna í 4. og 5. bekk grunnskólans. Í þeirri rannsókn kom 

enskukunnátta barna mjög vel út, um 80% rétt svarhlutfall og taldi ég þess vegna 

spennandi og krefjandi að færa rannsóknina niður í 2. bekk. Einn af þeim sem 

framkvæmdi þessa rannsókn er enskukennari minn við háskólann og hefur hann hjálpað 

mér við mína ritgerð. Leiðbeinandi minn í þessu verkefni er Jóhanna Einarsdóttir, lektor 

við Háskóla Íslands en hún hefur unnið að rannsóknum  um málþroska barna. 

 Ég hef fengið leyfi fræðsluyfirvalda til að vinna rannsóknina við X-skóla með því 

tilskildu að foreldrar veiti sitt samþykki. Ég kem til með að leggja tvær hlustunarkannanir 

fyrir bekkinn, hvor um sig rúmar 15 mínútur að lengd og allt efni endurtekið tvisvar. Þær 

byggjast á því að nemendur skoði myndir, dragi línur á milli hluta, velji eina mynd af 

þremur og liti tiltekna hluti með réttum litum. Nemendurnir þurfa ekkert að skrifa eða 

lesa. Einnig mun ég velja nokkra nemendur að handahófi og athuga samtalsfærni þeirra á 

ensku. Ég mun sýna þeim myndir og biðja þá að segja mér hvað þau sjá. Samtalsfærnina 

þarf ég að taka upp með upptökutæki (diktaphone) til að geta unnið úr upplýsingunum 

seinna. 

 Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og nöfn nemenda verða 

hvergi birt í ritgerðinni minni. Einnig mun ég ekki tala um einstaka nemendur við annað 

starfsfólk X-skóla þar sem ég er bundin trúnaði. Ef þið eruð samþykk því, að barnið 

ykkar taki þátt í þessari rannsókn, bið ég ykkur að fylla út meðfylgjandi blað og skila til 

umsjónarkennara bekkjarins fyrir 8. mars n.k. Einnig getið þið skilað blaðinu beint til 

mín og fengið um leið nánari upplýsingar. 

Allar nánari upplýsingar veiti ég, Erla Bára Ragnarsdóttir, í síma: 772-3752, eða 

þið getið sent mér tölvupóst: ebr2@hi.is. 

Með bestu kveðju og von um 

ánægjulegt samstarf. 
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Enskukunnátta barna í 2. bekk X-skólans 

Yfirlýsing um samþykki 

Nafn barns:______________________________________________________________ 

Nöfn foreldra/forráðamanna:________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Vinsamlegast lesið vel yfir og merkið X við viðeigandi svar. 

1. Ég hef lesið meðfylgjandi blað með upplýsingum um rannsóknina? ___Já ___Nei 

2. Ég hef haft tækifæri til að spyrja spurninga og afla mér meiri upplýsinga um 

rannsóknina?        ___Já ___Nei 

3. Ég hef fengið fullnægjandi svör við spurningum mínum?  ___Já ___Nei 

4. Mér er ljóst að þessi rannsókn er aðeins athugun á enskukunnáttu barnsins míns og að 

ekki er um próf eða opinbera rannsókn að ræða, aðeins rannsókn sem Erla Bára mun 

styðjast við í lokaverkefni sínu til BA-prófs?    ___Já ___Nei 

5. Ég samþykki að leyfa barninu mínu að taka þátt í tveimur hlustunarkönnunum þar 

sem verið er að athuga skilning barnsins á enska tungumálinu?  ___Já ___Nei 

6. Ég samþykki að leyfa barninu mínu að taka þátt í samtalsfærninni þar sem barnið þarf  

að fara eftir fyrirmælum og tjá sig á þeirri ensku sem það kann nú þegar? ___Já ___Nei 

7. Hefur barnið þitt einhvern tímann þurft að tjá sig á erlendu tungumáli? (á erlenda  

foreldra/ættingja, búið erlendis o.þ.h.)_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Undirskrift foreldra/forráðamanna:............................................................................... 

Dags:.............................. 

Þessu blaði skal skila til umsjónarkennara eða Erlu Báru ekki seinna en mánudaginn 8. mars 2010. 


