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Ágrip

Góð tungumálakunnátta er Íslendingum mjög mikilvæg og forsenda hennar er öflug 

tungumálakennsla í framhaldsskólum landsins. Mjög hefur þrengt að 

tungumálakennurum vegna stöðugs niðurskurðar í tungumálakennslu seinustu tvo 

áratugi og nú síðast, með nýjum menntalögum frá 2008, er hlutur erlendra tungumála í 

námskrám mjög óljós. Með lögunum er skólum í sjálfsvald sett hvort og hversu margar 

einingar nemendur þurfa að taka í dönsku og 3. máli því að eina erlenda tungumálið í 

kjarna er ensku.

Í ritgerðinni er staða erlendra tungumála í framhaldsskólum skoðuð í ljósi 

menntalaga frá 2008 og út frá þróun einingafjölda og stefnu í tungumálum í námskrám 

frá 1986 til dagsins í dag. Sagt er frá námskrárvinnu í kjölfar menntalaganna í 

Menntaskólanum á Akureyri og hvaða hlut erlend tungumál eiga í nýrri námsskipan þar. 

Aðrir framhaldsskólar eru mislangt á veg komnir með ritun nýrrar námskrár. Sagt 

verður frá hlut tungumál í þeim skólum sem farnir eru að starfa eftir nýrri námskrá og 

hvert þeir skólar sem enn vinna í sinni námskrá stefna hvað tungumál varðar. Einnig eru 

birtar niðurstöður könnunnar sem lögð var fyrir nemendur í 1. bekk Menntaskólans á 

Akureyri þar sem þeir voru spurðir út í afstöðu þeirra gagnvart þeirri ákvörðun MA að 

halda dönsku og 3. máli inn í kjarna. Þess ber að geta að í ritgerðinni er stuðst við drög 

að nýrri aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla og þegar ritgerðinni er skilað inn er vika í 

útgáfu aðalnámskrárinnar.
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Inngangur

Sá sem kann þýzku og engelsku, frönsku og völsku af nýju málunum á vorri 
öld fer ei mikils á mis þó hann slái slöku við hinum; og þessi mál verða 
væntanliga höfuðmálin svo lengi sem heimur stendur, þar eð þau hafa fengið 
rætur í öllum heimsálfum, og sér í lagi engelskan, hvar við og mætti bæta 
spönsku.1

Íslendingar hafa í gegnum tíðina haft nokkra sérstöðu varðandi tungumálakunnáttu og 

ekki síst þann fjölda tungumála sem nemendum hefur verið skylt að læra. Við erum lítil 

þjóð og erum að mörgu leyti háð samskiptum okkar við aðrar þjóðir. Alþjóðasamskipti á 

öllum sviðum hafa farið sífellt vaxandi á síðustu 100-150 árum og munu halda áfram 

svo lengi sem land byggist. Útrás íslenskra fyrirtækja hefur vakið mikla athygli síðustu 

ár og það á ekki eingöngu við um viðskipti heldur einnig vísindi, listir og menningu. 

Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og einn af lykilþáttum velgengni hennar 

er haldbær tungumálakunnátta og menningarlæsi. Ferðamönnum á Íslandi fjölgar jafnt 

og þétt og aflar hún stórum hluta gjaldeyristekna þjóðarinnar.2

Góð tungumálakunnátta opnar okkur dyr að öðrum menningarheimum og með því 

að kynnast annarri menningu en okkar eigin lærum við að skilja og meta íslenska 

menningu enn betur: „Til þess að okkur farnist vel verðum við að ala börnin okkar upp 

þannig að þau búi yfir alþjóðlegri færni. Í alþjóðlegri færni felst mjög margt, en við 

náum bestum tökum á henni með því að ferðast sem mest og með því að kunna sem 

flest tungumál.”3 

Til þess að kynnast menningu annarra þjóða hafa Íslendingar gjarnan sótt menntun 

til nágrannaþjóða okkar og „reynslan hefur sýnt að nám Íslendinga erlendis hefur skilað 

sér með jákvæðum hætti inn í íslenskt þjóðfélag og orðið dýrmæt menningarleg 

sameign þjóðarinnar.”4 Á undanförnum árum hefur þó íslenskum námsmönnum í 

Frakklandi og Þýskalandi fækkað og má rekja það til skerðingar á kennslu 3. máls í 

framhaldsskólum á undanförnum áratugum.5

Erlend tungumál koma án efa við sögu á hverjum degi hjá stórum hluta 

þjóðarinnar. Mis mikið þó, allt frá því að þurfa að lesa utan á sósubréf upp í það að eiga 

1 Tómas Sæmundsson 1947: 88-89
2 Fagráð Stofunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 13-15

 Auður Hauksdóttir 2007: 157, 162
3 Morgunblaðið 5. janúar 2008
4 Fagráð Stofunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 17
5 Fagráð Stofunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 17
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í daglegum samskiptum við fólk og fyrirtæki erlendis. Mörg fyrirtæki þarfnast 

starfsfólks með haldgóða þekkingu á einu eða fleiri erlendum málum en 

„atvinnumarkaðurinn þjálfar ekki starfsmenn sína í að læra tungumál, heldur vill hann 

starfsfólk sem þegar hefur þessi blóm í hattinum.”6 

Það er því ljóst að það gagnast Íslendingum að kunna sem flest tungumál og kunna 

þau vel. Sú skoðun hefur líka endurspeglast í almennum hlutum námskráa hingað til. Nú 

síðast má sjá dæmi um þetta í námskrárdrögum frá 2010 þar sem talað er um að læsi, 

tjáning og samskipti á erlendum tungumálum séu eitt af níu sviðum lykilhæfni, en hún 

byggir á markmiðum laga um framhaldsskóla. Þessi hæfni „felur í sér innsýn í 

menningu annarra þjóða og leggur grunn að skilningi, víðsýni og virðingu. 

Tungumálakunnátta er lykillinn að upplýsingum um fagleg efni og gefur aðgengi að 

ýmsum nýsigögnum sem skipta máli í námi. Hún er ein af forsendum þess að geta átt 

farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni.”7 

Þó farið sé fögrum orðum um gagnsemi tungumálakunnáttu í almennum hlutum 

námskráa virðist því ekki vera fylgt eftir í framkvæmd þeirra. Frá árinu 1986, þegar 

fyrst var gefin út námskrá fyrir framhaldsskóla, hefur einingum í tungumálum sífellt 

fækkað og sömuleiðis kenndum tungumálum. Sú skerðing hefur ekki verið rökstudd af 

menntamálaráðuneytinu og virðist hún vera í nokkurri mótsögn við umfjöllun í 

námskrám um mikilvægi góðrar þekkingar í tungumálum. Það virðist því ekki vera 

dregið úr yfirlýsingum um mikilvægi kunnáttu nemenda í tungumálum en rými kennara 

og skóla til að veita nemendum þá þekkingu verulega skert. 

Elna Katrín Jónsdóttir hefur bent á að okkur Íslendinga skorti stefnu í kennslu 

erlendra tungumála hér á landi. Hún nefnir að á undanförnum árum hafi verið mikil átök 

um menntastefnu og skólastarf, bæði með nýjum lögum frá 2008 og svo 

efnahagshruninu í kjölfarið. Of mikið hafi verið einblínt á skipulagningu og umbúðir 

náms í stað þess að móta stefnu sem verður til þess að, í dag, sé ekki ljóst hvar við 

stöndum og hvert við stefnum hvað varðar nám og kennslu erlendra tungumála. Skilyrði 

nemenda til tungumálanáms hafi versnað undanfarinn áratug þrátt fyrir aukna kröfu 

samfélagsins um haldbæra tungumálakunnáttu í dönsku og 3. máli auk fleiri mála svo 

sem kínversku, japönsku eða rússnesku.8 

Við Íslendingar berum okkur gjarnan saman við nágranna okkar á 

Norðurlöndunum hvað menntamál varðar. Nefna má meðal annars PISA könnunina þar 

6 Morgunblaðið 5. janúar 2008
7 MMR 2010: 9
8 Elna Katrín Jónsdóttir 2010
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sem borinn er saman árangur 15 ára nemenda í OECD-löndunum í lestri, stærðfræðilæsi 

og náttúrufræðilæsi. Mikið var horft til Norðurlandanna við undirbúning 

styttingaráforma árið 2003 og íslenska stúdentsprófið borið saman við það danska og 

sænska þar sem nemendur ljúka stúdentsprófi 18-19 ára gamlir, eftir 3 ára nám.

Smári Geirsson, Norðfirðingur sem hefur starfað við kennslu, fræðimennsku og 

bæjarpólitík, hefur kynnt sér sögukennslu í norskum framhaldsskólum. Hann komst að 

því að innan þriggja ára framhaldsskólanáms í Noregi gefst ekki mikið rými fyrir 

nemendur til að bæta við sig þekkingu utan kjarna miðað við það sem gerist á Íslandi. 

Smári ræddi einnig við norska framhaldsskólakennara um kosti og galla þriggja ára 

náms til stúdentsprófs: „Allir þeir norsku kennarar sem að ég var í samskiptum við, 

dauðöfunda Íslendinga af fjögurra ára framhaldsskóla. Telja það að þeir séu í allt of 

þröngri stöðu með þriggja ára skóla, auk þess sem að nemendurnir sem fara út úr 

skólunum séu of ungir til þess að hefja akademískt háskólanám til dæmis.”9 Þegar áform 

voru uppi um að stytta íslenskt stúdentspróf í þrjú ár, ætli danskir og sænskir 

framhaldsskólakennarar hafi verið spurðir um þeirra skoðun á þriggja ára skóla sem svo 

mikið var horft til?

Danskir menntaskólar starfa eftir námskrá frá 1999. Eitt af almennum markmiðum 

sem koma fram í námskránni er að skólarnir eigi að stuðla að því að nemendur fái 

alþjóðlegan skilning og verði meðvitaðir um umhverfi sitt.10 Það hlýtur að fela í sér 

fjölbreytta tungumálakennslu. 

Í Danmörku skiptist menntaskólakerfið í tvær megin línur, almenna 

menntaskólakerfið og starfsmenntaskólakerfið. Almenna menntaskólakerfið er 

hefðbundið nám til stúdentsprófs sem tekur 3 ár og skiptist í tvær brautir: málabraut og 

stærðfræðibraut. Málabrautin lærir ensku á B stigi11, tvö erlend mál að eigin vali og 

latínu á C stigi. Í kjarna er 2. erlent mál á B stigi og 3. mál á C stigi en nemendur geta 

valið að ná upp á stig A í 2. máli og B í 3. máli, stig A í latínu og svo að bæta við sig 

grísku á A stigi. Stærðfræðibrautin lærir ensku á B stigi og 2. erlent mál á stigi B eða C 

en getur svo valið að bæta sig í annað hvort ensku eða 2. erlendu máli.12

Starfsmenntunarstúdentsprófið er annað hvort viðskiptamiðað (HHX) eða 

tæknimiðað (HTX). Reiknað er með að nemendur með slíkt próf haldi áfram námi í 

viðskiptaháskóla og tækniháskóla. Nemendur á tæknilínunni eru krafðir um ensku á 

9 Smári Geirsson 2011
10 Félagsvísindastofnun HÍ og Rannsóknarstofnun KHÍ 2002: 16
11 Öllum fögum er raðað á stig A, B eða C og er A það hæsta. Miðað er við að C jafngildi 75 

klukkustundum, B 200 og A 325.
12 Upper secondary eduction 2010
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stigi B en ekki annað erlent mál. Nemendur á viðskiptalínunni eru aftur á móti krafðir 

um ensku á stigi A og svo einnig tvö önnur erlend mál, á stigi A eða B. Þeir velja úr 

eftirfarandi tungumálum: franska, þýska, ítalska, rússneska og spænska.13

Í Svíþjóð eru tvær algengustu brautirnar til stúdentsprófs félagsfræðibraut og 

náttúrufræðibraut. Nám til stúdentsprófs telst 2500 einingar. Í kjarna beggja brauta eru 

200 einingar í ensku (8% heildar einingafjölda), í brautakjarna félagsfræðibrautar eru 

200 einingar í erlendum tungumálum en 100 í kjarna náttúrufræðibrautar.14 Í námskránni 

fyrir félagsfræðibrautina er fjallað um mikilvægi góðrar tungumálakunnáttu: „The 

ability to use a number of languages is important for international contacts, and for an 

increasingly internationalised labour market in order to take advantage of the rapid 

developments taking place in information and communications technologies, as well as 

for further studies. A knowledge of languages is needed for studies, travelling in other 

countries and for social and vocational contacts of different kinds.”15

Í samanburðarrannsókn sem menntamálaráðuneytið lét gera í tengslum við áform 

um styttingu náms til stúdentsprófs árið 2003 kom í ljós að íslenskir nemendur verja 

meiri tíma í önnur tungumál en móðurmál og ensku en nemendur í Damörku og 

Svíþjóð16 þó svo að einingum í tungumálum á Íslandi hafi fækkað síðan fyrst var gefin 

út námskrá árið 1986. Möguleg skýring á því gæti verið að Íslendingar læra 3 erlend 

tungumál til stúdentsprófs en það gera ekki allir nemendur í Danmörku og Svíþjóð. Með 

nýju framhaldsskólalögunum gæti hins vegar orðið breyting þar á vegna þess frelsis sem 

þau veita hvað uppbyggingu og skipulagningu náms varðar. Nú er miðstýring miklu 

minni, skólarnir þurfa sjálfir að móta sína stefnu og setja saman námsbrautirnar, með 

því eina skilyrði að í kjarna séu a.m.k. 45 einingar í ensku, íslensku og stærðfræði. 

Stúdentspróf skal vera 200 f-einingar að lágmarki en skólar ráða á hve mörg ár þeir raða 

einingunum. Þetta frelsi gerir framhaldsskólum kleift að velja hvort danska og 3. mál 

séu hluti af kjarna eða ekki, og þá einnig hversu stór hluti. Margir tungumálakennarar 

eru uggandi yfir þessari stöðu þar sem þeir óttast stórfelldan niðurskurð í 

tungumálakennslu með ófyrirséðum afleiðingum. Ný menntalög boða víðsýni og 

gagnrýna hugsun en hvernig á að mæta þeim markmiðum þegar tungumálakennsla, og 

þar með innsýn í menningu og siði fleiri þjóða, er skert eða skorin nánast algjörlega 

niður?

13 Upper secondary education 2010
14 Félagsvísindastofnun HÍ og Rannsóknarstofnun KHÍ 2002: 72, 75
15 National Agency for Education 2001a: 107
16 MMR 2003: 15
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Frá því námskrá kom út í fyrsta sinn, árið 1986, hefur jafnt og þétt verið skorið 

niður í erlendum tungumálum og einingum fækkað með hverri námskránni sem gefin er 

út. Eins og staðan er með nýjum menntalögum er hægt að sleppa dönsku og 3. máli 

alfarið. Það er því ljóst að danska og 3. mál eiga verulega undir högg að sækja grípi 

skólar ekki til aðgerða til að viðhalda þeirri breiðu tungumálamenntun sem við 

Íslendingar höfum getað státað okkur af hingað til. 

Þeir skólar sem farnir eru að starfa eftir nýjum menntalögum og nýrri námskrá 

hafa þó blessunarlega ekki ákveðið að sleppa dönsku og 3. máli alveg en í mörgum 

hverjum er um stórfelldan niðurskurð að ræða. Það er mikilvægt að átta sig á hver 

raunveruleg staða þeirra er í dag til þess að geta blásið til sóknar og snúið við þeirri 

þróun sem hefur átt sér stað undanfarið. 

En hver er því raunveruleg staða þessara tungumála í framhaldsskólum í dag? 

Hvaða sóknartækifæri liggja í nýjum menntalögum og hvernig hafa þeir skólar sem nú 

þegar hafa ritað eigin námskrá nýtt sér þau? Hvaða stefnu í tungumálum boða nýju 

lögin og hvaða þróun má sjá í tungumálakennslu á Íslandi? Hvernig er hægt byggja á 

þeim sterka grunni sem Íslendingar hafa í kennslu erlendra tungumála og því frelsi sem 

nýju lögin veita til þess að efla kennsluna enn frekar og þar með halda áfram að veita 

íslenskum nemendum aðgang að ríkum menningarheimum þessara tungumála?17

Til að byrja með verður skoðað hvernig áherslur og stefnur í námskrárgerð með 

tilliti til erlendra tungumála hafa þróast frá og með 1986 þegar fyrsti vísir að námskrá 

fyrir framhaldsskóla var gefinn út á Íslandi. Í því samhengi þarf einnig að athuga 

tilraunir til styttingar náms til stúdentsprófs og ný menntalög frá 2008. Næst verður 

fjallað um hvernig brugðist var við lagasetningunni í Menntaskólanum á Akureyri 

(MA), sem sótti um styrk til ritunar nýrrar námskrár í kjölfar laganna, og hvaða stefnu 

skólinn tók hvað varðar tungumálin. Einnig verður sagt frá hvernig námskrárgerðinni 

var háttað í MA og hver hlutur tungumála er í nýrri námsskipan. Sérstaklega verður 

skoðuð staða 3. máls (frönsku og þýsku) bæði í MA og í öðrum skólum sem tekið hafa 

upp nýja námsskipan. Einnig verður gætt að hvernig hæfni- og viðmiðunarrammi, sem 

menntamálaráðuneytið gaf út í tengslum við nýju menntalögin og nota á í 

17 Þess ber að geta að þegar þetta er skrifað er u.þ.b. vika í að ný aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla verði 
gefin út með lagfæringum, en áður höfðu verið birt drög að henni á vef menntamálaráðuneytisins. Á 
fundi í menntamálaráðuneytinu þann 28. apríl 2011 voru fulltrúm Samtaka tungumálakennara á 
Íslandi (STÍL) og fulltrúm Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur kynntar þær breytingar sem gerðar voru 
á námskrárdrögunum og verða von bráðar birtar. Þar kom fram að krafa mun vera gerð „um norrænt 
tungumál að hæfniþrepi þrjú og lágmarskröfu um þriðja tungumál að hæfniþrepi tvö” á 
bóknámsbrautum til stúdentsprófs. STÍL og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur hafa barist fyrir því að 
þessi tungumál verði sett inn í kjarna stúdentsprófsbrauta.
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áfangalýsingum til að skipta markmiðum niður, hentar tungumálum.

Þónokkrir skólar fengu þróunarstyrki til að rita nýjar námskrár en fáir eru nú þegar 

farnir að vinna eftir þeim að einhverju leyti. Það eru Kvennaskólinn í Reykjavík, 

Menntaskólinn á Tröllaskaga, Fjölbrautaskólinn í Mosfellsbæ og Menntaskólinn í 

Kópavogi. Skoðað verður hvernig þessir skólar hafa innleitt lögin með sínum námskrám 

og hvað einkennir þessar námskrár. Margir skólar eru komnir langt á veg með ritun 

nýrra námskráa og verður fjallað um hvernig útlit er fyrir að staða 3. mála verði í 

Menntaskólanum við Sund, Menntaskólanum við Hamrahlíð og Borgarholtsskóla. 

Einnig verður fjallað um hvernig Menntaskólinn í Reykjavík brást við nýjum lögum.

Niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir nemendur 1. bekkjar í MA verða birtar, 

en þar voru viðhorf nemenda gagnvart dönsku og 3. máli könnuð. Spurt var m.a. hvort 

nemendur væru ánægðir með þá ákvörðun að halda 3. máli (og dönsku) inn í kjarna, 

eins og MA ákvað, og hvort þeir hefðu valið tungumálin ef þau hefði ekki verið í kjarna.

Í ljósi þessara upplýsinga verður metið hvernig staða erlendra tungumála, og þá 

sér í lagi 3. mála, er í ljósi nýrra menntalaga í dag. Skoðaðar verða hætturnar sem steðja 

að kennslu erlendra tungumála og hvernig hægt sé að efla kennsluna og auka veg 

tungumála í nýjum námskrám framhaldsskóla landsins.
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 1  Námskrár og lagasetningar frá árinu 1999
Árið 1986 gaf menntamálaráðuneytið í fyrsta sinn út Námskrá handa framhaldsskólum. 

Önnur útgáfa hennar kom út 1987 og sú þriðja árið 1990. Þessar námskrár voru ekki 

tilraun ráðuneytisins til að miðstýra öllu námi á framhaldsskólastigi á Íslandi heldur 

fremur skrásetning á því námsfyrirkomulagi sem þróast hafði í áfangaskólunum. Árið 

1996 setti Alþingi lög um framhaldsskóla og þremur árum síðar, eða 1999, kom svo út 

Aðalnámskrá framhaldsskóla. Það var í fyrsta sinn sem menntamálaráðuneytið reyndi 

að samræma kennslu til stúdentsprófs. Árið 2003 var lagt fyrir Alþingi frumvarp um 

styttingu náms til stúdentsprófs og í kjölfarið komu út drög að nýrri aðalnámskrá en 

hvorugt komst í gagnið. Með lögum frá 2008 var þessari miðstýringu hætt og skólar 

fengu aftur frelsi til að ákveða sjálfir innihald náms til stúdentsprófs.18

 1.1 Aðalnámskrá framhaldsskóla 1999: Erlend tungumál
Árið 1999 gaf menntamálaráðuneytið út nýja aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla. Með 

henni fylgdi sér rit um kennslu erlendra tungumála.19 Þetta er í raun sú námskrá sem enn 

er notuð í framhaldsskólum, þ.e. þeim sem ekki hafa lokið vinnu við ritun nýrrar 

námskrár samkvæmt menntalögum frá árinu 2008. 

Helstu breytingarnar sem lagasetningin frá 1996 og námskráin frá 1999 boðuðu 

voru tvennar. Í fyrsta lagi var bóknámsbrautum fækkað í þrjár: félagsfræðibraut, 

málabraut og náttúrufræðibraut. Náttúrufræðibraut tók við af mismunandi 

náttúrufræðibrautum og eðlisfræðibrautum. Ein málabraut tók við af þrenns konar 

málabrautum og ein félagsfræðibraut af ferns konar félagsfræðibrautum. Í öðru lagi kom 

kjörsvið í staðinn fyrir línur. Stúdentsprófið var 140 einingar sem skiptist í 98 eininga 

kjarna, 30 eininga kjörsvið og 12 einingar af frjálsu vali. Að öðru leyti urðu breytingar á 

nokkrum kennslugreinum, mestar urðu þær í raungreinum, stærðfræði og sögu.20

Í inngangi námskrárinnar er fjallað um mikilvægi tungumálakennslu: „Íslendingar 

hafa í töluverðum mæli sótt menntun sína til annarra landa og afkoma þjóðarinnar er 

samofin viðskiptum við útlönd. [...] kunnátta í norrænum tungumálum hefur mikið 

menningarlegt og hagnýtt gildi fyrir Íslendinga.”21 „Sívaxandi alþjóðlegt samstarf og 

samvinna Íslendinga og annarra Evrópuþjóða hefur leitt til þess að mikilvægt er fyrir 

18 Atli Harðarson 2010
19 MMR 1999
20 Atli Harðarson 2010
21 MMR 1999: 8
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sem flesta Íslendinga að hafa gott vald á ensku og öðrum evrópskum málum. Hinn 

frjálsi markaður og aukin alþjóðasamskipti kalla á aukna tungumálakunnáttu 

Íslendinga.”22 Þetta á ekki síður við í dag. Þess vegna vekur nokkra undrun að í 

menntalögum frá 2008 skuli enska vera eina skyldutungumálið í kjarna námsbrauta. Í 

námskránni frá 1999 eru framhaldsskólar jafnframt hvattir til að bjóða uppá fleiri 

tungumál en þau sem skilgreind eru í námskránni.

Í aðalnámskránni er gert ráð fyrir að nemendum gefist kostur á að taka a.m.k. 12 

einingar23 í 3. máli og velji nemendur málabraut eiga þeir jafnframt að taka a.m.k. 9 

einingar í 4. máli. Þó hafa nemendur á málabrautum alla jafna getað tekið fleiri en 12 

einingar í 3. máli, enda nægja 12 einingar tæpast til að hefja nám á háskólastigi í 

tungumálinu. Í námskrárdrögum frá 2005 er gert ráð fyrir að nemendur á málabrautum 

taki 18 einingar í 3. máli.

Ekki tekið fram að við ritun námskrárinnar hafi verið farið eftir einhverjum 

sérstökum kenningum eða fræðum. Þó má lesa út úr henni ákveðna áhersluþætti: „Það 

er því ekki talið nægilegt að geta lesið málið, geta skrifað bundinn texta, ráða yfir 

tilteknum orðaforða og kunna málfræðireglur utan að. Eigi nemendur að geta notað 

erlenda málið til tjáskipta þurfa málnotendur að hafa færni og þekkingu á fleiri 

sviðum.”24 Það er, með öðrum orðum, verið að stíga fyrstu skrefin í átt að þeirri áherslu 

á samskipti sem nú eru í tungumálakennslu og það skref var svo stigið til fulls með 

drögum að nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2005. 

Taldir eru upp þeir þættir sem álitnir eru forsenda málbeitingar á erlendu máli: 

Orðaforði, málfræði, framburður, réttritun, málnotkun, að bjarga sér þegar þekkingu 

þrýtur, að tala reiprennandi, að skrifa lipurlega, málvitund og menning.25 Velta má fyrir 

sér hvort þeim sé raðað upp í röð eftir mikilvægi eða af handahófi. Svo virðist sem 

þónokkur áhersla sé lögð á málfræði í þessari námskrá: „Mikilvægt er að nemendur geti 

beitt málfræði- og málnotkunarreglum. Öll þjálfun í málnotkun og málfræði á markvisst 

að tengjast vinnu með orðaforða og þjálfun allra færniþátta. Hafa þarf í huga að 

reglurnar hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar málið er notað. Beina þarf sjónum 

fyrst og fremst að þeim þáttum málfræðinnar eða málvenjum sem líklegastar eru til að 

valda íslenskum nemendum erfiðleikum eða sem sýnt er að muni valda misskilningi í 

22 MMR 1999: 9
23 Sjá útskýringu á muni í gömlum einingum og nýjum einingamatskerfi á bls 26
24 MMR 1999: 9
25 MMR 1999: 9-10
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tjáskiptum.”26 Þó er tekið fram að „nákvæmniskröfur í málfræði mega þó ekki 

yfirskyggja kröfur um færni í öðrum þáttum málanámsins.”27 Eins má nefna að í 

áfangalýsingum einstakra áfanga eru taldir upp þeir málfræðiþættir sem nemandi skal 

hafa náð tökum á til að standast áfangann. 

Málfræði er sá þáttur sem mest rými fær í innganginum að námskránni. Hlustun er 

nefnd og þar er talið mikilvægt að nemendur fái að heyra þau tungumál sem ekki 

heyrast alla jafna í fjölmiðlum. Í talæfingum er mælt með að nemendur tjái sig í pörum 

eða litlum hópum en ekki fjallað um þær að öðru leyti.28 Þó er sagt: „Mikilvægt er að 

vinna með alla færniþætti í huga þannig að kennslan endurspegli eðlilega notkun 

tungumálsins.”29 

Þó nokkuð er fjallað um kennsluhætti: ”Í námskránni eru sett fram skýr markmið í 

kennslu og einnig eru gefnar upp leiðbeiningar um leiðir sem hentað gætu til þess að ná 

settum markmiðum.”30 „Í kennslu skal leitast við að gefa nemendum tækifæri til þess að 

kljást við tungumálið með mismunandi hætti.”31 Ekki er útskýrt nánar hvað átt er við 

með að kljást við tungumálið með mismunandi hætti. Eflaust er með þessu ýjað að 

fjölbreytni í kennsluháttum og verkefnavali en þó er í raun ekki minnst á neitt sem kalla 

má einstaklingsmiðun, enda er það hugtak sem ekki var mikið farið að nota á þessum 

tíma. 

Í námskránni er lögð töluverð áhersla á að virkja nemendur og gera þá ábyrga fyrir 

námi sínu. „Leggja ber áherslu á að markvisst og árangursríkt nám nemenda byggist á 

virkni þeirra sjálfra og ábyrgð í tungumálanáminu, hvað varðar skipulagningu námsins, 

námsaðferðir og heimanám.”32 Raunar er nokkuð oft minnst á heimanám og virðist það 

vera mikilvægur þáttur málanáms samkvæmt þessari námskrá. Í frönskuhluta 

námskrárinnar segir: „Heimanám, sjálfstæð vinnubrögð og notkun uppflettirita og 

upplýsingatækni eru mjög mikilvægir þættir í tungumálanáminu.”33 

Eina kennsluaðferðin sem nefnd er í innganginum að námskránni er 

lausnaleitarnám: „Verkefnin ættu m.a. að vera þannig úr garði gerð að nemendur þurfi 

að leita lausna, að þeir skynji að nota megi tungumálið í ólíkum tilgangi og læri að haga 

26 MMR 1999: 13
27 MMR 1999: 13
28 MMR 1999: 11
29 MMR 1999: 11
30 MMR 1999: 11
31 MMR 1999: 11
32 MMR 1999: 12
33 MMR 1999: 110
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orðum sínum í samræmi við aðstæður hverju sinni.”34 Þó er talað um fjölbreytni 

verkefna og kennsluaðferða.

Varðandi efnistök er ekki jafn rík áhersla lögð í námskránni á að tengja 

viðfangsefni áhugasviði nemenda og gjarnan er gert í dag en þó er það gefið í skyn: 

„Kennslan byggist á því að víkka sjóndeildarhring nemenda og byggja orðaforða og 

málskilning þeirra frá því að fjalla um viðfangsefni sem snerta þá með beinum hætti, 

þ.e. viðfangsefni daglegs lífs eða reynsluheims þeirra, til almennrar umfjöllunar um 

margvísleg efni þar sem nálgunin verður óhlutbundnari.”35 Þetta er vissulega mjög 

algeng nálgun í tungumálakennslu, þ.e. byrja á því sem nemendum stendur næst og 

smám saman bæta við flóknari atriðum. Sem dæmi má nefna að í áfangalýsingu FRA 

103 eru efnisþættirnir nemandinn sjálfur, fjölskylda hans, vinir, áhugamál og nánasta 

umhverfi en í FRA 403 er fjallað um frægt fólk, fjölmiðla, listir, bókmenntir, 

mismunandi heimkynni og landkynningar.

Frönskuhluti námskrárinnar er settur þannig upp að fyrst eru talin upp 

lokamarkmið, annars vegar eftir 12 eininga nám í frönsku og hins vegar eftir 15 eininga 

nám. Næst koma áfangalýsingar og eru þar gefin upp markmið fyrir hvern áfanga. Þau 

eru ekki flokkuð á neinn sérstakan hátt, þó er tekið fram í inngangi að 

„áfangamarkmiðin greinast í eftirfarandi færniþætti: orðaforða, málfræði og málnotkun, 

hlustun, lestur, tal, framburð, ritun og tjáskipti.”36 Í lýsingu hvers áfanga eru talin upp 

efnisatriði og lítillega fjallað um námsmat. Þar er lögð áhersla á að meta alla 

færniþættina fjóra og að hluti námsmats fari fram á önninni, m.a. með verkefnum og 

könnunum. Frá og með áfanganum FRA 403 er lögð áhersla á aukið símat en ekki er 

talað um sjálfs- eða jafningjamat. Í innganginum er jafnframt sagt að „námsmat þarf að 

vera eins leiðbeinandi, hvetjandi og upplýsandi og kostur er fyrir nemendur.”37  

Í heild má segja að námskráin frá 1999 sé frekar almennt orðuð og ekki mótuð af 

sérstakri stefnu eða kenningu, nema að því leyti að áhersla virðist vera lögð á málfræði. 

Lagt er upp með að allir færniþættirnir séu þjálfaðir og metnir eftir vægi þeirra í 

kennslu. Hún gefur kennaranum nokkurt frelsi til útfærslu kennslu og námsefnis. 

Áhersla er á ábyrgð og sjálfstæð vinnubrögð nemandans, m.a. hvað varðar 

skipulagningu námsins, námsaðferðir og heimanám.

34 MMR 1999: 12
35 MMR 1999: 11
36 MMR 1999: 10
37 MMR 1999: 15
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 1.2 Lagafrumvarp um styttingu náms til stúdentspróf
Í loks árs 2001 ákvað þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, að endurskoða 

þyrfti námskrár fyrir grunn- og framhaldsskóla með það að markmiði að kanna 

forsendur þess að stytta námstíma til stúdentsprófs. Var það m.a. vegna þess að 

nemendur annarra þjóða ljúka stúdentsprófi á skemmri tíma en Íslendingar og við ættum 

ekki að vera eftirbátar nágrannaþjóða okkar í þeim efnum.38 Í febrúar 2002 var haldið 

lokað málþing um styttinguna og í kjölfarið skipaði ráðherra verkefnisstjórn sem átti að 

kanna forsendur styttingar og koma með tillögur að leiðum til þess að hrinda henni í 

framkvæmd. Eftirtaldir skipuðu verkefnisstjórnina: Stefán Baldursson, skrifstofustjóri 

skrifstofu menntamála og vísinda, Hörður Lárusson, deildarstjóri námskrárdeildar, Karl 

Kristjánsson, deildarstjóri framhaldsskóla- og fullorðinsfræðsludeildar og Sigríður Rúna 

Þrastardóttir, sérfræðingur í fjárhagsdeild. Störfuðu þau frá mars 2002 til desember 

2002.39 Fleiri komu að verkefninu og má m.a. nefna að tekin voru viðtöl við 12 

hagsmunaaðila til að fá fram skoðanir þeirra og ólík sjónarmið. Það voru stjórn 

Iðnmenntar, fulltrúar frá Iðnnemasambandi Íslands, Baldur Gíslason og Frímann 

Helgason fyrir hönd Iðnskólans í Reykjavík, Jón Torfi Jónasson, Elna Katrín Jónsdóttir 

fyrir hönd Kennarasambands Íslands, Lárus H. Bjarnason fyrir hönd Menntaskólans við 

Hamrahlíð, Már Vilhjálmsson fyrir hönd Menntaskólans við Sund, 5 manna hópur 

náms- og starfsráðgjafa úr grunn- og framhaldsskólum, Finnbjörn Hermannsson fyrir 

hönd Samiðnar, Ingi Bogi Bogason fyrir hönd Samataka Iðnaðarins, Jóhann Stephensen 

fyrir hönd Verkmenntaskóla Austurlands og Gunnar Páll Pálsson fyrir hönd 

Verzlunarmannafélags Reykjavíkur.40

Við undirbúning skýrslunnar var nám til stúdentsprófs á Norðurlöndunum skoðað 

og borið saman við það íslenska. Niðurstaðan var sú að á Íslandi ljúka nemendur 

stúdentsprófi 1-2 árum seinna en í samanburðarlöndunum og verja töluvert fleiri 

klukkustundum í skóla, bæði þegar borið er saman nám frá byrjun grunnskóla til 

stúdentsprófs og eingöngu í framhaldsskóla.41 Einnig kom í ljós að á Íslandi er stystum 

tíma varið í bóklegar greinar, bæði í tímum og hlutfallslega, þrátt fyrir lengstan 

námstíma samtals til stúdentsprófs. Íslendingar verja þ.a.l. meiri tíma í verklegar 

greinar, val og fleiri tungumál.42 Íslenskir nemendur virðast því fá breiðari grunn í 

38 MMR 2003: 5
39 MMR 2003: 5
40 MMR 2003: 44
41 MMR 2003: 7
42 MMR 2003: 15
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framhaldsskóla á kostnað dýptar.

Verkefnisstjórnin taldi að auðveldara væri að stytta framhaldsskólann en 

grunnskólann. Miðaði tillaga hennar að því að veita íslenskum nemendum sambærilega 

kennslu og nemendur í viðmiðunarlöndunum fá. Tillagan var í grófum dráttum sú að 

stytta nám til stúdentsprófs úr 4 árum í 3. Gera átti sem minnstar breytingar á árlegum 

skólatíma en þó átti að fækka prófadögum um 5 á ári og nýta þá í staðinn til kennslu. 

Skólaárið átti að lengja um 5 daga. Það hefði þýtt 10 fleiri kennsludaga á ári. Miðað var 

við meðaltal fjölda kennslustunda til stúdentsprófs á Norðurlöndunum og við þessa 

breytingu hefði íslenskt stúdentspróf styst um 537 kennslustundir og orðið þar með 

nokkur hundruð kennslustundum styttra en í Danmörku.43 Við endurskoðun námskrár 

átti að draga úr sérhæfingu í kennslu og gera hana þannig líkari kennslu á 

Norðurlöndunum. Kanna átti möguleika þess að auka hlutfall kjarnagreina í efstu 

bekkjum grunnskóla, á kostnað valgreina, og til tals kom að færa byrjunaráfanga (103 

áfanga) framhaldsskóla í íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði niður í grunnskóla.44 

Verkefnisstjórnin setti fram þrjár mismunandi tillögur að skipan náms til 

stúdentsprófs eftir styttingu. Samkvæmt þágildandi námskrá fengu nemendur á 

málabraut 290 stunda kennslu í 3. máli og 174 í 4. máli. Náttúru- og félagsfræðibrautir 

fengu hins vegar 232 stunda kennslu í þriðja máli. Samkvæmt tillögunum átti að minnka 

kennslu þriðja máls á málabraut í 232, 248 eða 270 stundir. Tillögur að tímafjölda 4. 

máls voru hins vegar mjög ólíkar, því þær voru 62, 139 eða 186, sem er aukning. Á 

náttúru- og félagsfræðibrautum átti að minnka kennslu 3. máls niður í 155 eða 186 

stundir.45 Samkvæmt þessum tillögum er ljóst að töluvert átti að draga úr kennslu 3. og 

4. máls nema samkvæmt einni tillögunni, þar sem kennsla 4. máls á málabraut var aukin 

en dregið úr kennslu 3. máls á öllum brautum. 

Í umræðu um þessar breytingar var mikið rætt um þá áætlun að færa 103 áfanga í 

íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði niður í síðasta bekk grunnskóla. Nemendur hefðu 

áfram byrjað frá grunni í 3. máli við upphaf framhaldsskóla en að öllum líkindum 

fengið minni kennslu en áður. Þetta átti auðvitað ekki við eingöngu um 3. og 4. mál 

heldur mörg önnur fög líka. Grunnskólar gagnrýndu þessar tillögur vegna þess að ekki 

var rætt við þá áður tilkynnt var um þessa niðurfærslu.

Miklar umræður sköpuðust um hversu vel nemendur yrðu búnir undir háskólanám 
43 Elna Katrín Jónsdóttir 2004.
44 MMR 2003: 20
45 MMR 2003: 26-28
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og hvort háskólar þyrftu að slá af kröfum eða jafnvel kenna hluta þess efnis sem áður 

hafði verið kennt í framhaldsskóla. Raunvísindadeild Háskóla Íslands lýsti m.a. yfir 

áhyggjum sínum um að nemendur kæmu ekki nægilega vel undirbúnir í háskóla. Nefna 

má að raunvísindadeild hefur gert þær kröfur að nemendur sem ætla að innritast í 

deildina hafi lokið a.m.k. 21 einingu í stærðfræði og samtals 30 í raungreinum. Í 

verkfræðideild er miðað við að nemendur hafi lokið 24 einingum í stærðfræði. Með 

tillögum verkefnisstjórnarinnar að styttingu náms til stúdentsprófs „[...] verður vart 

raunhæft að gera ráð fyrir að nemendur nái að ljúka meira en 18 einingum [í stærðfræði] 

almennt [...]”46 Elna Katrín Jónsdóttir, þáverandi formaður Félags framhaldsskóla-

kennara og varaformaður Kennarasambands Íslands, var á sömu skoðun í grein í 

Morgunblaðinu: „Efasemdir eru uppi um að fullnægjandi undirbúningur undir frekara 

nám fáist nema samhliða mögulegri styttingu framhaldsskólans í árum komi lenging 

skólaárs og tilfærsla námsefnis frá framhaldsskóla til grunnskóla. [...] Síðast en ekki síst 

hafa kennarar áhyggjur af því að nemendur verði verr undirbúnir fyrir frekara nám og 

störf.”47 Alla jafna hefur ekki verið gerð krafa um ákveðinn einingafjölda við inntöku 

nemenda í tungumáldeildir í Háskóla Íslands heldur er krafist stúdentsprófs eða 

sambærilegrar menntunnar. Það má þó ætla að nemendur hefðu komið verr undirbúnir 

eins og nemendur í raunvísindadeild.

Skýrsla Menntamálaráðuneytisins um styttingu náms til stúdentsprófs mætti víða 

mikilli andstöðu og töluðu einhverjir um hana sem skerðingu náms til stúdentsprófs eða 

jafnvel gengisfellingu náms. Mikill uggur var í kennurum þar sem ljóst var að fækka 

þyrfti störfum í flestum fögum þar sem einingum yrði fækkað og alla jafna yrðu færri 

nemendur í framhaldsskóla hverju sinni. 

Félag framhaldsskólakennara (FF) var ekki ánægt með skýrslu Menntamála-

ráðuneytisins og hvernig staðið var að gerð hennar. Á aðalfundi FF þann 25. febrúar 

2005 var ályktað um málið: „Aðalfundur Félags framhaldsskólakennara gagnrýnir 

menntamálaráðherra harðlega fyrir að hafa ekki efnt til víðtækrar og formlegrar umræðu 

við skólasamfélagið og almenning í landinu um fyrirkomulag og námstíma nemenda frá 

upphafi skólaskyldu til stúdentsprófs.”48 Vissulega er rétt að í verkefnisstjórninni, sem 

skipuð var af menntamálaráðherra, var enginn starfandi kennari eða skólastjórnandi. 

Nefndin var eingöngu skipuð starfsfólki úr ráðuneytinu. Einnig kom fram í ályktuninni 

46 Hörður Filippusson og Jón Kr. Arason 2005
47 Elna Katrín Jónasóttir 2004
48 Félag framhaldsskólakennara 2005a
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að fundarmenn voru alfarið á móti styttingunni í þeirri mynd sem hún var kynnt í 

skýrslunni: „Aðalfundurinn krefst þess að hætt verði við styttingaráformin í núverandi 

mynd en í þess stað verði leitað samstarfs við kennara og samtök þeirra um að hlutast til 

um faglega heildarendurskoðun skólakerfisins [...]”49 

Fagráð á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og tungumálaáherslu 

Háskólans í Reykjavík gaf út skýrslu í kjölfar námskrárdraganna, Tungumál eru lykill  

að heiminum. Þar komu fram athugasemdir við námskrárdrögin og tillögur að úrbótum. 

Töluverð gagnrýni á tillögurnar koma fram í skýrslunni. Látnar eru í ljós efasemdir um 

tilfærslu grunnáfanga í dönsku og ensku til grunnskóla m.a. vegna skorts á kennurum 

með háskólagráðu í tungumálunum í grunnskólum. Skerðing á kennslu 3. máls á félags- 

og náttúrufræðibraut er harðlega gagnrýnd: „Slík þróun yrði óheillavænleg og í engu 

samræmi við það sem aðrar þjóðir kappkosta nú með tilliti til tungumálanáms.”50 Talið 

er að þessi skerðing muni verða til þess nemendur fái ónógan undirbúning fyrir frekara 

nám og störf: „Eins og kunnugt er eru þessi tungumál mun minna áberandi í íslensku 

þjóðfélagi en enska. Hafa verður í huga að kunnátta Íslendinga í þriðja máli og í dönsku 

er því að mestu leyti komin undir gæðum tungumálakennslu í íslenskum skólum.”51 

Vissulega voru þó ekki allir á móti þessum styttingartillögum og innan 

kennarastéttarinnar voru í raun mjög skiptar skoðanir um þessi mál. Bent var á að innan 

áfangakerfisins væru næg tækifæri fyrir nemendur sem þess óskuðu að klára 

stúdentspróf á styttri tíma en 4 árum. Menntamálaráðherra benti á að grunnskólinn hefði 

lengst um tvö ár og framhaldsskólinn um 12 vikur sömuleiðis. Því væri sveigjanleiki í 

skólakerfinu til þéttingar náms.52 Ráðherrann nefndi einnig þrjár ástæður fyrir því að 

betra væri að stytta framhaldsskólann en grunnskólann: „Í fyrsta lagi hafi ekki þótt 

ákjósanlegt að missa unglinga á landsbyggðinni enn yngri en nú er í framhaldsnám fjarri 

sinni heimabyggð, í öðru lagi hafi þótt eftirsóknarvert að íslenskir unglingar þyrftu ekki 

að velja sér sín sérsvið fyrr en um sextán ára aldur er þeir færu í framhaldsskóla og í 

þriðja lagi hafi menn ekki talið rétt að stytta veru barna í því örugga umhverfi sem 

grunnskólinn býður upp á.”53 

Þótt tillögurnar um styttingu náms til stúdentsprófs hafi mætt mikilli andstöðu í 

samfélaginu töluðu margir með tillögum menntamálaráðherra. Í leiðara Morgunblaðsins 

49 Félag framhaldsskólakennara 2005a
50 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 12
51 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 12
52 Morgunblaðið 14. september 2004
53 Morgunblaðið 27. janúar 2005
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31. janúar 2005 er nefnt að það sé mikill þjóðhagslegur ávinningur af því að fá 

nemendur 2-3 árum fyrr á vinnumarkaðinn.54 Oddný Harðardóttir, þáverandi 

skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja, nefndi að stytting náms til stúdentsprófs 

tryggði íslenskum nemendum tækifæri á að hefja háskólanám á svipuðum aldri og aðrir 

nemendur á Evrópska efnahagssvæðinu. Hún nefndi einnig að góð þekking í íslensku, 

ensku og stærðfræði sé mikilvægasti undirbúningurinn fyrir háskólanám og að með 

tillögum menntamálaráðuneytisins sé þessum greinum veitt meira vægi en áður.55 

Samkvæmt samanburðarskýrslu sem gerð var á námi til stúdentsprófs á 

Norðurlöndunum kemur í ljós þróun í þá átt að auka hlutfall móðurmáls, stærðfræði og 

ensku.56 Hagfræðideild HÍ horfir til þekkingu nemenda í þessum þrem grunnfögum við 

inntöku nemenda: „Æskilegur undirbúningur fyrir BS nám er að minnsta kosti 21 eining 

í stærðfræði og 15 einingar í ensku”, „Kennsla í deildinni miðast við að nemendur hafi 

góðan grunn í ensku og íslensku.” Það sama á við um viðskiptafræðideild Háskólans í 

Reykjavík: „Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna á stúdentsprófi (sérstaklega 

í íslensku og stærðfræði) [...]”.57 

Þegar upp var staðið reyndust rökin gegn styttingu náms til stúdentsprófs hinum 

yfirsterkari. Margir mótmæltu þessum tillögum, bæði kennarar, nemendur og aðrir. 

Frumvarpið fór aldrei í gegnum þingið og málið var látið niður falla.

 1.2.1 Samanburður á þróun einingafjölda í tungumálum
Í skýrslunni Tungumál eru lykill að heiminum58 sem kom út árið 2006 er 

samantekt á þróun einingafjölda í tungumálum í námskrá frá 1986, námskrá frá 1999 og 

námskrárdrögum frá 2005. Þar kemur fram áhugaverð þróun. 

Tungumál Félagsfræðibraut (Ný)málabraut Náttúrufræðibraut
Danska 6 8 6
Enska 12 18 9
Þriðja mál 12 18 12
Fjórða mál 0 12 0
Einingar alls 30 56 27

Námskrá handa framhaldsskólum 198659

54 Morgunblaðið 31. janúar 2005
55 Oddný Harðardóttir 2005
56 MMR 2005: 24
57 Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík [án árs]
58 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006
59 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 21
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Tungumál Félagsfræðibraut (Ný)málabraut Náttúrufræðibraut
Danska 6 9 6
Enska 12 15 9
Þriðja mál 12 15 12
Fjórða mál 0 9 0
Einingar alls 30 48 27

Námskrá handa framhaldsskólum 199960

Tungumál Félagsfræðibraut (Ný)málabraut Náttúrufræðibraut
Danska 3 6 3
Enska 12 12 9
Þriðja mál 9 12 6
Fjórða mál 0 9 0
Einingar alls 24 39 18

Námskrárdrög 200561

Þarna má sjá að á öllum brautum hefur einingum í tungumálum fækkað 

umtalsvert. Það er því ekki að furða að tungumálakennarar hafi verið uggandi yfir 

tillögunum um styttingu náms til stúdentsprófs. Skerðingin í tungumálakennslu frá 

námskránni frá 1999 eru 6 einingar á félagsfræðibraut, 9 á málabraut og 9 á 

náttúrufræðibraut. Þessi þróun hefur átt sér stað frá 1971 þar sem bæði tungumálum og 

einingum hefur fækkað. 62

 1.3 Drög að nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla 2005
Í kjölfar skýrslunnar um styttingu náms til stúdentsprófs var skipaður vinnuhópur til að 

rita nýja aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla sem gekk út frá þriggja ára námi til 

stúdentsprófs. Aldrei fór þó svo að námskráin væri tekin í notkun. Reyndar endurspeglar 

þessi námskrá frekar kennsluna eins og hún er í dag, árið 2011, en námskráin frá 1999 

því vissulega hafa kennarar tileinkað sér nýjar kenningar og kennsluaðferðir .

Í þessari námskrá var í fyrsta skipti höfð hliðsjón af Viðmiðunarramma 

Evrópuráðsins fyrir erlend tungumál (fr. Cadre européen commun de référence pour les 

langues, e. Common European Framework of Reference for Languages). Þessi 

60 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 21
61 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 22
62 Fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum 2006: 21-23
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viðmiðunarrammi er afrakstur mikillar vinnu við þróun og rannsóknir á tungumálanámi 

og kennslu. Markmið hans er m.a. „[...] að setja fram almenn sameiginleg færniviðmið 

sem auðvelda samanburð og mat á námi milli landa.”63 Í viðmiðunarrammanum er notuð 

ný skipting færniþátta, ekki svo frábrugðin þeirri sem notuð hefur verið hér. Færninni er 

þar skipt í fimm hluta í stað fjögurra, og er það vegna þess að töluðu máli er skipt í 

tvennt: samræður og frásögn. Þessi skipting er því einnig notuð í námskrárdrögunum frá 

2005, en í námskránni frá 1999 var færniþáttum í raun ekki skipt skipulega niður, þótt 

tekið væri mið af fjórum færniþáttum.

Það er nýjung í þessari námskrá að sameiginlegar áfangalýsingar og markmið eru 

fyrir þriðja/fjórða tungumál (frönsku, þýsku, spænsku). Er það til samræmis við 

Viðmiðunarramma Evrópuráðsins og einnig er gefin sú skýring að staða þessara 

tungumála í framhaldsskólum sé svipuð. Vissulega er byrjað frá grunni í öllum 

tungumálunum óháð því hvort nemendur hafi lært þau í grunnskóla. Mjög gjarnan eru 

viðfangsefni svipuð milli tungumála því oftast er byrjað á nærumhverfi nemandans og 

síðar meir farið í flóknari hluti. Sem dæmi má nefna að í FRA/ÞÝS/SPÆ 102/103 er 

nefnt að til að ná markmiðum áfangans sé hægt að miða við eftirfarandi: „Kynning á 

sjálfum sér og öðrum, að kveðja og heilsa, fjölskylda og fjölskyldutengsl, aldur, búseta, 

starf, þjóðerni, lönd og tungumál. Hús og híbýli, lýsingar á fólki (útlit og persónuleiki), 

tölur, dagar, mánuðir, árstíðir og veður. Matur og drykkur, veitingastaðir, matarvenjur, 

máltíðir, innkaup, matarboð.”64 Einnig er tekið fram að þótt áfangalýsingarnar fjalli ekki 

um atriði eins og framburð, málfræði og mállýsku þurfi auðvitað þurfi að flétta það inn í 

kennsluna.65 

Í námskránni frá 1999 var gert ráð fyrir að allir nemendur taki 12 einingar í þriðja 

máli og að nemendur á málabraut taki a.m.k. 9 einingar í fjórða máli. Nokkur breyting 

er á þessu í námskránni 2005. Þar er gert ráð fyrir að nemendur á málabraut taki 12 

einingar í þriðja máli, félagsfræðibraut 9 einingar og náttúrufræðibraut 6.66 Í inngangi að 

frönsku, aftar í námskránni, er mælt með að nemendur á málabraut bæti við sig a.m.k. 6 

einingum í málinu af kjörsviði, sem þýðir þá 18 einingar samtals. Einnig er tekið fram 

að aðrir nemendur hefðu hag af að taka fleiri einingar67 Ætla má að til þess að stytta nám 

til stúdentsprófs um heilt ár hafi verið nauðsynlegt að fækka einingum í fögum sem ekki 

63 MMR 2005: 5
64 MMR 2005: 68-69
65 MMR 2005: 61
66 MMR 2005: 6
67 MMR 2005: 63
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tilheyra grunnfögum námsbrautanna sjálfra og þess vegna verði 3. mál fyrir niðurskurði. 

Þrátt fyrir það eru skólar áfram hvattir til að bjóða upp á kennslu í tungumálum sem 

ekki eru talin upp í námskránni, m.a. latínu, eins og gert var í námskránni frá 1999.

Í námskránni frá 1999 var lögð töluverð áhersla á málfræði en nú kveður við nýjan 

tón: „Málfræðin er í rauninni hjálpartæki, leið til að öðlast vald á tungumáli, en ekki 

markmið í sjálfu sér og á að vera skýrandi en ekki stýrandi. Málið snýst fyrst og fremst 

um að læra að beita málfræðinni rétt.”68 Lögð er mest áhersla á samskipti og 

málbeitingu, munnlega og skriflega. Lagt er upp með að nemendur uppgötvi einkenni 

tungumáls, málfræðireglur og þar með hvernig málkerfið er byggt upp. Mikilvægt er að 

nemendur sjái heildarmyndina frekar en að skoða stuttar afmarkaðar setningar þar sem 

einblínt er á eitt málfræðiatriði í einu. Þetta er í fyrsta skipti sem lagt er upp með í 

námskrá fyrir framhaldsskóla að málfræði sé kennd með aðleiðslu frekar en beinni 

kennslu þó svo margir kennarar hafi eflaust haft sinn hátt á í gegnum árin. Þessi 

viðhorfsbreyting er e.t.v. komin til með Viðmiðunarramma Evrópuráðsins og Evrópsku 

tungumálamöppunni. Aðleiðsla gerir nemandann mun virkar við námið heldur en bein 

kennsla og hefur kennsla í mörgum greinum þróast í þá átt að gera nemendur virkari og 

ábyrgari. 

Þó svo að færniþættirnir séu fimm í þessari námskrá en ekki fjórir eins og áður er 

jafn mikil áhersla lögð á að þjálfa alla færniþættina til að endurspegla eðlilega notkun 

tungumálsins. Samt sem áður má greina áherslumun í þessum tveimur námskrám millli 

færniþátta. Í námskrárdrögunum frá 2005 er töluverð áhersla á samskipti og lestur. 

Áhugavert er að nú þegar „töluðu máli” er skipt upp í samskipti og frásögn, hafa þeir 

tveir þættir alls ekki sama vægi: „Þegar talað mál er annars vegar eru það samskiptin 

sem mestu skiptir að þjálfa nemendur í. En nemendur þurfa einnig að venjast því frá 

upphafi að segja frá.”69 Mikil áhersla er lögð á að þjálfa óhindruð samskipti strax frá 

byrjun en einnig þurfa nemendur að átta sig á að einkenni samskipta eru að þau eru ekki 

fyrirsjáanleg. Kennurum er uppálagt að nota markmálið við kennslu strax frá byrjun til 

þess að notkun þess verði eðlileg; byrja á einföldum orðaskiptum en gera svo síauknar 

kröfur eftir því sem á líður. Lögð er áhersla á að einblína ekki um of á villur sem 

nemendur gera þegar þeir tala til að þeir venjist því að tala óhindrað. Einnig er talið að 

nemendur missi frekar kjarkinn ef þeir eru sífellt leiðréttir á meðan þeir tala. Betra væri 

að fara yfir þær villur sem upp koma eftirá. Mikilvægt er að nemandinn öðlist 

68 MMR 2005: 14
69 MMR 2005: 12
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sjálfstraust við að tjá sig á markmálinu og að hann átti sig á því að villur séu eðlilegur 

hluti þess að þjálfa upp talfærni. Eins og í námskránni frá 1999 er mælt með að 

nemendur geri talæfingar í pörum eða litlum hópum, bæði vegna þess að þá eru 

nemendur öruggari heldur en ef þeir þurfa að tjá sig fyrir framan allan bekkinn og til 

þess að hver og einn fái meiri tíma til að tjá sig. Nýjung í þessarri námskrá er að stungið 

er upp á kennsluaðferðum sem henta við talþjálfun: hlutverkaleikir, hermileikir og 

þrautalausnir.70 

Hvað lesturinn varðar má greina mikla áherslubreytingu frá árinu 1999 þar sem 

lítið sem ekkert er minnst á lestur. Hér er mikil áhersla lögð á lestur, mismunandi gerðir 

lestrar og að auka áhuga nemenda á lestri almennt. „Við lestur eykst máltilfinning og 

eftir því sem meira er lesið eykst einnig orðaforðinn.”71 Þetta á auðvitað ekki bara við 

um 3. mál því að það styrkir nemendur í öllum fögum að lesa mikið. Lestur er samt 

tímafrekur og því er mikilvægt fyrir nemandann að hafa gaman af lestrinum og fyrir 

kennarann að gera það sem hann getur til að vekja áhuga nemandans á lestri: „[...] það 

er mikilvægt að þeir venjist því sem fyrst að lesa sér til ánægju. Þá skiptir miklu máli að 

velja lesefni sem hæfir hverjum einstaklingi hvað þyngd og áhugasvið snertir.”72 Lögð 

er minni áhersla á þýðingar en áður vegna þess hve þær hægja á lestrinum. Mikilvægara 

er talið að læra mismunandi aðferðir við lestur og þjálfun í að velja þá aðferð sem hentar 

hverju sinni. Sem dæmi um lestraraðferðir eru nefndir yfirlitslestur, leitarlestur, 

nákvæmur lestur og hraðlestur.73

Ritun er sögð erfiðasti færniþátturinn en að það þurfi samt að þjálfa hana og að 

það þurfi mikla þjálfun til að ná tökum á henni. Mælt er með að tengja ritunarefni við 

áhugasvið nemenda og byggja á því sem nemandinn kann. Einnig er talið mikilvægt að 

tengja ritun öðrum færniþáttum, t.d. að skrifa texta um eitthvað sem nemendur hafa 

lesið um eða hlustað á. Áhersla er lögð á ferlisvinnu í ritun – ferlisritun – sem hefst á 

þankahríð (e. brainstorming) til að byggja upp orðaforða. Samvinna nemenda og 

kennara á að vera í fyrirrúmi og áhersla er lögð á að endurgjöf frá kennara nýtist. Mælt 

er með notkun matskvarða til að skýra fyrirgjöf og gagnrýni, en ekkert er fjallað um 

matskvarða í námskránni frá 1999. Minnst er á ferlisvinnu í áfangalýsingum í ensku og 

Norðurlandamálum en ekki í frönsku.74 

70 MMR 2005: 11
71 MMR 2005: 9
72 MMR 2005: 9
73 MMR 2005: 9-10
74 MMR 2005: 12-13

21



Önnur nýbreytni í námskrárdrögunum frá 2005 er aukin áhersla á huglæga þætti 

eins og áhuga, viðhorf, umburðalyndi, viðsýni og gagnrýna hugsun. Mikilvægt er að 

vekja áhuga nemenda strax í byrjun og þeir þrói með sér jákvætt viðhorf bæði til 

málsins og menningarinnar. Eins er áhugaverð sú viðleitni sem kemur fram í 

námskránni til að auka víðsýni og umburðarlyndi nemenda: „Eftir því sem nemendur 

átta sig á því hvað er líkt eða ólíkt í þeirri menningu og þeirra eigin, eykst skilningur á 

erlendu menningunni og einnig eigin menningu. Þetta getur stuðlað að auknu 

umburðarlyndi og orðið til þess að draga úr fordómum.”75 „Það þarf að hvetja nemendur 

til að tjá og ræða skoðanir sínar og bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Þeir þurfa að 

temja sér sjálfstæða, gagnrýna hugsun og vera óhræddir að spyrja og draga eigin 

ályktanir. Námið á einnig að vera nemendum til ánægju og skemmtunar og þeir þurfa að 

fá tækifæri til að nota málið á skapandi hátt. Það er því mikilvægt að viðfangsefni séu 

hvetjandi fyrir persónulegan þroska og sjálfstraust.”76  

Þessi sama nálgun kom reyndar líka fram í námskránni frá 1999. Hins vegar var 

ekki fjallað um hana á jafn afgerandi hátt og nú, þar sem þessum þáttum er gefið 

nokkuð rými í innganginum að öllum tungumálum. Í námskránni frá 1999 koma þessi 

atriði fram í einstaka áfangalýsingum og inngangi að sumum tungumálum, t.d.; „Slíkt 

getur lagt grunn að skilningi og umburðarlyndi og leitt til farsælla samskipta og 

samvinnu milli Íslendinga og þýskumælandi þjóða.”77 

Hvað viðfangsefnin varðar er lagt upp með að þau veki áhuga nemenda auk þess 

að hvetja þau til gagnrýnnar hugsunar: „Viðfangsefnin þurfa að vera örvandi og 

hvetjandi. Það skiptir t.d. máli að inntak lesefnis sé bitastætt, þannig að nemendur þurfi 

að hugsa.” Við val á viðfangsefnum á, skv. námskrárdrögunum, að hafa í huga að gera 

nemendum kleift að vinna skapandi verkefni, t.d. útvarpsþátt, dagblað eða tímarit: 

„Tungumálið er ekki viðfangsefni í sjálfu sér, heldur lifandi og sveigjanlegt verkfæri til 

að nota á ýmsan hátt.”78

Einnig er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám; nemendur skuli fá verkefni við 

hæfi og sem þeir hafa áhuga á. Talað er um að nemendur hafi mismunandi námsstíla og 

að það þurfi að koma til móts við ólíka nemendur með fjölbreyttum kennsluaðferðum, 

sbr. fjölgreindakenningu Howards Gardner. Fjölgreindakenningin skiptir greindinni 

75 MMR 2005: 16
76 MMR 2005: 7-8
77 MMR 1999: 155
78 MMR 2005: 17
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niður í átta mismunandi þætti sem eru óháðir hvorum öðrum og heldur því fram að 

einstaklingar hafi mismunandi færnir í þessum átta þáttum. Þættirnir eru: Málgreind (e. 

linguistic), rök- og stærðfræðigreind (e. logical-mathematical), rýmisgreind (e. spatial), 

hreyfigreind (e. bodily-kinesthetic), tónlistargreind (e. musical), samskiptagreind (e. 

interpersonal), sjálfþekkingargreind (e. intrapersonal) og umhverfisgreind (e. naturalist). 

Í kennslu þarf að taka tillit til þess að nemendur hafa ólíka færni og sterkar hliðar þeirra 

liggja á mismunandi sviðum. Gardner leggur til að kennarar noti kenninguna sem 

ramma þegar þeir skipuleggja kennslu greina. Nemendur læra best undir mismunandi 

aðstæðum og með því að örva allar greindirnar er hægt að höfða til allra. Vegna þess að 

fjölþáttakenningin hjálpar nemendum að sjá hlutina frá mismunandi sjónarhornum er 

líklegra að nemendur öðlist betri skilning á námsefninu og að þeir geti nýtt sér 

þekkinguna í daglegu lífi. Ekki er hægt að skipuleggja hvern tíma þannig að hann örvi 

allar átta greindirnar en a.m.k. tvær eða þrjár. 79 

Jafnframt á að hjálpa nemendum við að skapa sér sjálfstæð vinnubrögð og þannig 

bera meiri ábyrgð á námi sínu. Kennarinn á smám saman að losa um taumana, 

nemandinn á að læra að setja sér markmið og mæla árangurinn sjálfur. Þó er rekinn sá 

varnagli að þetta taki langan tíma og að nemendur þurfi mikla handleiðslu kennara 

meðan á ferlinu stendur. Þetta á að auka sjálfstraust nemenda og jafnvel er gengið svo 

langt að segja að með þessari aðferð verði nemendur betur undir það búnir að takast á 

við það sem bíður þeirra að námi loknu. Þarna má sjá greinileg áhrif frá 

Viðmiðunarramma Evrópuráðsins og Evrópsku tungumálamöppunni þar sem gengið er 

út frá miklu sjálfstæði og sjálfsmati nemenda.

Kennsluaðferðir fá meira rými í námskrárdrögunum en í námskránni frá 1999. 

Þemavinnu er gert hátt undir höfði og hún nefnd sem aðferð til að „samþætta alla 

færniþættina og veita nemendum alhliða þjálfun og möguleika á fjölbreyttri útfærslu.”80 

Einnig er talað um samþættingu við aðrar námsgreinar á efri stigum námsins, t.d. að 

kenna sögu á ensku eða í þverfaglegu námi. Mikil áhersla var lögð á ferlisritun, eins og 

útskýrt var hér áðan. Aðrar kennsluaðferðir sem nefndar eru í almennum hluta 

námskrárdragana eru hlutverkaleikir, hermileikir, leikræn tjáning og lausnaleit. 

Málfræðina skal kenna með aðleiðslu og nota skal markmálið sem mest við kennslu til 

að notkun þess verði nemendum sem eðlilegust.81 Kennarar eru hvattir til að skapa sem 

79 Snowman, Jack og Robert Biehler 2002: 120-123
80 MMR 2005: 17
81 MMR 2005: 17
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mest og best tengsl við heiminn fyrir utan, þar sem nemendur eru ekki í raunverulegum 

aðstæðum. Það er til þess að námið hafi inntak og sé merkingarbært fyrir nemendur. 

Einnig er sagt skipta miklu máli að vekja áhuga nemenda strax í byrjun og viðhalda 

honum.82 Aðferðir sem nefndar eru til þess eru t.d. gagnvirkt efni á vef og 

samskiptamátinn eTwinning83 þar sem hægt er að komast í samskipti við franska 

nemendur eða aðra sem leggja stund á frönsku (og önnur tungumál).

Námsmati eru gerð ítarlegri skil í námskrárdrögunum frá 2005 en árið 1999 og er 

það líklega vegna áhrifa frá Viðmiðunarramma Evrópuráðsins. Sérstakur kafli er um 

námsmat í inngangi námskrárdraganna en auk þess er stuttur kafli um námsmat í lok 

hverrar áfangalýsingar. Þar er tekið fram að námsmatið skuli endurspegla þjálfun 

færniþátta í kennslu, jafnóðum eigi að meta framfarir nemenda og að nemendum skuli, í 

upphafi áfanga, gert ljóst á hverju mat áfangans byggist.  

Námsmatskaflinn í innganginum er mjög skýr og leggur kennurum línurnar um 

hvernig staðið skuli að námsmati í anda Viðmiðunarramma Evrópuráðsins og Evrópsku 

tungmálamöppunnar. Áhersla er lögð á að jafnvægi sé milli færniþátta í námsmatinu og 

að það sé jafnframt í takt við verkefni annarinnar. Matskvarða ætti að nota og hafa þá 

sem skýrasta til þess að nemendum sé ljóst hvað er metið og hvar þeir geta bætt sig. 

Símat er sagt eiga vel við í tungumálanámi og að það skuli hafa meira vægi en lokapróf, 

sem þó er hefð fyrir hér á landi að hafi meira vægi. Símat gerir nemendum kleift að átta 

sig á hvar þeir standa í náminu hverju sinni. Auk þess er kennurum bent á að sundurliða 

lokaeinkunn, eftir færniþáttum, til að nemendur viti í hvaða færniþáttum þeir geta bætt 

sig. Ennfremur er nemendum uppálagt að halda leiðabók þar sem þeir skrifa niður 

viðfangsefni sín og meta framfarir sínar. Slík bók ætti að vera mikill stuðningur fyrir 

nemendur. Hún ætti að vera liður í að þjálfa nemendur í sjálfsmati í anda Evrópsku 

tungumálamöppunnar. Námsmat á að vera leiðbeinandi, hvetjandi og upplýsandi. Það á 

að meta það sem nemendur kunna, fremur en það sem þeir ekki kunna.84 Það má segja 

að sýn námskrárdraganna á námsmat megi draga saman með orðum fyrrverandi forseta 

Íslands og frönskukennara, Frú Vigdísar Finnbogadóttur: „Próf eru til þess að nemendur 

geti látið ljós sitt skína, fái að koma því á framfæri sem þeir vita. Þau eru ekki fyrir 

kennarann að láta þá standa á gati. Próf eru ekki til þess að finna veikleika heldur sýna 

styrkleika.”85 
82 MMR 2005: 7
83 www.etwinning.net 
84 MMR 2005: 19
85 Páll Valsson 2009: 230
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Að lokinni almennri umfjöllun um námsmat eru einnig gefin dæmi um mat á 

hverjum þætti fyrir sig; hlustun, lestri, samskiptum, frásögn, ritun, málfræði, málnotkun 

og orðaforða. Það er því ljóst að umfjöllun um námsmat í námskrárdrögum frá 2005 er 

mjög lituð af Viðmiðaramma Evrópuráðsins. Þau eru mjög stýrandi og fyrirmæli um 

tilhögun námsmats eru mjög skýr. Þó að stuðst sé við Viðmiðaramma Evrópuráðsins er í 

námsmati ekki sagt til um á hvaða stigi (A1, A2, B1, B2, C1 eða C2) á að standa, hvorki 

í lok hvers áfanga né að stúdentsprófi loknu. Auk þess geta nemendur verið á mjög 

mismunandi stigum eftir færniþáttum og ekki síður eftir einstaklingum.

Sú mynd sem dregin er upp af kennslu erlendra tungumála í námskrárdrögunum 

frá 2005 endurspeglar að miklu leyti þá strauma og stefnur sem kennarar vinna eftir í 

dag. Margir skólar vinna eftir Viðmiðunarramma Evrópuráðsins og Evrópsku 

tungumálamöppunni. Þónokkuð hefur verið gefið út af kennslubókum sem byggja á 

Viðmiðunarrammanum og má m.a. nefna Latitudes sem Dider gaf út en hún hefur verið 

tekin upp í nokkrum skólum hér á landi. Símat hefur færst í aukana, ekki bara í 

tungumálum heldur öðrum greinum líka, og margir tungumálakennarar þjálfa nemendur 

sína í sjálfsmati og hafa aukið áherslu á sjálfstæð vinnubrögð. Það má því segja að þó 

þessi námskrárdrög hafi í raun aldrei verið tekin í notkun endurspegli þau frekar kennslu 

sem fram fer í framhaldsskólum landsins en sá rammi sem námskráin frá 1999 gaf. 

 1.4 Ný menntalög 2008
Eftir miklar umræður og deilur um skýrsluna sem kom út árið 2003 um styttingu náms 

til stúdentsprófs kom í ljós að þessar tillögur myndu ekki ganga upp. Í kjölfarið var 

byrjað aftur frá grunni við að endurskoða framhaldsskólastigið. Þann 6. júní 2006 

skipaði menntamálaráðherra á ný nefnd til að vinna að endurskoðun lögbundinnar 

skipunar framhaldsskólastigsins. Að þessu sinni var það gert í miklu meira samráði við 

kennarastéttina. Unnið var eftir 10 skrefa samkomulagi sem var undirritað þann 2. 

febrúar 2006 milli menntamálaráðherra og Kennarasambands Íslands. Nefndin sem 

menntamálaráðherra skipaði til verksins var mun fjölbreyttari en nefndin sem samdi 

skýrsluna 2003 og ekki eingöngu skipuð starfsfólki úr ráðuneytinu. Í nefndinni voru 

m.a. tveir skólameistarar, tveir framhaldsskólakennarar, formaður Félags 

framhaldsskólakennara og fulltrúi Heimilis og skóla. Grunnskólakennarar áttu 

áheyrnarfulltrúa, Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefndi einn nefndarmann og 

háskólarnir tilnefndu einn. Þrír starfsmenn menntamálaráðuneytisins sátu einnig í 
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nefndinni. Vann nefndin að frumvarpi til nýrra menntalaga sem lögð voru fyrir Alþingi 

og samþykkt árið 2008. Svo virðist þó svo vera að enginn fulltrú frá HÍ hafi starfað með 

nefndinni, t.d. einhver frá menntavísindasviði.

Helstu markmið laganna eru að „[...] styrkja framhaldsskólastigið í íslensku 

menntakerfi og tryggja að gott samræmi sé í uppbyggingu þess og tengslum við önnur 

skólastig.”86 Lögin fela í sér umtalsverðar breytingar á starfsumhverfi framhaldsskóla, 

einna helst vegna þess að mikið er dregið úr miðstýringu á námsframboði og 

námskrárgerð. Umboðið til að skipuleggja námsbrautir og innihald þeirra færist nú frá 

menntamálaráðuneytinu til skólanna sjálfra. Með þessu móti gefst skólunum kostur á að 

nýta styrkleika sína og þá sérstöðu sem þeir hafa skapað sér til að bjóða upp á það nám 

sem þeir telja að muni nýtast best þeim nemendum sem þangað sækja. Skólarnir þurfa 

þó að fara eftir viðmiðum, sniðmátum og reglum við skipulagningu námsbrauta og þarf 

menntamálaráðuneytið að veita samþykki sitt fyrir innihaldi og inntaki námskránna. 

Eiga skólarnir að geta komið til móts við mismunandi þarfir nemenda, m.a. með því að 

bjóða uppá mislangar námsleiðir sem þó lýkur með fullgildu prófi, t.d. með 

stúdentsprófi, framhaldsskólaprófi og starfsréttindaprófi. Er þetta gert til að draga úr 

brottfalli og er þá framhaldsskólaprófið t.d. hugsað fyrir þá sem ekki hyggja á frekara 

nám að framhaldsskóla loknum en vilja samt ljúka námi á framhaldsskólastigi. 

Hvað stúdentsprófið varðar er, eins og áður sagði, lagt í hendur skólanna sjálfra að 

skipuleggja inntak og innihald þess. Einu kröfurnar sem gerðar eru lúta að kjarna 

námsbrautanna, sem er skilgreindur sem 45 einingar í stærðfræði, íslensku og ensku. 

Þess ber þó að geta að með frumvarpinu er innleitt nýtt einingamatskerfi til samræmis 

við það kerfi sem nú er notað í háskólum sem taka þátt í svokölluðu Bologna-ferli og er 

það m.a. notað hér á landi. Í gamla kerfinu var miðað við að stúdentspróf samsvaraði 

140 einingum og voru þær reiknaðar út frá vinnuframlagi kennara. Nýja kerfið er hins 

vegar reiknað út frá vinnuframlagi nemenda. Samkvæmt nýja kerfinu svarar árs vinna 

nemanda til 60 eininga og samsvarar hver eining u.þ.b. þriggja daga vinnu nemanda, 

óháð því hvort það er í skóla eða utan, verklegt eða bóklegt. Það er þó á ábyrgð hvers 

skóla fyrir sig að skilgreina einingafjölda til stúdentsprófs. Tekið er fram í lögunum að 

nemendur skuli, að loknu íslensku stúdentsprófi, vera nægjanlega vel búnir undir nám á 

háskólastigi á Norðurlöndum, eins og fyrir gildistöku laganna.

Með lögunum er skilgreindur réttur til náms í framhaldsskólum og var sett á 

86 Greinargerð [án árs]
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fræðsluskylda stjórnvalda til 18 ára aldurs. Það þýðir að stjórnvöld verða að tryggja 

þeim sem vilja stunda nám, hafa lokið grunnskóla eða jafngildri undirstöðumenntun og 

hafi náð 16 ára aldri pláss í framhaldsskóla til 18 ára aldurs. Markmið þessa er að 

tryggja að „[...] nemandi sem hugsanlega er ekki tilbúinn í langt bóknám eða starfstengt 

nám fái engu að síður þjálfun og mannrækt sem skilar sér í betri undirbúningi fyrir 

atvinnu og borgaralegar skyldur.”87 

Þetta aukna frelsi skólanna kallar einnig nauðsyn þess að meta gæði námsins sem 

þeir bjóða uppá. Er skólum uppálagt að auka innra mat hjá sér auk þess sem tekið er 

fram að menntamálaráðuneytið skuli bera ábyrgð á ytra mati, s.s. könnunum, prófum og 

rannsóknum. Með því er þó ekki verið að meina samræmt námsmat á 

framhaldsskólastigi.88 

 1.4.1 Viðmiðarammi um lokapróf og sniðmát fyrir áfangalýsingar
Samhliða nýjum menntalögum gaf menntamálaráðuneytið út viðmiðaramma sem 

byggður er á evrópskum viðmiðaramma frá 2007 og lykilhæfniþáttum (e. key 

competences) sem Evrópusambandið hefur sett fram. Rammi Evrópusambandsins 

(EQF) nær yfir framhaldsskóla- og háskólastig og skiptir þekkingu í 8 þrep þar sem það 

8. jafngildir doktorsprófi. Markmið rammans er að auðvelda samanburð á menntun og 

prófgráðum milli landa. Íslenski ramminn (NQF) er nánast sambærilegur við ramma 

Evrópusambandsins, eini munurinn er að þrep 1 og 2 í þeim íslenska samsvara þrepi 1 í 

þeim evrópskra þar sem íslenskir nemendur hefja, alla jafna, nám eldri en annars staðar í 

Evrópu. Íslenski ramminn er því eingöngu 7 þrep í stað 8.89 Fyrstu fjögur þrep 

viðmiðarammans ná yfir nám á framhaldsskólastigi en þrep 1 skarast þó við markmið 

grunnskóla og þrep 4 við markmið háskóla.90 Hér má sjá samanburð á ramma 

Evrópusambandsins og íslenska rammanum:

87 Greinargerð [án árs]
88 Greinargerð [án árs]
89 Tenging íslensk viðmiðaramma við evrópskan [án árs]
90 Viðmiðarammi um lokapróf [án árs]
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EQF NQF
Þrep 8 Þrep 7, Doktorspróf
Þrep 7 Þrep 6, Masterspróf
Þrep 6 Þrep 5, Bachelor
Þrep 5 Þrep 4, Iðnmeistarapróf, ýmsar prófgráður
Þrep 4 Þrep 3, Önnur lokapróf, próf til starfsréttinda, stúdentspróf
Þrep 3 Þrep 2, Önnur lokapróf, próf til starfsréttinda
Þrep 2
Þrep 1

Þrep 1, Önnur lokapróf, próf til starfsréttinda

Samanburður á tveim viðmiðarömmum; EQF og NQF91

Samhliða var þróað sniðmát fyrir nýjar áfangalýsingar þar sem markmiðum 

áfangans er skipt upp í þrjá flokka, þekkingu, leikni og færni. Þekking er t.d. safn 

staðreynda og kenninga, að horfa, að lesa, að hlusta, að ræða, að flokka og bera saman 

þekkingu. Leikni er bæði vitsmunaleg og verkleg. Hún er t.d. þjálfun í aðferðum, 

vinnubrögðum og að velja réttar aðferðir. Í hæfni felst hagnýting þekkingar og leikni, 

úrvinnsla, almennur skilningur, yfirsýn, yfirfærsla þekkingar, ígrundun, fagleg gagnrýni 

og miðlun alls þessa.92 Ætlast er til að allar áfangalýsingar verði settar upp með þessu 

móti og jafnframt skilgreint á hvaða hæfniþrep áfanginn flokkast.93

Skilgreining á þekkingu, leikni og hæfni eins og hún er sett upp í drögum að nýrri aðalnámskrá 
framhaldsskóla, almennum hluta, frá 2010.94

91 Tenging íslensk viðmiðaramma við evrópskan [án árs]
92 Áfangalýsingar [án árs]
93 Sjá viðauka 1: Framhaldsskóli – lærdómsviðmið, þrep 1-3
94 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, drög 2010: 7
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 1.4.2 Námskrá í kjölfar nýrra menntalaga
Eftir að Alþingi staðfesti ný menntalög var ljóst að töluverð þróunarvinna þyrfti að eiga 

sér stað, bæði í menntamálaráðuneytinu og í skólunum sjálfum. Veitti menntamála-

ráðuneytið styrki til vinnunnar, enda um gríðarlega umfangsmikið verk að ræða. Segja 

má að þróunarvinnan hafi verið þríþætt: endurskoða þurfti kennslufyrirkomulag og 

starfsskipulag skólanna, rita þurfti nýja námskrá og loks raða ólíkum þáttum skóla-

starfsins á hæfniþrep og inn í sniðmát. Hvað síðasta þáttinn varðar þá vann menntamála-

ráðuneytið hann í samráði við framhaldsskóla landsins með því að stofna rýnihópa, m.a. 

unnu þrír rýnihópar að því að raða hæfni kjarnagreina á þrjú hæfniþrep. Voru fengnir til 

þess fulltrúar skóla sem fengið höfðu loforð um styrk til þróunar nýrrar námskrár, en 

það voru Menntaskólinn á Akureyri, Menntaskólinn við Sund, Kvennaskólinn í 

Reykjavík, Fjölbrautaskóli Suðurlands, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Fjölbrautaskólinn 

við Ármúla og Fjölbrautaskóli Snæfellinga auk þriggja fulltrúa frá Háskóla Íslands.95 

Einnig hófst vinna við ritun almenns hluta nýrrar aðalnámskrár framhaldsskóla og 

gaf menntamálaráðuneytið út drög til umsagnar 15. nóvember 2010. Þar er varpað ljósi 

á nýtt starfsumhverfi framhaldsskóla, nýtt einingamatskerfi, námsbrautir, lykilhæfni, 

hæfniþrep o.fl. Einnig eru skilgreindir fimm grunnþættir menntunar en þeir eru: lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti, skapandi starf, menntun til sjálfbærni og læsi í víðum 

skilningi.96 

Þó svo að skólum sé í raun frjálst að skipuleggja umfang námsbrauta og 

mismunandi námsgráða er í námskrárdrögum sett upp viðmiðunartafla um hæfniþrep, 

einingafjölda og námsgráður á framhaldsskólastigi. Einnig er tekið fram að þó lengd 

náms til stúdentsprófs geti verið breytileg milli skóla, skuli nám til stúdentsprófs aldrei 

vera minna en 200 einingar (nýjar). 

Hæfniþrep og námsgráður á framhaldsskólastigi97

95 Þróunarstarf [án árs]
96 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti 2010: 6
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Eins og áður sagði er gert ráð fyrir a.m.k. 45 einingum í íslensku, ensku og 

stærðfræði í kjarna stúdentsprófsbrauta. Þetta er mikil breyting frá því sem áður var, því 

skv. námskránni frá 1999 voru mun fleiri fög skilgreind í kjarna, s.s. danska (eða annað 

Norðurlandamál) og 3./4. mál. Skólum er því frjálst að setja þessi tungumál í val innan 

brautanna. Skapaði þetta miklar umræður um stöðu þessara tungumála í kjölfar 

lagasetningarinnar. Í námskrárdrögunum frá 2010 er svo bætt inn í þessari klausu: 

„Ráðuneytið beinir þeim tilmælum til framhaldsskóla sem skipuleggja nám til 

stúdentsprófs að gera lágmarkskröfu um norrænt tungumál á hæfniþrep tvö og að 

jafnaði lágmarkskröfu um þriðja tungumál á hæfniþrep eitt svo fremi að sú krafa falli að 

lokamarkmiðum námsbrautarinnar.”98 Í raun er skólum þó í sjálfsvald sett hvort þessi 

tungumál séu hluti af kjarna námsbrauta eða ekki, og þá hversu margar einingar 

nemendur skuli taka. 

Í námskrárdrögunum eru gefin upp lærdómsviðmið í kjarnagreinum fyrir fyrstu 

þrjú þrepin. Viðmiðin fyrir ensku gilda líka fyrir önnur erlend tungumál. Kennsla í 

ensku og dönsku í framhaldsskóla byrjar alla jafna ekki á þrepi 1 en það á hins vegar við 

um 3./4. mál, s.s. frönsku, þýsku og spænsku.99

Tekið er fram í námskrárdrögunum að þetta séu einungis drög og því getur það 

sem þar stendur, og þá hér á undan líka, breyst. Talið er upp það sem eftir á að gera 

þegar þetta skjal var birt og er það m.a. að yfirfara lærdómsviðmið kjarnagreina, 

samræma texta og uppsetningu við námskrár leik- og grunnskóla og klára aðra hluta. 

 1.5 Seinustu tveir áratugir í stuttu máli
Frá árinu 1986, þegar fyrst var gefin út námskrá á vegum menntamálaráðuneytisins, 

höfum við séð miklar breytingar á framhaldsskólum landsins. Námskráin frá 1986 var 

fyrsta tilraun ráðuneytisins til að miðstýra námsframboði í framhaldsskólum en lögin frá 

2008 færa skólunum aftur frelsi til að skipuleggja það nám sem þeir bjóða upp á. 

Nám til stúdentsprófs hefur alla jafna verið fjögurra ára nám. Með tillögum um 

styttingu náms til stúdentsprófs frá 2003 reyndi menntamálaráðuneytið að breyta því í 

þriggja ára nám en án árangurs. Lögin frá 2008 gefa svo skólum aftur á móti frelsi til að 

ákveða hversu langt nám til stúdentsprófs þeir bjóða upp á og hversu mörgum einingum 

nemendur þurfa að ljúka til að brautskrást. Á rúmum tveim áratugum höfum við því 

97 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti 2010: 13
98 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti 2010: 16
99 Sjá viðauka 2: Lærdómsviðmið í ensku og öðrum erlendum tungumálum
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farið frá algjöru frelsi skólanna hvað námsframboð varðar, yfir í miðstýringu 

ráðuneytisins og aftur í nánast algjört frelsi. 

Hvað tungumál varðar má sjá mikla stefnubreytingu með tilkomu námskrárdraga 

frá 2005 en þá var í fyrsta sinn rituð námskrá út frá Viðmiðunarramma Evrópuráðsins 

fyrir erlend tungumál. Áherslan í tungumálakennslu varð þar með meira 

samskiptamiðuð þar sem lögð var áhersla bæði á munnleg og skrifleg samskipti. 

Allt frá námskránni árið 1986 hefur kennsla í erlendum tungumálum dregist 

saman þrátt fyrir að fjallað sé um mikilvægi öflugrar tungumálakennslu í almennum 

hlutum námskránna. Með lögunum frá 2008 hafa skólar meira að segja það vald að fella 

alveg niður nám í 3. máli og dönsku. 
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 2 Námskrárvinna í Menntaskólanum á Akureyri

Í kjölfar framhaldsskólalaganna frá 2008 var ljóst að allir framhaldsskólar þyrftu að 

leggjast í töluverða naflaskoðun, móta sér sína eigin stefnu hvað námsframboð og 

-skipulag varðaði. Eftir umræður í MA um inntak nýju laganna var tekin sú ákvörðun að 

sækja um styrk til menntamálaráðuneytisins til að verða leiðandi afl í þróunarvinnunni. 

Skólastjórnendur bæði sáu mörg sóknarfæri í lögunum og legið hafði í loftinu um 

nokkurn tíma að endurskoða þyrfti námsferla, m.a. vegna rysjóttar aðsóknar að 

eðlisfræðilínu og málabraut. Vilyrði fyrir styrknum fékkst og var þá ráðinn 

verkefnisstjóri í 25% starf til að leiða vinnuna. Mikil stefnumótunarvinna átti sér stað til 

að byrja með og haustið 2008 hófust kennarar og skólastjórnendur handa við að 

endurskoða námskrána.100

 2.1 Veturinn 2008-2009
Til að byrja með var þetta viðamikla verkefni kortlagt og áætlun fyrir veturinn gerð. 

Allir kennarar og skólastjórnendur komu með einum eða öðrum hætti að verkefninu, 

auk utanaðkomandi aðstoðar. Reynt var að fá sjónarhorn sem flestra og að vinna ávallt 

með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Skólasýn MA var tekin saman í kjölfar 

vinnudags allra kennara 3. desember 2008101. Skólasýnin, ásamt einkunnarorðum 

skólans; virðing, víðsýni, árangur, voru leiðarljós kennara við vinnuna. 

Fyrsta verkefni kennara þennan vetur var að laga áfanga sína að nýju 

einingamatskerfi framhaldsskólanna, en meðan á vinnuferlinu stóð var talað um nýju 

einingarnar sem f-einingar (framhaldsskólaeiningar) til aðgreiningar frá þeim gömlu. 

Samkvæmt nýja kerfinu samsvarar 1 f-eining u.þ.b. þremur vinnudögum nemandans og 

niðurstaðan varð sú að þrjár gamlar einingar samsvöruðu u.þ.b. fimm nýjum. 

Næsta verkefni kennara var að staðsetja greinar sínar í nýju stúdentsprófi, þ.e. 

hvort þeir teldu heppilegast að hafa það í kjarna, vali eða brautarkjarna. Þeir áttu einnig 

að velta fyrir sér á hvaða önn best væri að kenna greinarnar eða hefja nám í þeim. 

Á báðum önnum vetrarins var einn dagur helgaður námskrárvinnu og kennsla 

felld niður. Þar var rætt um hvernig standa ætti að námskrárvinnunni, mögulegar 

100 Valgerður S. Bjarnadóttir 2009: 3
101 Sjá viðauka 3 – skólasýn MA
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námsbrautir, innihald stúdentsprófs, ný svið102, kjarnagreinar o.fl.103

Í janúar var stofnaður vinnuhópur sem stýra átti námskrárvinnunni, en hann var í 

daglegu tali kallaður Venma (Vinnuhópur um endurskoðun námskrár í MA). Fundaði 

hópurinn alls um 25 sinnum á vorönn. Þess utan tóku fulltrúar MA þátt í öðrum 

vinnuhópum en skólinn átti tvo fulltrúa í vinnuhópum menntamálaráðuneytisins um 

lokahæfniviðmið. Þennan vetur fóru skólastjórnendur, brautarstjórar og verkefnisstjóri í 

tvígang á fund með vinnuhópi í Menntaskólanum við Sund til að ræða um 

námskrárvinnuna. Einnig tóku fulltrúar MA þátt í námskeiði um innleiðingu nýrra laga í 

ársbyrjun 2009. 

Hagsmunir nemenda voru hafðir að leiðarljósi í vinnunni og voru þeir hafðir með 

í ráðum. Í febrúar voru fengnir fjórir nemendur á lokaári (einn af hverri braut) í rýnihóp 

þar sem rætt var um námið í MA. Nemendur sögðu skoðun sína á hvað væri gott og 

hvað mætti bæta. Síðar á vorönn var felld niður kennsla í eina kennslustund hjá öllum 

nemendum skólans. Var þeim skipt niður í hópa þar sem rætt var um nýja 

fyrirkomulagið, en þá voru tilbúin drög að nýjum ferlum. Einnig var leitað til 10 ára 

stúdenta til að fá þeirra skoðun á námi þeirra í skólanum, hvað hefur nýst þeim vel og 

hvað síður.104 

Í lok vetrar hafði mikið áunnist. Tilbúin voru drög að nýjum ferlum sem þó áttu 

eftir að taka breytingum. Ljóst var að MA vildi leggja áherslu á breiða almenna 

menntun með því að bjóða upp á tvö sterk svið með 240 eininga stúdentsprófi (lágmarks 

einingafjöldi stúdentsprófs samkvæmt menntalögunum er 200). Reiknað er með 4 ára 

námstíma en þó með möguleika á að ljúka námi á styttri tíma, m.a. með því að halda 

áfram að bjóða sterkum nemendum að hefja nám við skólann strax að loknum 9. bekk. 

Einnig var ákveðið að halda áfram með bekkjarkerfið þótt ljóst væri að í efri bekkjum 

myndi kerfið raskast og fleiri blandaðir hópar yrðu til vegna aukins vals.105

Menntaskólinn á Akureyri hefur ávallt lagt áherslu á öfluga tungumálakennslu en 

samkvæmt nýju lögunum er ekki lengur skylda að hafa dönsku og 3. mál í kjarna.106 

Skólinn tók strax þá ákvörðun að halda þessum tungumálum í kjarna. Breyting varð 

dönskuáföngunum en áður höfðu nemendur tekið þrjá 2ja eininga áfanga (í 1. og 2. 

102 Svið koma í stað brauta
103 Valgerður S. Bjarnadóttir 2009: 4-5
104 Valgerður S. Bjarnadóttir 2009: 4-5
105 Valgerður S. Bjarnadóttir 2009: 6
106 Þó skólar séu hvattir til þess í inngangi að almennum hluta námskrár frá 2010
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bekk) en í nýrri námskipan eru tveir 5 f-eininga áfangar í 3 bekk.107 Þetta var gert til að 

færa dönskukennsluna nær upphafi háskólanáms nemenda. Margir íslenskir nemendur 

stunda háskólanám í Danmörku og líklegra er að nemendur hafi tekið ákvörðun um slíkt 

í 3. bekk en í 1. og því ætti dönskukennslan að nýtast nemendum betur þó svo að 

tveggja ára gat myndist í dönskunámi nemenda á milli grunnskóla og framhaldsskóla.108

Í nýju lögunum er lögð áhersla á að efla gagnrýna hugsun nemenda og hafa 

kennarar einnig talið þörf á því. Til þess að ná því markmiði var ákveðið að setja einn 

áfanga í siðfræði/heimspeki í kjarna fyrir alla nemendur. Er þetta einnig í takt við 1. 

grein skólasýnar MA, en þar segir: „Skólastarfið þroskar víðsýni nemenda, gagnrýna 

hugsun, jafnréttisvitund, siðvit og samfélagslega ábyrgð”109 

Tvær mikilvægar nýjungar eru mjög áberandi í nýju námsferlunum. Annars vegar 

er það nýtt form á lífsleiknikennslu sem nefnist „Velgengnisdagar” og í öðru lagi 

áfanginn „Ísland”. Velgengnisdagar eru uppbrot kennslu í 3 daga á önn (á 6 önnum af 8) 

þar sem nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem ætlað er að efla lífsleikni nemenda. Í 

vinnunni er lögð áhersla á lýðræðisleg samskipti og starfshætti. Ísland er áfangi sem nær 

yfir um helming náms í 1.bekk. Í honum eru samþættar greinarnar íslenska, saga, 

félagsfræði, landafræði, jarðfræði og líffræði. Betur verður sagt frá þessum nýjungum 

síðar enda komst ekki endanleg mynd á þær veturinn 2008-2009.110

 2.2 Veturinn 2009-2010
Veturinn 2008-2009 voru lögð drög að nýrri námsskipan í MA en þó var langt í land að 

því markmiði að hefja kennslu í 1. bekk samkvæmt nýrri námskrá haustið 2010. Meðal 

verkefna vetrarins 2009-2010 voru að fá endanlega mynd á ferla sviðanna tveggja, rita 

námskrá fyrir fyrstu tvö árin, leggja drög að kjörsviðum og vali og skipuleggja 

Íslandsáfangann og velgengnisdaga.

Allir kennarar fengu það verkefni að rita stuttan inngang fyrir sitt fag í 

skólanámskrána og áfangalýsingar fyrir fyrstu tvö árin. Til þess voru notuð sniðmát og 

viðmiðarammi um lokapróf.111 Kennarar þurftu að æfa sig í að flokka markmið 

áfanganna eftir þekkingu, leikni og hæfni og þeim til stuðnings voru ráðnir 6 

breytingastjórar úr mismunandi fögum sem höfðu yfirumsjón með rituninni. Deildum 

107 Það er sambærilegur einingafjöldi.
108 Valgerður S. Bjarnadóttir 2009: 9
109 Skólasýn MA [án árs]
110 Valgerður S. Bjarnadóttir 2009: 8-9
111 Sjá kafla 1.4.1
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var einnig gert að koma með tillögur að væntanlegum kjörsviðum, hvernig fögin gætu, 

bæði hvert fyrir sig og samþætt við aðrar greinar, boðið upp á fjölbreytt og áhugvert val. 

Fjórir vinnudagar voru haldnir yfir veturinn þar sem tækifæri gafst til umræðna og 

skipulagningar.112

Venma-hópurinn hélt áfram starfi sínu og skilaði af sér lokatillögum að ferlum í 

janúar 2010. Hluti hópsins hélt einnig suður yfir heiðar og tók þátt í þriðja 

samráðsfundinum með starfshópi Menntaskólanns við Sund. 

Áframhald var á samstarfi við nemendur, en fenginn var annar rýnihópur nemenda 

í 4. bekk, eins og veturinn áður. Nemendur komu þar á framfæri skoðunum sínum um 

hvað betur mætti fara og voru þær hafðar til hliðsjónar við skipulagningu ferlanna. Í 

byrjun mars var svo haldinn skólafundur þar sem námskráin var kynnt fyrir öllum 

nemendum skólans. Fundurinn var haldinn í samráði við hagsmunaráð nemenda en 

formaður hagsmunaráðsins stjórnaði fundinum.113 

Við annaskil var ráðinn verkefnisstjóri kynningarmála sem vann ötullega að því 

að kynna hina nýju námskipan öllum sem málið varðar og stóð fyrir samráði við 

hagsmunaaðila, s.s. foreldra, kennara og skólastjóra grunnskólanna, rektor Háskólans á 

Akureyri o.fl. Kennarar í íslensku, ensku og stærðfræði úr MA funduðu með kennurum 

sömu faga í grunnskólum um skilin á milli skólastiganna. Stjórnendur úr skólanum 

funduðu með skólastjóra Tónlistarskólans á Akureyri um hvernig hægt væri að viðhalda 

því góða samstarfi sem verið hefur á milli skólanna tveggja.114 

Menntaskólinn leitaði einnig aðstoðar sérfræðinga á sviði námskrármála og 

skólaþróunnar. Skrif Dr. Wolfgangs Edelstein um lýðræði í skólastarfi, eðli skólaþróunar 

og breytinga urðu kveikjan að því að hann var fenginn í heimsókn í skólann í heilan dag 

þar sem hann aðstoðaði við námskrárvinnuna. Veitti hann kennurum mikinn innblástur 

og byr undir báða vængi þar sem hann gerði kennurum ljóst að vinnan væri á réttri leið. 

Auk þess að heimsækja MA, hélt hann fyrirlestur í HA um bekkjarfundi sem tæki til að 

efla og læra lýðræði og sóttu margir kennarar úr MA þann fyrirlestur.115

 2.2.1 Íslandsáfanginn
Þá lá fyrir að ljúka skipulagi Íslandsáfangans og velgengnisdaga þennan vetur. Í 

112 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 5-6
113 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 6-7
114 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 7-8
115 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 6, 22-23
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skólabyrjun haustið 2009 var skipuð 7 manna nefnd sem vann að hugmyndafræðilegum 

grunni Íslandsáfangans. Var reynsla skólans af öðrum samþættum áfanga, 

Ferðamálafræði, nýtt við skipulagninguna. Ferðamálafræði hefur verið kennd við 

skólann síðan á vorönn 2005, en að henni koma öll tungumálin sem kennd eru við MA 

(nema spænska116): íslenska, enska, danska, þýska og franska auk upplýsingatækni. Inn í 

námið fléttast svo fleiri fög: saga, landafræði, jarðfræði o.fl. Þegar nefndin hafði skilað 

af sér tillögum um hvernig Íslandsáfanginn gæti litið út tók ný 8 manna nefnd við 

vinnunni, en hana skipuðu þeir kennarar sem tóku að sér kennslu áfangans um haustið. 

Vinnuhópurinn leitaði sér víðar aðstoðar en í reynslubanka kennara við skólann, 

því að fjórir utanaðkomandi sérfræðingar liðsinntu hópnum: Bragi Guðmundsson ræddi 

við hópinn um grenndarnám, Wolfgang Edelstein um lýðræðislegar matsaðferðir, Rúnar 

Sigþórsson um námsmat og samvinnunám og Ingvar Sigurgeirsson um samþættingu 

greina og kennsluaðferðir. Ingvar starfaði einnig með stjórnendum og verkefnisstjórum 

námskrárvinnunnar.117

Ákveðið var að skipta Íslandsáfanganum í tvennt, og er annar hlutinn blanda af 

íslensku, líffræði, jarðfræði og landafræði en hinn samanstendur af íslensku, félagsfræði 

og sögu. Upplýsingatækni fléttast svo inn í báða hlutana við upplýsingaöflun, úrvinnslu 

og framsetningu verkefna. Báðir hlutar eru kenndir báðar annir þannig að 1. bekkur 

skiptist í tvennt í áfanganum. Yfirmarkmið áfangans er „[...] að skerpa sýn og auka 

skilning nemenda á landi sínu, þjóð og tungu auk þess að þjálfa fagleg vinnubrögð.”118 

Í báðum hlutum áfangans eru unnin u.þ.b. 6 stór samvinnuverkefni á önninni auk 

smærri einstaklings- og paraverkefna. Unnin eru grenndarverkefni þar sem leitað er út 

fyrir skólann í upplýsingaöflun og vinnu. Annar hópurinn fór í Mývatnssveit í jarðfræði- 

og dýralífsleiðangur en hinn til Siglufjarðar að kynna sér atvinnusögu landsins. Í 

samfélagsfræðihlutanum eru viðfangsefnin:

• íslenskir unglingar fyrr og nú

• byggðaþróun og mannfjöldi 

• framleiðsla og þjónusta

• glæpur og refsing

• stjórnmál á 20. öld – mín áhrif á samfélagið

116 Spænska er ekki með vegna þess að eingöngu hefur verið kenndur áfanginn SPÆ 103 í vali í 4. bekk.
117 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 12
118 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 12
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• fjölmenning – útlendingar á Akureyri. 

Viðfangsefni náttúrufræðihlutans eru hins vegar: 

• gagnaöflunarferð í Mývatnssveit

• hvernig var Ísland um landnám og fram á 12. öld?

• Hrakningar

• Hörmungasagan

• snjóflóð og skriðuföll

• móðuharðindin, svarti dauði og aðrir sjúkdómar

• nútíminn 

• framtíðarlandið. 

Vinnulag í áfanganum er nýtt fyrir flestum nemendum. Engin eiginleg kennslubók 

er í áfanganum. Hluti námsefnis kemur frá kennurum en að miklu leyti sjá nemendur 

sjálfir um gagnaöflun. Nemendur bera meiri ábyrgð á námi sínu og útfærslu verkefna 

því oftast ráða þeir skilaformi og efnistökum. Krafist er virkrar þátttöku þeirra, mikillar 

samvinnu og sjálfbjargarviðleitni. Reynt er að virkja frumkvæði nemenda og 

sköpunargleði og efla sjálfstæð vinnubrögð. Áfanginn ætti því að vera góð þjálfun í 

tillitssemi, lýðræði og ábyrgð og er það í samræmi við skólasýn MA. Verkefnin eru flest 

unnin í ferlivinnu og hafa nemendur þá aðgang að mörgum kennurum sér til aðstoðar. 

Vinnuaðferðir áfangans eru þó ekki eingöngu nýlunda fyrir nemendur heldur eru 

margir kennarar hans óvanir svo mikilli samvinnu við aðra kennara. Sem dæmi má 

nefna að margir kennarar koma að yfirferð og einkunnagjöf hvers verkefnis en að mestu 

eru notað leiðsagnarmat. Það verður þó aldrei hjá því komist að ósamræmi skapist milli 

kennara, t.d. ef nemandi spyr hvaða leturgerð sé best að nota í verkefni getur hann 

fengið jafn ólík svör og kennararnir eru margir því það fer að miklu leyti eftir smekk 

hvers og eins. Reynir það á nemandann að bera ábyrgð á verkefninu sínu sjálfur og 

styðjast við eigin skoðanir í stað þess að vera sífellt „mataður” af kennurum.119 

 2.2.2 Velgengnisdagar
Velgengnisdagar (VD) eru þriggja daga uppbrot á kennslu þar sem nemendur vinna 

ýmis verkefni sem ætlað er að koma í stað lífsleiknikennslu. Nemendur taka þátt í VD 

sex annir af átta og er sjónum þá beint að viðfangsefnum sem ekki er alltaf hægt að 

fjalla um í venjulegum fögum, eins og t.d. „[...] lýðræði, lífsstíl og forvörnum, 

119 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 15
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borgaravitund, jafnrétti, mannréttindum og náms- og starfsvali.”120 

Veturinn 2009-2010 starfaði fjögurra manna nefnd að undirbúningi VD í 1. bekk, 

sem er eini árgangurinn sem tekur þátt í VD þennan veturinn þar sem þetta er hluti af 

nýrri námskrá. Nefndin leitaði aðstoðar sérfræðinga og voru lýðheilsufræðingarnir 

Dagbjörg Brynja Harðardóttir og Sonja Sif Jóhannsdóttir innan handar við 

undirbúninginn. Einnig ræddi nefndin um lýðræði í skólastarfi við Wolfgang Edelstein 

meðan hann var í heimsókn í skólanum og Ágúst Þór Árnason ræddi við nefndina um 

lýðræði og mannréttindi. 

Nemendur fá eina einingu fyrir þátttöku í VD hverju sinni og geta þeir því samtals 

fengið 6 einingar yfir skólagönguna. Ekki er gefin einkunn fyrir þátttökuna, heldur er 

metið hvort nemendur hafi lokið verkefnum VD á fullnægjandi hátt. 

Verkefni VD eru mjög fjölbreytileg enda viðfangsefni eftir önnum mismunandi. 

Öll verkefnin miða þó að því að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi en 

það er yfirmarkmið VD. Önnur meginmarkið VD eru þessi:

Nemandinn: 

• sýnir samkennd í skólasamfélaginu og getur sett sig í spor annarra. 

• getur tekið þátt í lýðræðislegri umræðu og borið virðingu fyrir ólíkum 
sjónarmiðum. 

• er fær um að nota fjölbreyttar aðferðir til þess að nálgast viðfangsefni sín 
og taka virkan þátt í því að leysa þau af hendi. 

• er meðvitaður um sameiginlega ábyrgð allra þegna þjóðfélagsins og 
þekkir hugtakið borgaraleg vitund. 

• veit hvaða áhrif menning hefur á líf okkar í samfélaginu. 

• getur útskýrt hugtakið sjálfbær þróun og mikilvægi þess fyrir samfélagið. 

• ber virðingu fyrir lífi, náttúru og umhverfi og þekkir mismunandi viðhorf 
og gildi til þessara hluta. 

• þekkir eigið áhugasvið og styrkleika og beitir skipulögðum aðferðum við 
val á námi og/eða starfi. 

• áttar sig á þeim möguleikum sem standa honum til boða hvað nám og 
starf varðar.121

120 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 17
121 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 18
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Verkefni Velgengnisdaga eftir námsárum eru eftirfarandi:

1. bekkur

• Að byrja í framhaldsskóla

• Samvinna, samkennd og bekkjarfundir

• Lífstíll og forvarnir

2. bekkur

• Ábyrgð og fjármálalæsi

• Réttindi og skyldur

• Náms- og starfskynningar

3. bekkur

• Borgaraleg samkennd, jafnrétti, mannréttindi

• Hnattvæðing, þróunar- og umhverfismál

• Sjálfboðastörf

4. bekkur

• Verkefni tengd áhuga og kjörsviði nemenda122

 2.2.3 Lokaverkefni
Samkvæmt nýrri námskrá í MA þurfa allir nemendur að vinna lokaverkefni til þess að 

brautskrást. Samhliða hljóta þeir grunn í aðferðafræði. Lokaverkefnið er tengt 

kjörsviðum nemenda og er það hluti af síðasta áfanga í kjörsviðsvali (langri línu). 

Áherslur í aðferðafræðinni geta verið mismunandi milli deilda og eru háðar eðli greinar 

og verkefnis. Mögulegt er að flétta nokkrar greinar saman í verkefninu, allt eftir áhuga 

nemanda. Þetta lokaverkefni er m.a. hugsað sem undirbúningur fyrir háskólanám og 

þjálfun í aðferðafræði, vinnslu stærri verkefna, sjálfstæðum vinnubrögðum og 

sjálfsaga.123 

 2.3 Veturinn 2010-2011
Veturinn 2010-2011 er kennt samkvæmt nýrri námskrá í fyrsta sinn og eingöngu í 1. 

bekk. Reyndar er það svo að fyrsta námsárið er hvað ólíkast fyrri námsskipan enda er 

um helmingur námsins helgaður Íslandsáfanganum. Þegar ráðist er í svo stórar 

breytingar er ljóst að það mun ekki allt ganga eins og best væri á kosið í fyrsta sinn. 

Þróunarvinnan heldur áfram og sníða af þá vankanta sem kunna að koma upp. Einnig er 

122 Velgengnisdagar [án árs]
123 Valgerður S. Bjarnadóttir 2010: 21
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mikilvægt að standa vel að endurmati og utanaðkomandi skoðun. Ráðinn var 

matsfulltrúi í 20% stöðu sem hefur það hlutverk að skipuleggja matsferli á nýju 

námskránni í samstarfi við sjálfsmatsnefnd skólans. 

Kennarar hafa einnig það verkefni þennan vetur að klára ritun nýrrar námskrár, en 

eftir er að rita áfangalýsingar fyrir síðari tvö árin og klára skipulagningu kjörsviða og 

valgreina. Markmiðið er að klára þá vinnu á þessu skólaári. Þess vegna starfa 

verkefnisstjórar áfram, verkefnisstjóri námskrárvinnunnar og kynningarfulltrú, sem hafa 

yfirumsjón með námskrárvinnunni. 

Í samvinnu við sjálfsmatsnefnd lagði matsfulltrúi könnun124 fyrir 1. bekkinga um 

Íslandsáfangann í lok haustannar, enda mikilvægt að fá strax álit nemenda þar sem 

áfanginn er kenndur aftur á vorönn. Könnunin kom almennt séð ágætlega út. Flestir 

voru frekar eða mjög ánægðir með fyrirkomulagið, námið og kennarana.

Íslandsáfanginn var líka nýjung fyrir kennara og þurftu þeir að venjast þessum 

nýju vinnubrögðum, þó einhverjir þeirra hafi verið með í ferðamálafræðinni sem er 

kennd á svipaðan máta. Óhjákvæmilega kemur til einhverra árekstra í svo nánu 

samastarfi þar sem bera þarf saman bækur mjög reglulega og samræma hvert skref. 

 2.4 Ný námsskipan í Menntaskólanum á Akureyri
Í námskrárvinnunni var tekin sú ákvörðun að bjóða upp á tvö sterk svið í stað fleiri og 

smærri brauta. Sviðin eru tungumála- og félagsgreinasvið og raungreinasvið. Á hvoru 

sviði eru um 75% kjarni og 25% val. Valið er þó ekki allt frjálst því að nemendur þurfa 

að velja sér áherslulínu (langa línu) innan síns sviðs og í henni eru bundnir 4 eða 5 

áfangar (mismunandi eftir sviðum), 5 einingar hver. Nemendur velja einnig stuttar línur, 

3 áfangar hver. Hluta af þeim línum er hægt að velja milli sviða, þ.e. ef línan krefst ekki 

forþekkingar af viðkomandi sviði. Að lokum velja nemendur svo þrjá staka áfanga í 

frjálsu vali. Með þessu móti geta nemendur valið sér sérhæfingu sem undirbúning fyrir 

háskólanám. Þeir geta annað hvort dýpkað þekkingu sína eða breikkað.

Eins og áður er getið er ekki lengur skylda að hafa dönsku og 3. mál í kjarna. Þó 

komu fram í námsskrárdrögum frá 2010 tilmæli til skóla að um að „[...] gera 

lágmarkskröfu um norrænt tungumál á hæfniþrep tvö og að jafnaði lágmarkskröfu um 

þriðja tungumál á hæfniþrep eitt svo fremi sú krafa falli að lokamarkmiðum 

124 Ísland, áfangakönnun, haust 2010
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námsbrautarinnar.”125 Menntaskólinn á Akureyri telur einn af styrkleikum sínum hafa 

verið öfluga tungumálakennslu. Þegar sviðin tvö voru skipulögð var því ákveðið að 

halda dönsku og 3. máli áfram inn í kjarna á báðum sviðum. 

 2.4.1 Tungumála- og félagsgreinasvið

Námsskipan á tungumála- og félagsgreinasviði126

Hér sést hvernig 240 eininga stúdentspróf af tungumála- og félagsgreinasviði er sett 

saman.127 Eins og áður sagði er áfanginn Ísland um helmingur náms á 1. ári, eða 13 

einingar af 30, hvora önn. Velgengnisdagar eru 1 eining hvora önn en eru þó ekki inni í 

stundatöflu þar sem þeir eru kenndir þrjá daga í röð og önnur kennsla felld niður á 

meðan. Önnur fög á 1. ári eru svo enska, stærðfræði, 3. mál og íþróttir. Meðal markmiða 

við ritun nýju námskrárinnar var að fækka fögum á önn og sjá má að t.d. í 1. bekk eru 

nemendur eingöngu í 5 fögum, þar af 4 bóklegum. 

Fjórir 5 eininga 3. máls áfangar eru í kjarna á tungumála- og félagsgreinasviði og 

125 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti 2010: 16
126 Tungumála- og félagsgreinasvið, lokaútgáfa ferils [án árs]
127 Áfanganúmer eru reyndar ekki rétt á þessari mynd heldur eru notuð ný númer frá 

menntamálaráðuneytinu, 3. máls áfangarnir á þessu sviði eru þá númer 1A050, 1B050, 1C050 og 
2A050
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raðast þeir á 1. og 2. bekk, allar annir. Þar sem reiknað var út að 5 eininga áfangi 

samsvari um 3 gömlum einingum má segja að námið sé sambærilegt við gömlu 

námskrána, en þá tóku nemendur á félags- og náttúrufræðibrautum 12 einingar í 3. máli. 

Nemendur á málabraut tók vitanlega fleiri einingar en það er möguleiki með langri línu í 

tungumálum samkvæmt þessari námskrá. 

Á 3. ári eru svo tveir dönskuáfangar, 5 einingar hvor og er það sambærilegur 

einingafjöldi við gömlu námskrána, en þá tóku nemendur á félags- og 

náttúrufræðibrautum þrjá áfanga, 2 einingar hver. Ætlunin er svo að bjóða uppá dönsku í 

frjálsu vali í 4. bekk, einn slíkur áfangi er t.d. á vorönn í 4. bekk (ljósgulur á myndinni). 

Nemendur velja sér svo langa línu (rauð á myndinni) og er það áherslulína þeirra 

innan sviðsins. Ekki er hægt að velja staka áfanga úr línunni heldur er hún ein heild. Á 

tungumála- og félagsgreinasviði verður hægt að velja um fjórar mismunandi langar 

línur. Þær eru tungumál, félags- og fjölmiðlafræði, sálar- og uppeldisfræði og heimspeki 

og saga. 

Ekki er komin endanleg útfærsla af löngu línunum og er það verkefni vetrarins að 

skipuleggja þær og rita áfangalýsingar. Miðað við aðsókn að málabraut undanfarin ár 

var ljós að ekki væri hægt að bjóða upp á hreinar langar línur í tungumálum, þ.e. 

eingöngu í frönsku eða eingöngu í þýsku. Ákveðið var þá að bjóða upp á fjölbreytta 

tungumálalínu þar sem nemendur halda áfram að læra það 3. tungumál sem þau völdu í 

1. bekk auk annarra tungumálatengdra faga. Áfangarnir eru því samþættir og að þeim 

koma kennarar í 3. máli, dönsku, ensku og íslensku. 

Tungumálalínan er sett saman af fjórum 5 eininga áföngum sem þýðir sex 40 

mínútna kennslustundir á viku. Eins og staðan er í dag er þetta innihald áfanganna.

3. ár HÖ 3. ár VÖ 4. ár HÖ 4. ár VÖ
4 tímar: ÞÝS/FRA  
2 tímar: hljóðfræði 
og hlustun (öll 
tungumál)

2 tímar: ÞÝS/FRA 
4 tímar: bókmenntir 
og menning ýmissa 
landa, kynningar 
nemenda.

2 tímar: ÞÝS/FRA 
4 tímar: Uppbygging 
tungumála og 
málsaga.

Aðferðafræði og 
lokaverkefni.

Með þessu móti gefst nemendum kostur á að ljúka u.þ.b. þeim fjölda eininga í 3. 

máli sem þeir gátu skv. gömlu námskránni. Lokaverkefni geta þeir þó unnið í tengslum 

við hvaða tungumál sem er, og í raun fleiri en eitt tungumál. 
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Ætlunin er að bjóða öðrum nemendum en þeim sem velja tungumálalínu að velja 

áfanga í frjálsu vali (í 3. bekk HÖ) sem kenndur yrði með fyrsta áfanga löngu 

tungumálalínunnar og þeim gefst þannig kostur á að bæta við sig einingum í 3. máli. 

Kosturinn við þann áfanga er að ekki þarf að ná lágmarks nemendafjölda til að hægt sé 

að kenna áfangann því þeir sem velja hann bætast við nemendur á tungumálalínu, svo 

fremi sem nægjanlega margir velji línuna.

Nemendum á þessu sviði gefst svo kostur á að velja tvær stuttar þriggja áfanga 

línur (græn og bleik á myndinni). Þar geta nemendur ýmist dýpkað þekkingu sína eða 

breikkað. Þær stuttu línur sem áform eru uppi um að bjóða upp á eru: Sálfræði, 

ferðamálafræði, fjölmiðlar og stjórnmál, þjóðhagfræði, listir og menning, spænska, 

franska, tónlist og saga. Spænska hefur aldrei verið kennd sem 3. mál í MA en hún hefur 

verið í boði í frjálsu vali í 3. og 4. bekk. Alla jafna hefur eingöngu SPÆ 103 verið 

kennd. Nú gefst tækifæri til að bjóða nemendum upp á meiri spænsku en áður. Franska 

er einnig í boði sem stutt lína en ekki þýska. Það er vegna þess að venjulega velja fleiri 

nemendur þýsku sem 3. mál en frönsku og ekki er raunhæft að ætla að nógu margir 

þeirra sem velja frönsku sem 3. mál myndu velja þýsku í stuttri línu. Veturinn 2010-

2011 eru 149 nemendur í þýsku en 80 í frönsku í 1. bekk. Þessar stuttu málalínur eru 

tækifæri fyrir nemendur að bæta við sig 4. máli og geta nemendur af báðum sviðum gert 

það en áður voru eingöngu málabrautarnemendur sem höfðu þess kost. Nemendur á 

tungumála- og félagsgreinasviði velja tvær langar línur og geta þess vegna valið bæði 

frönsku og spænsku og þar með lært 5 erlend mál.

Ein stutt lína af raungreinasviði verður á boði fyrir nemendur tungumála- og 

félagsgreinasviðs en það er heilbrigðislína sem samanstendur af líffræði og efnafræði. 

Er þessi lína t.d. hugsuð fyrir nemendur sem hyggja á nám í hjúkrunarfræði. Þrír áfangar 

eru í frjálsu vali fyrir tungumála- og félagsgreinasvið (ljósgult á myndinni). Þar er mjög 

fjölbreyttir áfangar í boði, bæði verklegir og bóklegir. 
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 2.4.2 Raungreinasvið

Námsskipan á raungreinasviði.128

Stúdentspróf af raungreinasviði er einnig 240 einingar en ferillinn er nokkuð ólíkur 

þeim á tungumála- og félagsgreinasviði. 1. árið er reyndar alveg eins, nema að 

raungreinasvið tekur STÆ 2A050 og 2B050 en tungumála- og félagsgreinasvið STÆ 

1A050 og 2R050129. Á 2. ári koma svo inn fleiri sérgreinar sviðanna. Örlítill munur er á 

áföngum í 3. máli en raungreinasvið tekur 19 einingar í stað 20 á tungumála- og 

félagsgreinasviði, þ.e. seinasti áfanginni er 4 eininga í stað 5. Danska á raungreinasviði 

hefst á vorönn í 3. bekk en ekki á haustönn í 3. bekk eins og á tungumála- og 

félagsgreinasviði.

Örlítið minna val er á raungreinasviði, eða 55 einingar í stað 65 á hinu sviðinu. 

Langa línan (rauð á myndinni) er fimm áfangar í stað fjögurra, nemendur velja eina 

stutta línu í stað tveggja en áfangar í frjálsu vali eru þrír eins og á hinu sviðinu en þeir 

eru á aðeins öðrum stöðum í ferlinum. Nemendur á raungreinaviði hafa val um þrjár 

mismunandi langar línur: Stærðfræði- og eðlisfræðikjörsvið, heilbrigðiskjörsvið (ekki 

þó það sama og nemendur á tungumála- og félagsgreinasviði geta valið) og 

128 Raungreinasvið, lokaútgáfa ferils [án árs]
129 R í áfanganúmeri stendur fyrir rúmfræði
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náttúrufræðikjörsvið.

Vinnu við kjörsviðin er ekki lokið frekar en á hinu sviðinu en reiknað er með að 

henni verði lokið vorið 2011. Eins og staðan er í dag eru stuttar val línur innan 

raungreinasviðs sem eingöngu eru ætlaðar þeim nemendum, stærðifræði og eðlisfræði, 

heilbrigðiskjörsvið og náttúrufræðikjörsvið. Það eru ekki sömu áfangar og er boðið upp 

á í löngu línunum heldur geta nemendur valið um að annað hvort dýpka þekkingu sína 

eða breikka með öðrum fögum en þeir taka í langri línu. Nemendum á raungreinasviði 

býðst einnig að taka stuttar línur af tungumála- og félagsgreinasviði, t.d. geta þeir bætt 

við sig 4. máli.

 2.5 Ritun námskrár í tungumálum í Menntaskólanum á Akureyri
Í byrjun árs 2010 hófust kennarar í MA handa við að rita nýja námskrá. Fyrir lok 

skólaárs þurfti að rita inngang fyrir allar greinar og áfangalýsingar fyrir fyrstu tvö árin. 

Til að hafa yfirumsjón með verkinu voru ráðnir sex breytingastjórar sem hver hafði 

umsjón með sérstöku fagi: íslensku, ensku og íþróttum, stærðfræði, raungreinum, öðrum 

erlendum málum (þ.e. dönsku, frönsku og þýsku) og félagsgreinum. Við ritun 

áfangalýsinganna höfðu kennarar eftirfarandi til hliðsjónar:

• Skólasýn MA130  

• Lykilhæfniþætti nýrrar aðalnámskrár 

• 2. grein framhaldsskólalaga 

• Nýja námsferla131 

• Sniðmát, þ.e. hvernig áfangar raðast á þrep 1, 2 og 3132

Skólasýnin fellur vel að megininntaki nýrrar menntastefnu, en stefnan fjallar í 

aðalatriðum um: „skólabrag, menningu, starfshætti og áherslur í námi og starfi 

nemandans, líkt og grunnþættirnir; læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, menntun til 

sjálfbærni og skapandi skólastarf.”133 

Lykilhæfniþættir nýrrar aðalnámskrár eru byggðir á nýju menntalögunum. Þeir 

snúa að nemandanum sjálfum og eiga að gefa til kynna hæfni sem hann hefur öðlast að 

stúdentsprófi loknu. Lykilhæfnin, eins og hún er skilgreint í lögunum, byggir á 9 

sviðum: Námshæfni, heilbrigði, skapandi hugsun og hagnýting þekkingar, jafnrétti, 

130 Sjá viðauka 3: Skólasýn MA
131 Sjá kafla 2.4 Ný námsskipan í Menntaskólanum á Akureyri
132 Nýjar áherslur í námi og breytt kennslufyrirkomulagi í Menntaskólanum á Akureyri 2010: 19
133 Nýjar áherslur í námi og breytt kennslufyrirkomulagi í Menntaskólanum á Akureyri 2010: 6
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lýðræði og mannréttindi, læsi, tjáning og samskipti á íslensku, á erlendum tungumálum 

og um tölur og upplýsingar.134

2. grein í lögum um framhaldsskóla frá árinu 2008 er eftirfarandi:

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra 
nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða 
hverjum nemanda nám við hæfi.

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og 
frekara nám. Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, 
bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 
frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum 
og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna 
þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. 
Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda þannig að 
þeir öðlist færni til að gegna sérhæfðum störfum og hafi forsendur til að 
sækja sér frekari menntun.135 

Vinnuhópar á vegum menntamálaráðuneytisins unnu að sniðmátunum og var 

áföngum í MA raðað á þrep. Á tungumála- og félagsgreinasviði flokkast áfangar fyrstu 

tveggja námsáranna svona niður á þrep:

Þrepaskipting áfanga á fyrstu tveim námsárum á tungumála- og félagsgreinasviði136

134 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti, drög 2010
135 Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008: 2. grein
136 Nýjar áherslur í námi og breytt kennslufyrirkomulagi í Menntaskólanum á Akureyri 2010: 20
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Samkvæmt þessum tölum raðast 19% áfanga á þriðja þrep en reikna má að margir 

áfangar 3. og 4. árs raðist á þriðja þrep og einhverjir á fjórða þrep. Vitanlega hafa 

nemendur forþekkingu í einhverjum faganna, t.d. í ensku, og byrja þau á þrepi 2 í 1. 

bekk en í 3. máli byrja þau á þrepi 1, jafnvel þó einhverjir hafi lært þýsku eða frönsku í 

vali í 10. bekk. Fyrstu þrír 3. máls áfangarnir eru á 1. þrepi og sá fjórði er á 2. þrepi. 

Þeir nemendur sem velja langa línu í tungumálnum ná eitthvað hærra, sterkir nemendur 

gætu jafnvel náð upp á 3. þrep. Hér er til viðmiðunar skiptingin á raungreinasviði.

Þrepaskipting áfanga á fyrstu tveim námsárum á raungreinasviði.137

Það sama á við um þessa skiptingu að á efri árunum tveimur bætast við áfangar í 

3. þrep auk þess sem einhverjir ná upp á 4. þrep enda á það þrep að skarast við markmið 

háskóla samkvæmt hugmyndum um fljótandi skil milli skólastiga. Það á við um ferla 

beggja sviða að skipting milli stiga getur tekið breytingum þar sem ennþá er um 

þróunarvinnu ræða og verið er að prófa námskrána í fyrsta skipti í vetur.

 2.5.1 Inngangur að frönsku
Í inngöngum greina er hægt að sjá hvernig nálgun kennara að faginu er, hvar 

áherslur liggi og við hvaða kenningar er stuðst. Lagt var upp með að inngangar í 

námskrá MA væru stuttir og hnitmiðaðir en næðu samt að fanga helstu strauma og 

stefnur í faginu. Inngangur að frönsku er svona:

Franska er lykill að mörgum menningarsamfélögum. Talið er að um 
250 milljónir manna í 52 löndum tali frönsku. Þar af eiga tæplega 113 

137 Nýjar áherslur í námi og breytt kennslufyrirkomulagi í Menntaskólanum á Akureyri 2010: 20
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milljónir frönsku að móðurmáli. 

Í Menntaskólanum á Akureyri er miðað að því að búa nemendur 
undir áframhaldandi nám í frönsku í háskóla og að geta átt almenn 
samskipti á frönskumælandi svæðum. Námið er miðað út frá Evrópsku 
tungumálamöppunni og er því lögð jöfn áhersla á alla færniþættina fjóra: 
að lesa, skrifa, hlusta og tala. Auk þess er nemendum veitt innsýn í 
menningarheim frönskumælandi landa með það að markmiði að auka 
víðsýni þeirra og skilning á ólíkum hugsunarháttum. Lögð er áhersla á 
að nemendur þrói með sér sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að meta 
eigin stöðu og getu. 

Fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati er höfð að leiðarljósi og 
ætíð stefnt að því að glæða áhuga nemenda svo þeir leggi sig sem mest 
fram og geri sitt besta til að ná góðum árangri.138 

Áherslupunktar sem má lesa úr þessum inngangi er notkun Evrópsku 

tungumálamöppunnar, sjálfstæð vinnubrögð, fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati 

og mikilvægi þess að vekja áhuga nemenda á faginu. Þetta passar að mörgu leyti vel við 

áherslur í námskránni frá 2005. Kennslubókin sem nú er notuð í MA heitir Latitudes139 

og er hún byggð á Evrópsku tungumálamöppunni og Viðmiðunarramma Evrópuráðsins 

svo að áherslur möppunnar og rammans lita óhjákvæmilega kennsluna.

 2.5.2 Ritun áfanga í frönsku
Við ritun áfanga í frönsku voru, eins og í öllum deildum, höfð til hliðsjónar 

skólasýn MA, lykilhæfniþættir nýrrar aðalnámskrár, 2. grein framhaldsskólalaga, nýir 

námsferlar og sniðmát frá menntamálaráðuneyti. Á vef menntamálaráðuneytisins um 

nýju menntalögin, Ný menntastefna140, er einnig búið að setja inn dæmi um 

áfangalýsingar fyrir öll fög sem kennarar í Kvennaskólanum skrifuðu. Samkvæmt nýju 

menntalögunum á nú að flokka markmið áfanga niður í þekkingu, leikni og hæfni. Það 

er algjör nýjung því áður fyrr hafði hver deild sínar venjur við flokkun markmiða. Til að 

mynda hafði frönskudeildin í MA141 síðustu ár stuðst við sömu flokkun og 

Viðmiðunarrammi Evrópuráðsins142, þ.e. talað mál – samræðu, talað mál – frásögn, 

lestur, hlustun og ritun. Það þurfti því þjálfun í að flokka markmið áfanganna eftir nýja 

sniðmátinu. 

138 Franska [án árs]
139 Útg. Didier 
140 http://www.nymenntastefna.is/ 
141 Veturinn 2009-2010, þegar ritaðar voru áfangalýsingar fyrir fyrstu tvö námsárið voru kennarar við 

frönskudeildina Anna Eyfjörð Eiríksdóttir og Örn Þór Emilsson.
142 Sjá viðauka 5: Viðmiðarammi Evrópuráðsins
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Áfangalýsingarnar á Nýrri menntastefnu voru mjög gagnlegar til að fá dæmi um 

hvernig flokka ætti markmiðin en þó voru miklar umræður innan deildarinnar því ekki 

var alltaf ljóst hvernig sum markmið skyldi flokka. Sama kennslubók er notuð í 

Kvennaskólanum og MA þannig að uppröðun markmiða er í nokkuð góðu samræmi við 

viðfangsefni bókarinnar. Varast ber þó að námskrá miðist einvörðungu við þá 

kennslubók sem notuð er á þeim tíma sem námskráin er rituð en þess má geta að svipuð 

uppröðun viðfangsefna er í þeim bókum sem skrifaðar eru útfrá Viðmiðaramma 

Evrópuráðsins og Evrópsku tungumálamöppunni. 

Þar sem Viðmiðaramma Evrópuráðsins er hafður til hliðsjónar við ritun 

frönskuáfanganna eru áherslur mjög litaðar af honum. Mikil áhersla eru t.d. lögð á 

samskipti, að þau verði sem eðlilegust og að nemendur fái sem mesta þjálfun strax frá 

byrjun, gjarnan í pörum eða litlum hópum. Kennslubókin leggur út frá því að málfræði 

sé kennd með uppgötvunarnámi eða aðleiðslu og miða áfangalýsingar út frá því að 

nemendur öðlist smám saman sjálfsöryggi og temji sér sjálfstæð vinnubrögð. 

Nemandinn á sjálfur að leggja mat á stöðu sína og þar af leiðandi bera meiri ábyrgð á 

sínu námi. 

Frönskudeildin stefndi á að láta áfangalýsingar endurspegla sem best skólasýn MA 

og er það í grófum dráttum munurinn á áfangalýsinum MA og þeirra sem finna má á 

Nýrri menntastefnu. Þar sem áfangalýsingarnar á Nýrri menntastefnu og þær í MA 

miðast við Viðmiðaramma Evrópuráðsins, Evrópsku tungumálamöppunaog sömu 

kennslubók verða þær óhjákvæmilega líkar. Það sama á í raun við um t.d. 

áfangalýsingar í þýsku þar sem röð markmiða er sambærileg

Frönskuáfangar á fyrstu tveimur námsárunum eru FRA 1A050, 1B050, 1C050 og 

2A050143 á tungumála- og félagsgreinasviði en 2A040 í raungreinasviði. Einingarnar eru 

20 samtals á tungumála- og félagsgreinasviði en 19 á raungreinasviði. Ekki var rituð 

áfangalýsing fyrir áfangann 2A040 heldur á að laga áfangalýsingu 2A050 þegar að því 

kemur. Viðfangsefnin eru í raun þau sömu, nema raungreinasvið tekur örlítið minna 

efni. 

Áfangarnir á langri línu í tungumálum eru ekki hreinir frönskuáfangar. Í fyrsta 

áfanga eru 4 kennslustundir af 6 franska, hinir tveir eru hljóðfræði og hlustun. Í næstu 

tveim áföngum er franska 2 kennslustundir af 6 og í lokaáfanga (lokaverkefni og 

aðferðafræði) fer allt eftir efni lokaverkefnis hvort franska komi þar við sögu. Allt eru 

143 Sjá viðauka 4: Áfangalýsingar fyrir FRA 1A050, 1B050, 1C050 og 2A050
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þetta samþættir áfangar og því kennarar úr nokkrum deildum sem koma að ritun 

áfanganna. Engin af áfangalýsingum þessara fjögurra áfanga er tilbúin, þær eru allar í 

ritun þegar þetta er skrifað. 

 2.5.3 Viðmiðarammar
Í tungumálakennslu á Íslandi í dag eru í notkun tveir viðmiðarammar til að meta stöðu 

og þekkingu nemenda. Annars vegar Viðmiðarammi Evrópuráðsins fyrir erlend 

tungumál (sá sami og er í Evrópsku tungumálamöppunni) og hins vegar sá sem 

menntamálaráðuneytið (MMR) gaf út í tengslum við nýju menntalögin (sem er raunar 

til að meta stöðu nemenda í öllum fögum). Viðmiðarammi Evrópuráðsins er ekki sá 

sami og Viðmiðarammi Evrópusambandsins (EQF) sem fjallað var um hér áður en sá 

rammi nær yfir allt nám en ekki eingöngu tungumál. Viðmiðarammi Evrópuráðsins og 

MMR hafa báðir þeir sína kosti og galla, en hvor ætli henti betur fyrir tungumál? 

Í áfangalýsingum tungumála hafa markmið gjarnan verið flokkuð eftir 

hæfniþáttum og hafi þau ekki verið flokkuð sérstaklega niður hefur auðveldlega mátt 

greina við hvaða hæfniþátt þau eiga. Hæfniþættina hlustun, lestur, ritun og talað mál 

(samskipti og frásögn) hefur alltaf þurft að þjálfa alla til þess að ná fullu valdi á 

tungumálinu. Með tilkomu námskrárdraga frá 2005 var farið að flokka markmiðin niður 

eftir Evrópsku tungumálamöppunni til þess að hægt væri að meta nemandann eftir 

hverjum færniþætti fyrir sig og staðsetja hann þannig eftir viðmiðarammanum. Einnig 

til þess að nemandinn sjálfur geti metið sig og séð í hvaða færniþætti hann þyrfti að 

bæta sig. 

Í viðmiðaramma MMR eru markmiðin flokkuð eftir þekkingu, leikni og færni. Þar 

með hverfur skiptingin eftir færniþáttum en samt sem áður er auðvelt að sjá hvaða 

færniþætti hvert markmið tilheyrir. Þó er erfiðara fyrir nemandann sjálfan að meta hvar 

hann stendur í hverjum færniþætti með því eingöngu að skoða áfangalýsingu. 

Markmiðin eru þó skýr og ætti nemandinn að sjá auðveldlega hvort hann uppfyllir 

kröfur áfangans. 

Viðmiðarammi Evrópuráðsins er vel þekktur og gefur skýra mynd af því hvar 

nemandinn stendur, hvort sem hann fer milli skóla á Íslandi eða í Evrópu. Kosturinn við 

þennan viðmiðaramma er einnig að nemendur geta verið á mismunandi stigum eftir 

hæfniþáttum, t.d. getur sami nemandi verið á stigi B1 í lestri en bara A1 í töluðu máli. 

Hann metur því vel raunverulega kunnáttu nemenda.
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Viðmiðarammi MMR er e.t.v. óskýrari hvað þetta varðar því ef nemandi hefur t.d. 

lokið þremur áföngum í frönsku í MA hefur hann öðlast töluverða þekkingu, leikni og 

hæfni í málinu og ætti þá að hafa lokið þrepi 1. Einnig má nefna að með viðmiðaramma 

MMR er ekki gert ráð fyrir því að nemandi sé á mismunandi stigum eftir hæfniþáttum, 

heldur eingöngu eftir því hvaða áföngum hann hefur lokið. Nemendur í sama áfanga 

geta hins vegar verið á mismundi stigum, eins og t.d. nemendur sem fara alltaf fram úr 

námsefninu og ná þess vegna mun hærra stigi en slakir nemendur.

Viðmiðarammi Evrópuráðsins nær yfir öll tungumál og höfðu gömlu 

áfanganúmerin (t.d. 103, 203...) ekkert að segja um á hvaða stigi áfanginn var því FRA 

103 var á engan hátt sambærilegur við t.d. ENS 103 því að nemendur hafa lært ensku í 

nokkur ár þegar nám í framhaldsskóla hefst. 

Nýju áfanganúmerin sem komu með viðmiðaramma MMR taka hins vegar mið af 

því á hvaða stigi áfanginn er og gefa því mun betri mynd af innihaldi hans. Nemendur 

byrja á stigi 1 í 3. máli í framhaldsskóla en stigi 2 í ensku. 

Það er því ljóst að báðir viðmiðarammarnir hafa sína kosti og galla. Til að gera 

nemendum ljóst hvar þeir standa og gera þeim sem auðveldast að skipta um skóla eða 

námsland væri hægt að sameina báða rammana. Áfangalýsingar væru áfram settar upp 

samkvæmt viðmiðaramma MMR en hægt væri að gefa upp u.þ.b. hvaða stigi nemandi 

ætti að ná í hverjum færniþætti samkvæmt viðmiðaramma Evrópuráðsins. Einnig væri 

hægt að láta nemandann meta sig sjálfan og miða námsmat við að kennari geti staðsett 

nemandann á rétt stig eftir hverjum færniþætti. Það er vel hægt að vinna með Evrópsku 

tungumálamöppuna þó svo áfangalýsingar séu settar upp eftir viðmiðaramma MMR. 

Með því móti má sameina kosti beggja ramma og gera námið og námsmatið gagnsætt 

fyrir nemandann.
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 3 Staða 3. mála og dönsku í öðrum skólum í kjölfar 
nýrra menntalaga

Í kjölfar menntalaga frá 2008 var ljóst að allir framhaldsskólar á landinu þurftu að 

leggjast í naflaskoðun og taka ákvörðun um námsframboð sitt og innihald stúdentsprófs. 

Menntamálaráðuneytið veitti styrki til þeirrar vinnu vegna þess að slík vinna er mjög 

tímafrek.144 Þar sem nú er ekki lengur miðstýring frá menntamálaráðuneyti á inntaki 

stúdentsprófs þurftu skólarnir að ákveða hvort og að hversu miklu leyti þeir vildu stokka 

upp námsframboð sitt. Hér verður skýrt frá hvernig ný námsskipan er í þeim skólum 

sem eru farnir að starfa eftir nýrri námskrá og hvaða stefnu þeir hafa myndað sér í 

tungumálakennslu. Margir skólar vinna nú að námskrárgerð og stefna að því hefja 

kennslu skv. nýrri námskrá haustið 2011 og verður lítillega sagt frá stefnu þeirra í 

tungumálum.

 3.1 Kvennaskólinn í Reykjavík
Kvennaskólinn í Reykjavík hefur verið í fararbroddi við innleiðingu nýrra laga. 

Veturinn 2008-2009 unnu kennarar þar við ritun nýrra áfangalýsinga og voru þær settar 

á vefinn Ný menntastefna öðrum til fordæmis. Haustið 2009 voru svo, í fyrsta skipti, 

nemendur innritaðir samkvæmt nýrri námskrá.145 Nemendur hafa val milli þriggja 

brauta: félagsvísindabrautar, hugvísindabrautar og náttúruvísindabrautar.146 

Hugvísindabraut kemur nokkurn vegin í stað málabrautar. Þar er hægt að sérhæfa sig í 

tungumálum (3. máli og bæta svo við sig 4. máli) eða menningarlæsi og umfjöllun um 

listir. 

Stúdentsprófið er 200 einingar og reiknað er með að nemendur geti loki því á 3-4 

árum.147 Kjarninn er 155 einingar og val 45 einingar. Nemendur þurfa að ljúka 3 eininga 

lokaverkefni til að brautskrást. 

Hér fyrir neðan má sjá þær einingar sem nemendur í Kvennaskólanum þurfa að 

taka í dönsku, ensku og 3. máli eftir brautum. Til samanburðar eru þær einingar sem 

nemendur í Menntaskólanum á Akureyri þurfa að taka. 

144 Sjá viðauka 6: Veittir þróunarstyrkir í kjölfar menntalaga 2008
145 Til samanburðar hófst kennsla samkvæmt nýrri námskrá haustið 2010 í MA
146 Áður var boðið uppá málabraut, félagsfræðibraut og náttúrufræðibraut.
147 Til samanburðar er það 240 einingar á 4 árum í MA.
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Kvennaskólinn MA
hugvís.braut fél.braut nát.vís.braut tungumál/fél raungr.svið

DAN 10 5 5 10 10
ENS 25 15 15 28 20
3. mál 25 15 15 20 19
4. mál 15 (val)

Samanburður á einingafjölda í kjarna í tungumálum í Kvennaskólanum og MA

Í MA geta þeir sem velja tungumála- og félagsgreinasvið valið langa línu í 

tungumálum sem er 20 einingar af samþættum tungumála og tungmálatengdum 

áföngum. Þar með bætist við þessar 20 einingar í 3. máli í kjarna. Nemendur af báðum 

sviðum geta tekið 15 einingar af 4. máli á stuttri línu.

Á vefsíðu Kvennaskólans kemur fram að valið skiptist þannig að á fyrsta ári eru 7 

einingar, á öðru ári 8 einingar og á því þriðja eru 30 einingar. Eins og áður sagði velja 

nemendur á hugvísindasviði sérgrein brautar sem er 15 einingar og geta nemendur valið 

um að bæta við sig 4. máli eða leggja áherslu á menningarlæsi og umfjöllun um listir. 

Nemendum á öllum brautum bjóðast einnig fjölmargir hreinir tungumála- eða 

tungumálatengdir áfangar í vali: 

Valáfangar fyrir 2. ár:
DAN2B05 (skylda á hugvísindabraut en val fyrir félags- og náttúruvísindabraut)

ENS2L05 – Sögur, músík og myndir 1950 -70

ENS 3B05 (skylda á hugvísindabraut en val fyrir félags- og náttúruvísindabraut)

ENS3A05 (skylda á hugvísindabraut en val fyrir félags- og náttúruvísindabraut)

ENS3C05 (skylda á hugvísindabraut en val fyrir félags- og náttúruvísindabraut)

KVI1L05 – Kvikmyndir frá ýmsum löndum

TÁK1L05 – Táknmál

Valáfangar fyrir 3. ár:
DAN3L05 – Bókmenntir og samfélag

DAN3M05 – Danskar kvikmyndir og sjónvarpsefni

ENS 3L05 – Bandarísk og bresk bókmenntaverk frá 20. öld

ENS3M05 – Kvikmyndir; hrollur, hasar og hlátur 

ENS3N05 – Saga, menning og bókmenntir blökkumanna í Bandaríkjunum

ERL2L05 – Erlend samskipti. Skotlandsáfangi 

FRA1A05 – Franska 1
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FRA1B05 – Franska 2 

FRA2A05 – 4. áfangi  Val fyrir félagsvísinda- og náttúruvísindabraut

FRA2L05 – Parísaráfangi 

FRA2M03 – Nikulás litli, Ástríkur, Tinni og félagar

LAT2L05 – Latína ,,Allar leiðir liggja til Rómar“

SPÆ1L05 – Byrjunaráfangi í spænsku 

SPÆ1M05  

ÞÝS1A05 – Þýska 1 

ÞÝS1B05 – Þýska 2 

ÞÝS2A05 – 4. áfangi   Val fyrir félagsvísinda- og náttúruvísindabraut  

ÞÝS2L05 – Berlínaráfangi  

ÞÝS2M03 – Yndislestur og talmál 

Engir áfangar eru skráðir á fjórða ár en reiknað er með að nemendur geti frestað 

einhverjum valáföngum þar til á fjórða ári til að létta álag á hinum árunum eða klárað 

alla áfangana á þremur árum.148

 3.2 Menntaskólinn í Kópavogi
Menntaskólinn í Kópavogi hóf kennslu á nýrri framhaldsskólabraut haustið 2010 

samkvæmt menntalögunum. Þeir eru ekki enn farnir að kenna eftir nýrri námskrá á 

stúdentsprófsbrautum en vinna við gerð hennar. Á framhaldsskólabrautinni er námið er 

90-120 einingar og er allt á 1. þrepi. Ekki er gerð krafa um önnur erlend tungumál en 

ensku til að ljúka framhaldsskólaprófi.149

 3.3 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ tók til starfa haustið 2009 og byrjaði þá strax að starfa 

samkvæmt nýju menntalögunum. Hann býður upp á tvær námsbrautir til stúdentsprófs, 

félags- og hugvísindabraut og náttúruvísindabraut, sem eiga að skila nemendum á 3. 

þrep. Að auki er boðið uppá þrjár styttri námsbrautir sem skila nemendum á 2. þrep. Þær 

eru almenn námsbraut (60 ein.), íþrótta- og lýðheilsubraut (90 ein.) og listabraut (90 

ein.). Stúdentsprófið er 200 einingar (160 í kjarna og 40 í vali) og tekur 6-7 annir. Á 

báðum stúdentsprófsbrautum eru 20 einingar í ensku í kjarna og 10 í dönsku. 3. mál er 

bara í kjarna á félags- og hugvísindabraut og þurfa nemendur þar að taka 15 einingar. 

Eingöngu er kennd spænska þó samkvæmt námskrá eigi að vera val milli frönsku, 

148 Námsbrautir [án árs]b.
149 Framhaldsskólabraut 2010

54



þýsku og spænsku. Á stuttu námsbrautunum taka nemendur 10 einingar í ensku en 

hvorki dönsku né 3. mál.150

 3.4 Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn á Tröllaskaga tók til starfa haustið 2010 og byrjaði strax að starfa eftir 

nýjum menntalögum. Skólinn býður uppá nám á 4 brautum og er hægt að ljúka 

stúdentsprófi af þeim öllum. Brautirnar eru félags- og hugvísindabraut, 

náttúruvísindabraut, íþrótta- og útivistarbraut og listabraut. Nemendur allra brauta taka 

10 einingar af dönsku en það er eingöngu nemendur á félags-og hugvísindabraut sem 

eru skyldugir til að taka 3. mál en þeir þurfa að taka 15 einingar. Veturinn 2010-2011 

voru þó engir 3. máls áfangar í boði við skólann. Fyrir veturinn 2011-2012 hefur skólinn 

auglýst eftir spænskukennara.151

 3.5 Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn í Reykjavík fellur ekki beinlínis í þann flokk að vera að starfa eftir nýrri 

námskrá því MR tók þá ákvörðun að breyta engu og sækja ekki um þróunarstyrk. Þeir 

töldu að það nám sem þeir bjóða uppá undirbúi nemendur nógu vel fyrir háskólanám og 

sáu ekki ástæðu til að endurskoða það. Þeir bjóða nú uppá 145 eininga (m.v. gamlar 

einingar) nám til stúdentsprófs á málabraut og náttúrufræðibraut. Málabrautin skiptist í 

nýmáladeild I og II og fornmáladeild I og II. Nátturufræðibrautin skiptist hins vegar upp 

í eðlisfræðideild I og II og náttúrufræðideild I og II. Skiptingar í deildir hefjast þó ekki 

fyrr en í 5. bekk (á 3. ári).152 

Nemendur á öllum máladeildum læra dönsku, ensku, 3. mál og latínu.153 Deildinar 

taka svo aukalega í tungumálum: 

Fornmáladeild I: Gríska og málvísindi

Fornmáladeild II: 4. mál og málvísindi

Nýmáladeild I: 4. mál

Nýmáladeild II: 4. mál og 5. mál

Þess ber þó að geta að fornmáladeildirnar tvær taka mun meiri latínu en 

nýmáladeildirnar.154

150 Námsbrautir [án árs]c
151 Námið 2011
152 Námsbrautir [án árs]a
153 Val um 3., 4. og 5. mál stendur á milli frönsku, þýsku og spænsku
154 Málabrautir [án árs]
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Nemendur á náttúrufræðibrautum taka dönsku, ensku og 3. mál og þar stendur 

valið einnig milli frönsku, þýsku og spænsku. Nemendur læra 3. mál í þrjá vetur.

 3.6 Skólar sem ekki eru farnir að starfa eftir nýrri námskrá
Hjá mörgum skólum er vinnu við nýjar námskrár ekki lokið en línur eru þó farnar að 

skýrast hvað megin stefnu í tungumálum varðar. Þar sem gildistöku laganna hefur verið 

frestað til 2015 og ekki til fjármagn fyrir námskrárvinnuna eru margir skólar komnir 

styttra á veg en upphaflega var gert ráð fyrir.

Menntaskólinn við Sund var samferða Menntaskólaum á Akureyri við 

námskrárvinnuna til að byrja með en síðan var ákveðið af yfirvöldum skólans að fresta 

gildistöku nýju námskrárinnar. Þeir eru komnir töluvert langt við vinnslu á nýjum 

brautum og verða þær tvær, samfélags- og náttúrubraut. Gert er ráð fyrir að 10 einingar 

af 3. máli verði skylda á báðum brautum. Mun nemendum svo bjóðast að bæta við sig 

fleiri einingum í tungumálum, geta þeir þá annað hvort tekið sérhæfingu í þeim 

(lágmark 15 einingar) eða staka valáfanga (5 einingar). 155

Í Borgarholtsskóla er unnið að hugmyndavinnu og verið er að leggja fyrstu drög 

að nýjum brautum. Þar, eins og svo víða, á málabrautin undir högg að sækja og leitað er 

leiða til verja hana. Stefnan er að nýta mannauðinn sem í skólanum er og ætlunin er, 

eins og staðan er í dag, að halda 3. máli og dönsku inni í kjarna brauta þó enn ríki óvissa 

um mögulega færslu áfanga í dönsku niður í grunnskóla. Til greina kemur að brautirnar 

taki ekki allar jafn margar einingar í 3. máli. Vinnan er þó komin það stutt á veg að enn 

getur margt breyst.156 

 3.7 Þriðju mál:yfirlit
Framhaldsskólum hafa frjálsar hendur með hversu mörg og hvaða 3. mál þeir bjóða 

nemendum uppá. Í stærri skólum er yfirleitt val milli 2-3 mála en minni skólum gefst 

ekki alltaf kostur á því og eru nemendur þar skyldugir til að taka það mál sem skólinn 

hefur valið fyrir þá. Þýska er lang algengasta 3. málið í framhaldsskólum landsins. 11 

skólar bjóða upp á öll þrjú málin og 4 skólar bjóða bara upp á eitt. Hér á eftir má sjá 

yfirlit yfir hvaða 3. mál er boðið upp á í öllum framhaldsskólum á landinu.

155 Már Vilhjálmsson 2011
156 Guðrún Ragnarsdóttir 2011
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Þýska Franska Spænska
Borgarholtsskóli X X
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu X (X)157 X
Fjölbrautaskólinn við Ármúla X X X
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti X X
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ X X X
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum X X
Framhaldsskólinn á Laugum X
Flensborg X X X
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ X
Fjölbrautaskóli Norðurland-vestra X X
Fjölbrautaskóli Suðurnesja X X X
Framhaldsskólinn á Húsavík X
Fjölbrautaskóli Snæfellinga X X X
Fjölbrautaskóli Suðurlands X X X
Fjölbrautaskóli Vesturlands X X
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Kvennaskólinn í Reykjavík X X
Menntaskólinn á Akureyri X X
Menntaskóli Borgarfjarðar X
Menntaskólinn á Egilsstöðum X X X
Menntaskólinn við Hamrahlíð X X X
Menntaskólinn Hraðbraut X X
Menntaskólinn á Ísafirði X X
Menntaskólinn í Kópavogi X X X
Menntaskólinn að Laugarvatni X X
Menntaskólinn í Reykjavík X X X
Menntaskólinn á Tröllaskaga (X)158

Menntaskólinn við Sund X X X
Tækniskólinn
Verkmenntaskóli Austurlands X
Verkmenntaskólinn á Akureyri X X
Verzlunarskóli Íslands X X X

Samtals: 27 19 19

157 Nemendum á málabraut sem vilja læra frönsku er uppálagt að læra hana í fjarnámi
158 Veturinn 2010-2011, fyrsta starfsár skólans, voru engir 3. máls áfangar í boði við skólann en stefna 

þeir að bjóða upp á spænsku veturinn 2011-2012
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 3.8 Framkvæmd menntalaga og staða tungumála
Gert var ráð fyrir að nýju menntalögin ættu að koma til framkvæmda haustið 2011 og 

þess vegna hafa margir skólar unnið að námskrárgerð veturinn 2010-2011. Atburðir sem 

áttu sér stað í íslensku samfélagi stuttu eftir gildistöku laganna, árið 2008, settu hins 

vegar stórt strik í reikninginn. Efnahagsástandið í landinu tók mikla dýfu og ekki voru 

lengur til peningar fyrir allar þessar breytingar. Fullri gildistöku laganna hefur því nú 

verið frestað til 2015. Þó er ætlast til að skólar haldi áfram þróunarvinnu sinni en ekki er 

lengur gerð krafa um að skólar fari að starfa eftir nýrri námskrá strax haustið 2011. 

Enn er þó vegið að framhaldsskólum, jafnvel þótt þar hafi ekki ríkt neitt góðæri 

fyrir hrun eins og víða í samfélaginu. Það gerir skólum erfitt um vik að framfylgja 

lögunum, t.d. hvað varðar að koma til móts við hvern og einn, skapa öllum tækifæri til 

að ljúka prófi og efla stoðþjónustu en lögin settu nemandann og hans þarfir í forgrunn.159

Staðan í íslenskum framhaldsskólum er því heldur óljós núna. Ný lög hafa tekið 

gildi en fáir skólar starfa eftir þeim að fullu. Reiknað var með að það kostaði 1,7 

milljarða160 að framfylgja lögunum eins og gert var ráð fyrir í upphafi. Ný lög kalla líka 

á nýja kjarasamninga og þau mál eru öll í biðstöðu núna. Með niðurskurði síðustu ára 

hafa hópar sífellt stækkað en samkvæmt nýju lögunum eiga allir að geta stundað nám á 

sínum forsendum og á þeim hraða sem hentar. Það er ekki auðvelt eins og hópastærðir 

eru í dag. Kostnaðarsamt er að koma nýjum lögum til fullrar framkvæmdar og ekki er 

útlit fyrir aukið fjármagn til framhaldsskóla á næstunni. 

Hvað tungumálin varðar má segja að lögin hafi vakið ugg í brjósti 

tungumálakennara vegna þess frelsis sem þau boða. Erlend tungumál hafa átt í vök að 

verjast undanfarna tvo áratugi því að með hverri námskrá hefur verið skorið niður. Nú er 

svo komið að tungumálin þurfa að berjast fyrir tilverurétti sínum og því að fá áfram að 

vera í kjarna námsbrauta. 

Aðalfundur Samtaka tungumálakennara á Íslandi (STÍL) 31. mars 2011 sendi frá 

sér ályktun þar sem lýst er áhyggjum tungumálakennara af þeirri stöðu sem kann að 

koma upp í framhaldsskólum landsins þegar lögin koma til fullrar framkvæmdar. Fram 

kemur vilji kennara til að fresta gildistöku laganna, en það hefur nú þegar verið ákveðið 

að fresta henni til ársins 2015. Aðalfundurinn leggur til að sá tími verði nýttur til að 

sníða af þá agnúa sem á lögunum eru til þess að finna ásættanlega lausn.

159 Anna Lilja Þórisdóttir 2010: 18-20
160 Anna Lilja Þórisdóttir 2010: 21
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Komi nýju lögin aftur á móti til framkvæmda í óbreyttri mynd vofir 
yfir stórfelld skerðing á kennslu erlendra tungumála, sem hefði 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Með þeirri námskrá sem nú er í 
undirbúningi yrði verulega dregið úr kennslu 3ja erlenda tungumáls og 
dönsku, sem hafa verið lykilgreinar í framhaldsskólum til þessa og sú 
tungumálakunnátta sem kennsla þeirra hefur skilað hefur verið 
þjóðfélaginu ómetanleg. Verði ekki snúið af þessari óheillabraut, blasir við 
að fyrirhugaðar breytingar muni draga alvarlega úr tækifærum ungs fólks 
til náms og starfa og torvelda samstarf Íslendinga á alþjóðavettvangi. 
Íslenskt samfélag og menning hefur um langt skeið notið góðs af víðtækri 
tungumálakunnáttu landsmanna, og það skýtur vægast sagt skökku við að 
draga úr þeim styrkleika á tímum þegar alþjóðasamskipti eru meiri en 
áður eru dæmi um í veraldarsögunni. Þá má benda á að meðal fárra 
atvinnugreina, sem nú blómstra hér á landi, eru einmitt ferðaþjónusta og 
menningarstarfsemi, þar sem allt byggist á góðri tungumálakunnáttu og 
menningarfærni.161

Nú þegar fullri gildistöku laganna hefur verið frestað gefst vissulega tækifæri til 

að stoppa í það gat í lögunum sem hætta er á að tungumálin leki út um. Gera þarf 

samfélaginu ljóst hversu mikilvægt það er okkur Íslendingum að standa vel að 

tungumálakennslu til þess að skapa sem farsælust samskipti við nágrannaþjóðir okkar. 

Sú mynd sem lögin draga upp af lýðræðislegum og nemendavænum framhaldsskóla er 

alls ekki neikvæð, þvert á móti, spurningin er bara hvort tungumálin eigi pláss í þeirri 

mynd. 

161 Samtök tungumálakennara á Íslandi 2011
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 4 Könnun meðal 1. árs nema í MA á viðhorfi þeirra 
gagnvart dönsku og 3. máli í nýrri námskrá

Í mars 2011 var lögð könnun fyrir nemendur á 1. ári í MA, en það er fyrsti árgangurinn 

sem innritast eftir nýrri námskrá. Tilgangurinn var að kanna viðhorf þeirra til 

ákvörðunar skólans að halda 3. máli og dönsku inni í kjarna beggja sviða þó svo að 

menntalögin frá 2008 geri ekki kröfu um það. 228 nemendur eru skráðir í 1. bekk, þar af 

svöruðu 170 eða 74,6%. Drengir eru 84 (37%) og stúlkur 144 (63%).

Þegar nemendur tóku könnunina var vorönn í 1. bekk hálfnuð. Þau voru í 5 f-

eininga áföngum í 3. máli á báðum önnum og voru því hálfnuð með annan 3. máls 

áfanga sinn. E.t.v. hefur það einhver áhrif á skoðun þeirra á þeim tungumálum en 

langfæst þeirra hafa lært þýsku eða frönsku áður. Nemendurnir eru hins vegar ekki í 

dönsku fyrr en í 3. bekk. Þau hafa þó lært dönsku í grunnskóla og vita við hverju er að 

búast.

Einnig var spurt um nám að loknum framhaldsskóla en ætla má að margir 

nemendur hafi alls ekki ákveðið hvert þeir stefna að stúdentsprófi loknu þótt sumir séu 

eflaust búnir að skipulegga framtíð sína. Svörin við þeim spurningum eru því líklega 

getgátur að miklu leyti en gefa þó einhverja mynd af hugmyndum þeirra. Hér á eftir eru 

niðurstöður könnunarinnar. 
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1. Hvert er kyn þitt

116 af 144 stúlkum og 54 af 84 drengjum svöruðu. 

1. Kyn þátttakenda

2. Hvaða svið valdir þú?

2. Svið sem þátttakendur völdu
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3. Hvaða 3. mál valdir þú?

Í 1. bekk völdu 35% nemenda frönsku sem 3. mál og 65% þýsku. Hlutfallslega svöruðu 

því fleiri þýskunemendur en frönskunemendur könnuninni.

3. Skipting þátttakenda eftir 3. máli
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4. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með að 3. mál (þýska/franska) sé 
bundið í kjarna (skylda)?

4.1 Ánægja með að 3. mál sé bundið í kjarna

Stúlkur Drengir

4.2 Ánægja með að 3. mál sé bundið í kjarna eftir kyni

Frönskunemendur Þýskunemendur

4.3 Ánægja með að 3. mál sé bundið í kjarna eftir 3. máli
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Nokkur munur er á svörum eftir kynjum í þessari spurningu. Stúlkur er greinilega 

mun ánægðari en drengir með að 3. mál sé bundið í kjarna og að sama skapi eru mun 

fleiri drengir sem eru óánægðir.

Frönskunemendur eru umtalsvert jákvæðari en þýskunemendur gagnvart því að 

binda 3. mál í kjarna. Bæði eru mun fleiri frönskunemendur ánægðir og töluvert fleiri 

þýskunemendur óánægðir.
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5. Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með að danska sé bundin í kjarna 
(skylda) í MA?

5.1 Ánægja með að danska sé bundin í kjarna

Stúlkur Drengir

5.2 Ánægja með að danska sé bundin í kjarna eftir kyni

Stúlkur eru greinilega mun ánægðari með að danska sé bundin í kjarna en drengir. 

Einnig eru fleiri drengir óánægðir með dönsku í kjarna þó munurinn sé ekki jafn 

afgerandi og í fjölda þeirra sem eru ánægðir. Töluverður munur er einnig á fjölda þeirra 

sem er alveg sama, en þar eru drengir mun fleiri.

Öllu fleiri eru ánægðir með að 3. mál sé bundið í kjarna heldur en danska. (48,8% 

á móti 38,2%) Hins vegar eru mun fleiri óánægðir með að danska sé bundin í kjarna 

heldur en 3. mál. (22,9% á móti 16,5%)

Ekki var merkjanlegur munur á skoðunum nemenda eftir því hvaða 3. mál þau 

völdu.
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6. Ef 3. mál (þýska/franska) hefði ekki verið bundið í kjarna, hversu 
líklegt eða ólíklegt er að þú hefðir valið það?

6.1 Hversu líklegt að nemendur hefðu valið 3.mál ef það hefði ekki verið bundið í  
kjarna

53,5 % nemenda telja frekar eða mjög líklegt að þau myndu velja 3. mál ef það 

væri ekki í kjarna. Það eru öllu fleiri en eru ánægðir með að 3. mál sé bundið í kjarna 

(48,8%). Að sama skapi eru fleiri sem telja það frekar eða mjög ólíklegt, eða 30,3%, 

miðað við þá sem eru óánægðir með að það sé bundið í kjarna (16,5%). 

6.2 Líkur á að nemendur hefðu valið 3. mál ef það hefði ekki verið bundið í kjarna eftir  
kyni
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Örlítill munur er á því hversu líklegt eða ólíklegt er að nemendur myndu velja 3. 

mál eftir kyni en er mun meiri ef svörin eru borin saman eftir því hvaða 3. mál 

nemendur völdu.

6.3 Líkur á að nemendur hefðu valið 3. mál ef það hefði ekki verið bundið í kjarna eftir  
3. máli

Mun fleiri frönskunemendur telja mjög líklegt að þeir hefðu valið 3. mál hefði það 

ekki verið bundið í kjarna en hins vegar eru nokkuð fleiri þýskunemendur sem telja það 

frekar líklegt. Ef dálkarnir mjög líklegt og frekar líklegt eru lagðir saman eru það 57,2% 

frönskunema og 51,2% þýskunema. 

Það sama virðist þó gilda um þá sem eru neikvæðir, en það eru 33,9% 

frönskunema en 29% þýskunema. 
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7. Ef danska hefði ekki verið í kjarna, hversu líklegt eða ólíklegt er að 
þú hefðir valið hana?

7.1 Líkur á að nemendur hefðu valið dönsku ef hún hefði ekki verið bundin í kjarna

37% nemenda telja frekar eða mjög líklegt að þeir hefðu valið dönsku hefði hún 

ekki verið í kjarna sem eru færri en þeir sem eru ánægðir með að hún sé bundin í kjarna 

(38,2%). Hins vegar eru mun fleiri sem telja frekar ólíklegt eða mjög ólíklegt (41,1%) 

að þeir myndu velja dönsku væri hún ekki kjarna en þeir sem eru óánægðir með að hún 

sé í kjarna (22,9%).

7.2 Líkur á að nemendur hefðu valið dönsku ef hún hefði ekki verið bundin í kjarna 
eftir kyni
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Ef svörin eru skoðuð eftir kyni sést að stúlkur eru mun líklegri til að velja dönsku 

en drengir. Sérstaklega er þó mikill munur eftir kyni á þeim sem telja mjög ólíklegt að 

þeir myndu velja dönsku væri hún ekki bundin í kjarna, en 44,4% drengja telja það 

mjög ólíklegt en 19,8% stúlkna.

Ekki var merkjanlegur munur á skoðunum nemenda eftir því hvaða 3. mál þau 

völdu.
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8. Ef þú hefðir átt að raða námi þínu til stúdentsprófs saman sjálf(ur) 
fyrir utan 45 einingar kjarna í íslensku, ensku og stærðifræði, hvaða 
fög hefðir þú valið? (Merktu við öll fögin sem þú myndir velja.)

8. Þau fög sem nemendur myndu velja ef þau ættu að setja saman stúdentsprófið sitt  
sjálf (fyrir utan 45 eininga kjarna í íslensku, ensku og stærðfræði)

Þegar val nemenda er skoðað kemur í ljós að flestir velja íþróttir (57,1%) og 

sálfræði (52,9%). Fæstir velja viðbót við kjarna í íslensku (18,2%), frönsku (21,2%), 

fjölmiðlafræði (21,8%) og Ísland (22,9%). 

Rúmur helmingur nemenda velur 3. mál, frönsku eða þýsku, (53,5%) í þessari 

spurningu. Spænska var með í upptalningunni í þessari spurningu en hún hefur ekki 

verið kennd sem 3. mál heldur sem valáfangi í 4. bekk, en 28,2% nemenda völdu hana í 

þessari spurningu. Þessi þrjú tungumál fá samanlagt 75,3% en þó hafa einhverjir 

nemendur valið fleira en eitt af þessum tungumálum svo að talan er ekki raunhæf. Til 

dæmis völdu 9 nemendur öll þrjú tungumálin, þar af voru 5 nemendur sem völdu líka 

dönsku.

Alls 7 nemendur merku við valkostinn „annað” og voru svör þeirra eftirfarandi: 

atvinnuáfangi, sem myndi gefa okkur meiri og betri sýn inn í atvinnulífið, íþróttafræði, 

norska, sænska (x2), bara landafræði, erfðafræði. Íþróttafræði og erfðafræði eru fög sem 

kennd hafa verið við skólann, íþróttafræðin í vali og erfðafræðin sem hluti af líffræði. 

Landafræði er vissulega líka kennd stök en ekki með jarðfræði eins og hún er gefin upp 

í spurningunum. Norska og sænska hafa ekki verið kennd nema sem sem 2. mál.
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9. Ertu þú sammála því að byrja á dönsku í þriðja bekk?

9. Hversu sammála nemendur eru því að hefja dönskunám í 3. bekk

Nemendur skiptast í nokkuð jafna flokka í þessari spurningu. Þessir nemendur eru 

þeir fyrstu til að læra dönsku í 3. bekk en ekki 1. eins og áður hefur verið. Það á þá 

vitanlega eftir að koma reynsla á þessa tilhögun og gerir það líklega ekki fyrr en búið er 

að kenna dönsku í 3. bekk í nokkur skipti.

10. Ef þú ert ósammála því að byrja að kenna dönsku í 3. bekk, hvenær 
finnst þér þá að ætti að byrja?

10. Hvenær þeim nemendum sem eru ósammála því að hefja dönskunám í 3. bekk  
finnst að það ætti að byrja.
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11. Hversu líklegt telur þú að dönskukunnátta þín eigi eftir að nýtast 
þér í framtíðinni?

11.1 Hversu líklegt nemendur telja að dönskukunnáttan eigi eftir að nýtast þeim

Nokkuð stór hluti nemenda, eða 58,8%, heldur frekar eða mjög líklegt að 

dönskukunnáttan muni nýtast þeim í framtíðinni. Stúlkur eru þó ekki alveg sammála 

drengjum í þessu samhengi, en þær telja líklegra að danskan muni nýtast þeim.

11.2 Hversu líklegt nemendur telja að dönskukunnáttan eigi eftir að nýtast þeim eftir  
kyni

Ekki var merkjanlegur munur á skoðunum nemenda eftir því hvaða 3. mál þau völdu.
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12. Hveru líklegt telur þú að frönsku-/þýskukunnátta þín eigi eftir að 
nýtast þér í framtíðinni?

12.1 Hversu líklegt nemendur telja að frönsku/þýskukunnáttan eigi eftir að nýtast þeim

Nemendur telja almennt að kunnátta þeirra í frönsku eða þýsku muni nýtast þeim, en 

60% telja það frekar eða mjög líklegt. 

12.2 Hversu líklegt nemendur telja að frönsku/þýskukunnáttan eigi eftir að nýtast þeim 
eftir kyni
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12.3 Hversu líklegt nemendur telja að frönsku/þýskukunnáttan eigi eftir að nýtast þeim 
eftir 3. máli 

Ekki var mikill munur eftir því hvaða 3. mál nemendur völdu á hversu líklegt þeir 

töldu að málið muni nýtast þeim. 58,9% frönskunema töldu frekar eða mjög líklegt að 

málið muni nýtast þeim en 60,6% þýskunema.
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13. Hveru líklegt telur þú að þú eigir eftir að stunda nám í útlöndum að 
stúdentsprófi loknu?

13.1 Hversu líklegt að nemendur eigi eftir að stunda nám í útlöndum að stúdentsprófi  
loknu

Mjög stór hlut nemanda, eða 62,9%, telur frekar eða mjög líklegt að þeir muni 

stunda nám erlendis að stúdentsprófi loknu. Eins vekur athygli hversu fáir, eða 12,4%, 

telja það frekar eða mjög ólíklegt. Mjög mikill munur er eftir kynum í þessari spurningu 

en stúlkur virðast mun ákveðnari í að halda utan en drengir. 

13.2 Hversu líklegt að nemendur eigi eftir að stunda nám í útlöndum að stúdentsprófi  
loknu eftir kyni

75

Mjög líklegt Frekar líklegt Hvorki né Frekar ólíklegt Mjög ólíklegt
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0% 32,9%
30,0%

24,7%

7,1%
5,3%

mjög líklegt frekar líklegt hvorki né frekar ólíklegt mjög ólíklegt
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

16
,7

%

33
,3

%

31
,5

%

7,
4% 11

,1
%

40
,5

%

28
,4

%

21
,6

%

6,
9%

2,
6%

KK
KVK



Einnig er áhugavert að skoða mun á svörum eftir því hvaða 3. mál nemendur völdu 

því hann er umtalsverður. 

13.3 Hversu líklegt að nemendur eigi eftir að stunda nám í útlöndum að stúdentsprófi  
loknu eftir 3. máli
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14. Telur þú líklegt að þú eigir eftir að stunda tungumálanám í háskóla 
í framtíðinni?

14.1 Hversu líklegt nemendur telja að þeir eigi eftir að stunda tungumálanám í  
framtíðinni

25,3% nemenda, eða samtals 43 nemendur, telja frekar eða mjög líklegt að þeir 

muni stunda tungumálanám í háskóla í framtíðinni. Stúlkur eru öllu líklegri en drengir.

14.2 Hversu líklegt nemendur telja að þeir eigi eftir að stunda tungumálanám í  
framtíðinni eftir kyni

Ekki var merkjanlegur munur á skoðunum nemenda eftir því hvaða 3. mál þau völdu.
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15. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?

Í könnuninni gafst nemendum kostur á að koma með athugasemdir eða ábendingar. 

Nokkrir nýttu sér það tækifæri og hér eru athugasemdir þeirra:

• „Sambandi við dönskukennsluna, þá veit ég að það væri mikið vesen en ég 

myndi mikið frekar læra norsku heldur en dönsku. Hún er bæði auðveldari og 

líkari íslenskunni í framburði og síðan eru mjög margir íslendingar sem fara til 

Noregs.”

• „Dönsku í 1. bekk!”

• „Áfram íslandsáfanginn, ekki byrja á einhverjum áfanga i 1 bekk og þurfa svo 

að aðlagast allt öðru í 2 bekk”

• „Ég hefði mjög svo viljað geta tekið spænsku eða ítölsku sem þriðja tungumál í 

stað þýsku eða frönsku!”

• „Maður kann voðalega lítið í frönsku eftir menntaskóla miðað við það sem 

maður getur lært í þýsku.”

• „Mér finnst mjög heimskulegt að danska sé kennd í 3. bekk þar sem nú eiga allir 

eftir að gleyma henni!”

• „Hvað veldur því að krökkum leiðist svona í skóla?

Ég held að námið sé einfaldlega leiðinlegt og hægt væri að gera margt til þess að 

bæta það”

• „Það er farið of hratt yfir þýskuna”

• „Mér finnst að við hefðum mátt byrja strax í dönsku í 1.bekk. Loksins þegar 

erum komin vel inn í hana þá er tekin pása á henni. Mér finnst að það eigi að 

hamra járnið meðan það er heitt. Það er frekar líklegt að við verðum ryðguð í 

henni þegar við loksins byrjum.”

• „Mér finnst að við eigum að vera að læra dönsku en ekki þýsku/frönsku því að 

við lærðum hana i grunnskóla og er það óþarfi finnst mér að flækja þetta með 

því að kenna okkur nýtt mál. Danskan nýtist mér allavegana betur heldur en 

þýskan, og er hún líka skemmtilegri :)”

• „Mér finnst að sænska ætti að vera kennd í stað dönsku. Tungumálið er 
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skemmtilegra og betri menntunaraðstoð er í Svíðjóð heldur en í Danmörku í 

mjög mörgum starfsgreinum uppá erlent nám að gera.”

• „Mig myndi langa að fara í listaháskólann og læra leiklist, þó ég veit að það er 

mjög erfitt að fá inngöngu.”

• „Mér finnst að það ætti að byrja að kenna dönsku í 1. bekk því að annars missum 

við þetta niður og gleymum þessu frekar.”

• „Ég hef frekar mikið á móti þessum Íslandsáfanga og væri frekar til í að hafa 

hvert fag fyrir sig”

• „Mér finnst að sænska og norska ætti að vera val. þ.e. sem 3ja tungumál”

• „Danska er gagnslaus, þýska / franska ætti að vera öll árin í stað þess að hafa 

dönsku þar sem hún gagnast einum af 1000, en þýska og franska er notuð i 

mörgum löndum og frekar að læra eitt tungumál vel en nokkur mjög lítið, þá 

man maður ekkert.”

• „Mér finnst fáránlegt að ekki sé kennd spænska en í staðinn er kennd franska. 

Spænska er miklu útbreiddari og miklu skemmtilegri”
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 4.1 Samantekt
Svo virðist sem um helmingur nemenda í 1. bekk sé jákvæður gagnvart 3. máli og hafi á 

því áhuga. 48,8%162 þeirra sem svöruðu könnuninni eru ánægðir með að 3. mál sé 

bundið í kjarna og 53,5%163 telja það frekar eða mjög líklegt að þeir myndu velja 3. mál 

ef það væri ekki bundið í kjarna. Í spurningu 8, þar sem nemendur voru beðnir um velja 

greinar sem þeir myndu vilja hafa í stúdentsprófi sínu völdu 21,2% frönsku og 25,9% 

þýsku. Það gerir samtals 53,5% en reyndar voru 11 nemendur eða 6,5% þátttakenda sem 

völdu bæði þýsku og frönsku. 28,2% nemenda völdu spænsku sem hingað til hefur ekki 

verið kennd sem 3. mál heldur sem stakur valáfangi í 4. bekk. Með nýju námskránni 

gefst nemendum kostur á að taka stutta línu (þrjá 5 eininga áfanga) í spænsku og geta 

þannig bætt við sig spænsku sem 4. máli. 9 nemendur, eða 5,3 %, völdu öll þrjú 

tungumálin. 10% nemenda völdu spænsku og frönsku og 26% nemenda völdu spænsku 

og þýsku. Það er því þónokkur fjöldi nemenda sem velur tvö eða fleiri af þessum 

tungumálum. 

Hvað dönskuna varðar voru 38,2%164 nemenda ánægð með að danskan sé bundin í 

kjarna og 37%165 telja það mjög eða frekar líklegt að þau myndu velja dönsku væri hún 

ekki bundin í kjarna. Í spurningu 8, þar sem nemendur áttu að setja stúdentsprófið sitt 

saman sjálfir völdu 32,4% dönsku. Það er því um þriðjungur nemenda sem sýnir dönsku 

áhuga. 

Stúlkur eru mun jákvæðari en drengir gagnvart tungumálunum. Þær eru ánægðari 

með að 3. mál sé bundið í kjarna (54,3% á móti 37%)166 og að danska sé bundin í kjarna 

(44,8% á móti 24,1%)167. Fleiri stúlkur segja frekar eða mjög líklegt að þær myndu velja 

3. mál væri það ekki bundið í kjarna (54,3% á móti 51,8%)168 og mun fleiri stúlkur telja 

frekar eða mjög líklegt að þær myndu velja dönsku ef hún væri ekki í kjarna (43,1% á 

móti 24,1%)169. Stúlkur telja einnig líklegra að danska og 3. mál eigi eftir að nýtast þeim 

í framtíðinni og líklegra að þær eigi eftir að stunda nám í útlöndum á stúdentsprófi 

loknu.

162 Mynd 4.1
163 Mynd 6.1
164 Mynd 5.1
165 Mynd 7.1
166 Mynd 4.2
167 Mynd 5.2
168 Mynd 6.2
169 Mynd 7.2
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Furðu vekur að frönskunemar virðast áhugasamari um að halda utan til náms en 

þýskunemendur. 83,9% frönskunema telja frekar eða mjög líklegt að þeir eigi eftir að 

stunda nám í útlöndum á stúdentsprófi loknu en 52,6% þýskunema170. Engin augljós 

skýring er á þessum gríðarmikla mun.

Almennt séð koma þessi tungumál ágætlega út úr könnuninni. Þýska og franska 

koma þó heldur betur út en danska. Það verður spennandi að sjá hvort viðhorf nemenda 

gagnvart dönsku breytist þegar byrjað verður að kenna hana í 3. bekk, en það verður 

haustið 2012. Markmiðið er að tengja námið betur við háskólanám nemenda, en margir 

íslenskir nemendur stunda háskólanám í Danmörku. 

170 Mynd 13.3
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 5 Lokaorð
Ljóst er að kennsla erlendra tungumála á Íslandi á í vök að verjast um þessar mundir og 

er staða þeirra nokkuð óljós vegna þess frelsis sem nýju framhaldsskólalögin gefa 

skólum. Skortur á fjármagni til þróunarstarfs og ritunar nýrrar námskrár setur 

framhaldsskóla líka í nokkurn vanda. Það er þó mikilvægara en oft áður fyrir okkur 

Íslendinga að standa vel að kennslu erlendra tungumála og bjóða upp á fjölbreytt nám. 

Enska hefur verið æ meira notuð í samskiptum okkar við aðrar þjóðir upp á síðkastið og 

þó svo að hún sé afar gagnleg okkur Íslendingum þá færum við mikils á mis ef við 

kynnum eingöngu ensku og hefðum ekki aðgang að menningarheimum annarra landa en 

þar sem enska er töluð. 

Nú þegar Ísland er að reyna að rétta úr kútnum í kjölfar efnahagshrunsins skiptir 

máli að eiga sem best og jákvæðust samskipti við nágrannaþjóðir okkar og er þá góð 

tungumálakunnátta mikilvæg. Núverandi ríkisstjórn stendur í samningaviðræðum um 

Evrópusambandsaðild og ef til aðildar kemur verður afar mikilvægt fyrir Íslendinga að 

eiga fólk sem er vel að sér í frönsku og þýsku þar sem þau eru, ásamt ensku, 

samskiptamál Evrópusambandsins. 

Samkvæmt könnuninni sem lögð var fyrir 1. bekk í Menntaskólanum á Akureyri 

virðist stór hluti nemenda hafa áhuga á að læra tungumál og margir hafa hug á að stunda 

framhaldsnám erlendis. Mikilvægt er því fyrir nemendur að vel sé staðið að 

tungumálakennslu í framhaldsskólum og fjölbreytileg tungumál í boði. Mjög margir 

íslenskir nemendur sækja menntun til Danmerkur og annarra Norðurlanda og eiga þar 

greiðan aðgang að háskólum vegna þeirrar dönsku sem þeir læra í grunn- og 

framhaldsskóla. Tiltölulega hagstætt er fyrir Íslendinga að sækja nám á 

Norðurlöndunum, í Þýskalandi og Frakklandi þar sem skólagjöld eru ekki himinhá eins 

og víða í Englandi og í Bandaríkjunum. Eins er mikilvægt okkur Íslendingum að 

nemendur sem sækja nám erlendis komi heim með áhrif og hugmyndir frá öðrum 

löndum en þeim enskumælandi.

Það er því mikilvægt að tryggja stöðu tungumála í nýjum námskrám og þurfa 

tungumálakennarar að taka þátt í að móta stefnu skólanna hvað tungumál varðar. En til 

þess að geta það þurfum við að vita hvert við viljum stefna og hvernig við viljum sjá 

stöðu og kennslu erlendra tungumála í framtíðinni. Mikilvægt er fyrir kennara erlendra 

tungumála að sýna samstöðu. Góður vettvangur fyrir samráð er STÍL sem sendi frá sér 
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ályktun um málið á seinasta aðalfundi þar sem lögð var fram sú tillaga að nýta þann 

tíma sem gafst vegna frestunar gildistöku laganna til að sníða af þá agnúa sem á 

lögunum eru og tryggi tungumálunum sess í nýrri námsskipan. Það þarf að forðast 

niðurskurð og standa vörð um tungumálin við ritun nýrra námskráa.

Frelsið í lögunum sem gerir skólum kleift að skera verulega niður er nefnilega líka 

tækifæri til að bjóða upp á enn sterkari og breiðari tungumálakennslu en áður. Verið er 

að skipuleggja brautir upp á nýtt og mikilvægt er fyrir tungumálakennara að taka þátt í 

þeirri vinnu og búa til tungumálabrautir eða -línur þar sem nemendum gefst kostur á 

spennandi tungumálanámi. Vægi vals í stúdentsprófinu er aukið með lögunum og þar er 

einnig tækifæri fyrir tungumálakennara til bjóða upp á áfanga sem gera nemendum 

kleift að bæta enn við þekkingu sína. Tækifæri liggja einnig í samþættum áföngum með 

öðrum fögum og er það leið til að bjóða upp á breiða menntun og áhugaverða áfanga. 

Eins og fram kom í inngangi er nú, rétt áður en ritgerðin fer í prentun, u.þ.b. vika í 

útgáfu nýrrar aðalnámskrár fyrir framhaldsskóla, byggða á menntalögunum frá 2008. 

Áður hafði menntamálaráðuneytið gefið út drög að aðalnámskrá á vef sínum til 

umsagnar og reikna má með að gerðar hafi verið umbætur á þeim. Þann 28. apríl 2011 

funduðu fulltrúar STÍL (Samtaka tungumálakennara á Íslandi) og Stofnunar Vigdísar 

Finnbogadóttur með fulltrúum menntamálaráðuneytisins. Þess ber að geta að STÍL og 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur hafa verið þeir aðilar sem hafa barist hvað harðast 

fyrir því að menntalögunum frá 2008 verði breytt þannig að gerð verði krafa um 

norrænt tungumál og 3. mál á stúdentsprófsbrautum. Á þessum fundi var m.a. kynnt að 

nú skulu skólar gera kröfu „um norrænt tungumál að hæfniþrepi þrjú og lágmarskröfu 

um þriðja tungumál að hæfniþrepi tvö” á bóknámsbrautum til stúdentsprófs. Einnig kom 

fram að „sömu kröfur gilda um norrænt tungumál á list- og starfsnámsbrautum til 

stúdentsprófs en á þeim brautum skal að auki valið um kröfur að hæfniþrepi tvö, í þriðja 

tungumáli, samfélagsgreinum eða raungreinum.” 

Þetta er vissulega mikið gleðiefni og er mikill sigur unninn með þessu. Enn má þó 

ekki hrósa happi því skilgreina þarf nánar þessar kröfur og koma þeim til framkvæmda í 

framhaldsskólum landsins. Krafa um þriðja tungumál að hæfniþrepi tvö er mun óskýrari 

skilgreining en t.d. krafa um 12 einingar af 3. máli eins og var í námskránni frá 1999. 

Vissulega eru til skilgreiningar um mismunandi hæfni eftir þrepum en hvert þrep er þó 

nokkuð vítt því nokkrir áfangar geta rúmast innan sama þreps. 

Einhverjir af þeim skólum sem farnir eru að starfa eftir nýrri námskrá gera minni 
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kröfur um dönsku og 3. mál en mun vera gert í nýju aðalnámskránni. Þeir munu því 

þurfa að breyta sínum námskrám til að mæta þeim kröfum og jafnvel að skera niður í 

öðrum fögum í staðinn eða minnka vægi vals. 

Ánægjulegt er að sjá árangur af harðri vinnu STÍL, Stofnunar Vigdísar 

Finnbogadóttur og annarra sem hafa lagt málefninu lið og gert athugasemdir við tillögur 

menntamálaráðuneytisins. Þetta þýðir að við getum haldið áfram að byggja á þeirri 

miklu reynslu sem við Íslendingar höfum af tungumálakennslu til þess að auðga 

samfélag okkur, viðhalda samskiptum við nágrannaþjóðir okkar og veita íslenskum 

nemendum áfram aðgang að fjölbreyttum menningarheimum og samfélögum.
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 6 Viðaukar

 6.1 Viðauki 1: Framhaldsskóli – lærdómsviðmið, þrep 1-3
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171

171 Menntamálaráðuneytið 2011
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 6.2 Viðauki 2: Lærdómsviðmið í ensku og öðrum erlendum 
tungumálum
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172

172 Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti 2010: 50-52
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 6.3 Viðauki 3: Skólasýn Menntaskólans á Akureyri
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173 Skólasýn MA [án árs]
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 6.4 Viðauki 4: Áfangalýsingar fyrir FRA 1A050, 1B050, 1C050  
og 2A050
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 6.5 Viðauki 5: Viðmiðarammi Evrópuráðsins
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174 Evrópsk tungumálamappa 2006: 10
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 6.6 Viðauki 6: Veittir þróunarstyrkir í kjölfar menntalaga 2008
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175

175 Þróunarverkefni framhaldsskóla [án árs]
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