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Ágrip 

Í þessari ritgerð verða kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á viðhorfum 

nemenda til enskunáms. Spurningalisti með opnum og lokuðum spurningum var 

lagður fyrir 216 nemendur í 8., 9. og 10. bekk í þremur grunnskólum í Reykjavík 

og síðan var unnið úr upplýsingunum í Exel. Leitast var við að kanna viðhorf 

nemenda til enskunáms, námsefnisins í ensku og kennsluhátta í enskukennslu. 

 

Í niðurstöðum kemur fram að nánast allir segja enskunámið vera mjög mikilvægt 

eða mikilvægt, eða 98,6%. Viðhorf nemenda til námsefnisins skiptist eftir því 

hvernig námsefni var notað. Þeim nemendum sem voru með hefðbundið námsefni 

líkar best við það efni sem þeir fá, en þeim nemendum sem fá óhefðbundið 

námsefni líkar verst við það efni sem þeir fá. Algengustu kennsluhættir í 

enskukennslu að sögn nemenda voru einstaklingsvinna og vinnu- og 

verkefnabækur. Lítill sem enginn munur var á svörum nemenda á milli skóla. 

 

Á heildina litið má segja að viðhorf nemenda til enskunáms séu almennt góð og 

að þeim líði ágætlega í tímum. Nemendum fannst hins vegar námsefnið og 

kennsluhættir frekar einhæfir. 
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Formáli 

Rannsókn þessi var gerð sem B.Ed. verkefni okkar í grunnskólakennarafræði við 

Kennaraháskóla Íslands. Leiðbeinandi okkar var Samuel Currey Lefever. Honum 

færum við okkar bestu þakkir fyrir hvatningu og góða leiðsögn. Einnig viljum við 

þakka Dagnýju Blöndal fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.  

 

Skólastjórnendum viljum við þakka fyrir góðar móttökur. Sérstaklega viljum við 

þakka þeim nemendum sem þátt tóku í þessari rannsókn. 

 

Reykjavík, í maí 2008 

Æsa Skeggjadóttir 

Ragnheiður Sóley Stefánsdóttir 
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1. Inngangur 

Enskukennsla hófst á Íslandi í byrjun 19. aldar. Rök hafa þó verið færð fyrir því 

að hún hafi hafist fyrr eða í skóla þeim sem Árni Helgason rak á Reynivöllum í 

Kjós skólaárið 1813-1814. Þá hefur einnig verið talið að enska hafi fyrst verið 

kennd í skólum hérlendis í Lærða skólanum í Reykjavík árið 1847. Það var samt 

ekki fyrr en með nýjum fræðslulögum árið 1946 sem enska varð að 

skyldunámsgrein á unglingastigi (Auður Hauksdóttir 2007:20).  

 

Miklar breytingar hafa orðið á tungumálakennslu á undanförnum áratugum og 

hefur áherslan verið að færast frá því að vera á hið bóklega með málfræðikennslu í 

fyrirrúmi yfir í það að vera á hið hagnýta þ.e. að nemendur geti nýtt sér 

tungumálið og talað það við ólíkar aðstæður. Þetta er í samræmi við 

tjáskiptanálgunina en það er stefna þar sem unnið er með alla þætti tungumálsins 

og nemandinn er í brennidepli. Markmiðið þar er að búa nemendur undir að hafa 

tjáskipti utan skólans (Larsen - Freeman 2000:129). 

 

Á síðastliðnum árum hefur enskan færst frá því að vera annað erlenda tungumálið 

yfir í það að verða það fyrsta. Breytingar hafa einnig orðið á því hvenær kennsla 

hennar hefst, en í dag byrja nemendur eigi síðar að læra ensku en í 4. bekk 

(Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:20).   

 

Ritgerð þessi fjallar um rannsókn sem gerð var í þremur grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem kannað var viðhorf nemenda í 8., 9. og 10. bekk til 

ensku. Markmið rannsóknarinnar var þrenns konar. Í fyrsta lagi að kanna viðhorf 

nemenda til enskunáms síns, í öðru lagi að kanna viðhorf þeirra til námsefnisins 

og í þriðja lagi að kanna hvað þeim finnst um kennsluhætti í ensku. Ritgerðinni er 

skipt upp í sex kafla og fjallar sá næsti um það fræðilega samhengi sem þessi 

rannsókn fellur inn í, þar á eftir kemur kafli um rannsóknaraðferðina, þá 

niðurstöðukafli, síðan umræður og að lokum lokaorð.  
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2. Fræðilegt samhengi 

Í kafla þessum verður farið í gegnum það fræðilega samhengi sem tengist þessari 

rannsókn. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla sem hver um sig fjallar um eitt eða 

fleiri þemu. Fyrst er fjallað um grunnskólalögin og Aðalnámskrá grunnskóla, 

síðan er fjallað um viðmiðunarramma Evrópuráðsins, þá aðrar rannsóknir og að 

lokum meginmarkmið rannsóknar.  

 
 

2.1 Grunnskólalögin og Aðalnámskrá grunnskóla 

Í 2. grein grunnskólalaga frá 1995 segir að hlutverk grunnskólans sé að undirbúa 

nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem sé í sífelldri þróun (Lög um 

grunnskóla, 1995). Í Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál sem tók gildi 

þann 1. ágúst 2007, eru mikilvægi enskukunnáttu dregin fram og það lykilhlutverk 

sem hún gegnir í aðþjóðlegum samskiptum, til að mynda á sviði stjórnmála, 

viðskipta, æðri menntunar, ferðaþjónustu og tölvusamskipta svo fá dæmi séu 

nefnd (Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:17).  

 

Með tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla, erlend tungumál árið 1999 varð sú 

breyting á að enska var gerð að fyrsta erlenda tungumálinu sem kennt var og 

skyldi kennsla hefjast í 5. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 

1999:7). Í Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007 koma fram enn frekari 

breytingar og skal nú kennsla hefjast í 4. bekk og einnig fylgja leiðbeiningar í 

viðauka fyrir þá skóla sem vilja hefja kennslu fyrr (Aðalnámskrá grunnskóla, 

erlend tungumál 2007:4). Hin nýja námskrá er í uppsetningu mun skýrari og 

aðgengilegri en sú gamla og ætti það að auðvelda allt aðgengi og starf eftir henni. 

Sett eru fram tvenns konar markmið; lokamarkmið og áfangamarkmið, en 

þrepamarkmiðin sem einkenndu gömlu námskrána hafa verið tekin út því nú er 

ætlast til að þau séu útfærð í skólanámskrám einstakra námsgreina. Þar er einnig 

greint frá færniþáttum eins og gert hefur verið í fyrri námskrám en þó með þeim 

breytingum að talað mál er greint í tvo undirþætti, frásögn og samskipti, þar sem 

um er að ræða ólíka gerð talaðs máls. Einnig koma fram nýjar áherslu á sjálfstæði 

og ábyrgð nemenda og benda höfundar á Evrópsku tungumálamöppuna sem gott 

hjálpartæki við þá kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:5).  
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Af þessu má sjá að Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007 er mun 

ítarlegri en sú eldri og koma þar fram athyglisverðar áherslubreytingar, en horft 

hefur verið til nýja viðmiðunarramma Evrópuráðsins við gerð hennar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:5). 

 

  

2.2 Viðmiðunarrammi Evrópuráðsins 

Evrópuráðið er milliríkjastofnun og meginmarkmið þess er meðal annars að 

vernda mannréttindi og margþætt lýðræði, vekja athygli á sameiginlegum þáttum 

og fjölbreytni evrópskar menningar ásamt því að festa í sessi lýðræðislegan 

stöðugleika í Evrópu (Menntamálaráðuneytið 2006:6).  Evrópuráðið hefur gefið út 

samræmdan skilgreiningarramma um tungumálakunnáttu sem margar 

Evrópuþjóðir tóku þátt í að þróa. Þetta er matsrammi sem inniheldur almenn 

sameiginleg færniviðmið og er þar að finna staðla og áherslur um tungumálanám. 

Þessir staðlar mynda skráningarkerfi um kunnáttu og færni í tungumálum 

(Council of Europe 2001:1). Rammi þessi hefur haft áhrif á gerð námskráa víða í 

Evrópu og á það einnig við um hér á landi. Eins og fram hefur komið þá var nýja 

námskráin samin með hliðsjón af viðmiðunarramma Evrópuráðsins fyrir erlend 

tungumál (Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:5).  

 

Markmiðið með viðmiðunarrammanum var að setja fram almenn sameiginleg 

færniviðmið sem myndu auðvelda samanburð og mat á tungumálanámi milli 

landa. Einnig hefur þróunarstarf Evrópuráðsins alið af sér evrópsku 

tungumálamöppuna sem hefur verið notuð með góðum árangri víðsvegar um 

Evrópu. Hún hefur reynst vel til þess að efla ábyrgð og sjálfstæði nemenda ásamt 

því að kenna þeim að beita fjölbreyttum námsaðferðum. Kostur hennar er að hægt 

er að nota hana á öllum skólastigum enda vonast Evrópuráðið sem og 

Menntamálaráðuneytið til þess að Evrópska tungumálamappan muni stuðla að 

framförum í tungumálanámi og samskiptum við aðrar þjóðir (Aðalnámskrá 

grunnskóla, erlend tungumál 2007:5).  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hluta 2006 segir að mikilvægt sé að 
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fjölbreytni í námsefni og kennsluháttum sé sem mest til þess að vekja og viðhalda 

áhuga nemenda, því áhugi og virkni er lykill að námi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti 2006:16). Aðalnámskráin mótar kennsluhætti  hverju sinni og ættu 

því nýjar áherslur að vera farnar að hafa áhrif á kennslu í skólum landsins og 

verður nú greint frá niðurstöðum nokkurra rannsókna á þessu sviði. 

  

 

2.3 Aðrar rannsóknir 

Kennsluhættir sem og viðhorf nemenda til tungumálakennslu hafa lítið verið 

rannsakaðir hérlendis. Hér á eftir verður gert grein fyrir nokkrum íslenskum 

rannsóknum á þessu sviði. Einnig verður gert grein fyrir tveimur erlendum 

rannsóknum, sú fyrri er um heimavinnu í ensku og sú seinni fjallar um mikilvægi 

þess að hlusta á raddir nemenda. 

 

Árið 2007 gerði Hafsteinn Karlsson rannsókn  á kennsluháttum í  sex íslenskum 

og fjórum finnskum grunnskólum þar sem 24 kennarar lýstu aðstæðum sínum og 

athöfnum. Þar kom fram að kennarar bera óheyrilega mikið traust til kennslubóka 

sem gerir það að verkum að útgefið kennsluefni hefur oft á tíðum mikil áhrif á 

kennsluna. Kennslubækurnar eru því oft á tíðum helsta stjórntækið þegar kemur 

að kennslunni og hafa þær því mikil áhrif á kennsluna og kennsluáætlanir eru oft 

hannaðar í kringum þær. Í rannsókninni kom einnig fram að íslenskir kennarar 

virtust vera með fábreyttari kennsluaðferðir en finnskir kennarar (Hafsteinn 

Karlsson 2007:40).  

 

Þessi fábreytni í kennsluaðferðum hér á landi virðist stinga í stúf við þær 

hugmyndir sem fyrir eru um einstaklingsmiðaða kennsluhætti en þar er lögð 

áhersla á fjölbreytta kennsluhætti til þess að komast til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Þegar koma á til móts við ólíkar þarfir nemenda er einnig mikilvægt að 

vekja áhuga þeirra eins og fram kom í rannsókn Kristínar Jónsdóttur sem gerð var 

árið 2003 á meðal unglingakennara í grunnskólum í Reykjavík (Kristín Jónsdóttir 

2003:123).  
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Rannsóknin fjallar um kennsluhætti á unglingastigi, með tilliti til 

námsaðgreiningar og stefnumótunar um einstaklingsmiðað nám og kennslu 

(Kristín Jónsdóttir 2003:10). Í ritgerðinni kemur meðal annars fram að kennarar 

telja að áhugi nemenda hafi áhrif á námsárangur þeirra og er sagt að þegar 

nemendur hafa áhuga á því sem þeir eru að læra standa þeir sig betur en ella 

(Kristín Jónsdóttir 2003:123). 

  

Árið 2002 var gerð rannsókn í Malasíu meðal 85 enskukennara þar sem 

markmiðið var að afla upplýsinga um heimavinnu í ensku. Rannsakendur höfðu 

einkum áhuga á því að rannsaka tvennt. Í fyrsta lagi var athugað hvort skólar 

höfðu heildarstefnu varðandi heimavinnu nemenda og í öðru lagi var aflað 

upplýsinga um það hvernig kennarar skipuleggja þá vinnu sem nemendum er sett 

fyrir í heimanámi sínu. Í ljós kom að þeir skólar sem rannsóknin náði til höfðu 

ekki heildarstefnu varðandi heimanám og voru það því kennararnir sem ákváðu 

þetta sjálfir. Einnig kom í ljós að verkefni þau sem sett voru fyrir í heimanámi 

uppfylltu ekki námsmarkmið þau sem fram komu í áfangalýsingu, ekkert var um 

tjáskiptaverkefni, heldur var hér aðallega um ritunarverkefni að ræða (North og 

Pillay 2002:137). 

 

Árið 1996 gerði Sólveig Karvelsdóttir eigindlega rannsókn á líðan nemenda í 

skóla í Reykjavík. Rannsókn þessi var B.A. verkefni hennar og tók hún viðtöl við 

níu nemendur í 10. bekk í einum skóla í Reykjavík. Markmiðið með rannsókninni 

var að hlusta á raddir nemenda, að heyra hvað þeir höfðu um málin að segja. Í ljós 

kom að kennarinn og kennslan virðast ráða mestu um það hvernig nemendum 

líður í tímum. Nemendur kvörtuðu mikið undan námsefninu, einkum því bóklega, 

en þeir töldu það einhæft og tilbreytingarlaust (Sólveig Karvelsdóttir 1996:64). 

 

Árið 2001 var gerð rannsókn í Reykjavík sem heitir: Börnin í borginni. Líðan og 

samskipti í skóla, félagsstarf og tómstundir og vímuefnaneysla:Könnun meðal 

nemenda í 5.-10. bekk grunnskóla í Reykjavík vorið 2001. Rannsókn þessi kannaði 

meðal annars líðan nemenda í skóla og viðhorf þeirra til náms og skólafélaga, hún 

var lögð fyrir í 20 skólum í Reykjavík eða fyrir alls 7526 nemendur (Svandís Nína 

Jónsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir 2002:3). 
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 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að flestum nemendum í 5.-10 

bekk í grunnskólum Reykjavíkur líði vel í skólanum, en þegar tölur fyrir 8.-10. 

bekk eru skoðaðar kemur í ljós að um 13% þeirra nemenda segja að þeim líði 

sjaldan eða nær aldrei vel í kennslustundum. Hlutfall þeirra nemenda sem töldu 

námið oft eða nær alltaf of þungt var 22%  í 8.-10. bekk (Svandís Nína Jónsdóttir, 

Hera Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir 

2002:31). 

 

Bókin Consulting Pupils eftir Juliu Flutter og Jean Rudduck kom út árið 2004. 

Hún byggir á tíu ára rannsóknavinnu þar sem unnið var með kennurum og 

nemendum. Helstu niðurstöður þeirra sýna að þegar kemur að því að skapa góða 

skólamenningu þá skiptir það miklu máli að hlusta á raddir nemenda. Nemendur, 

kennarar og skólinn sjálfur njóta góðs að þegar samráð er haft (Flutter og 

Rudduck 2004:21). 

 

Skólaárið 2005-2006 var gerð úttekt á enskukennslu í grunnskólum á Íslandi. 

Þessi úttekt var unnin fyrir Menntamálaráðuneytið af þeim Lovísu Kristjánsdóttur, 

Laufeyju Bjarnadóttur og Samúel Lefever. Þátttakendur voru nemendur í 5., 9. og 

10. bekk í átta grunnskólum eða alls 788 nemendur. Einnig tóku þeir kennarar 

sem kenndu ensku í þessum árgöngum þátt og voru þeir 23. Markmiðið með 

úttektinni var meðal annars að afla upplýsinga um stöðu námsgreinarinnar á 

skólastiginu ásamt því að afla upplýsinga um framkvæmd enskukennslu á Íslandi 

(Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006:6). Helstu niðurstöður sýna m.a. að nemendur 

telja sig læra best af hefðbundnum kennsluaðferðum eins og til dæmis að glósa, 

þýða og skrifa stíla, málfræðiæfingum og vinnubókarvinnu. Einnig kemur fram í 

niðurstöðum að enska er námsgrein sem nemendur telja mikilvægt að læra og að 

hún er vinsæl. Þegar kom að námsefninu kom í ljós að nemendur í 9.-10. bekk eru 

ekki sérlega ánægðir með það (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006: 53). 

 

Eins og sjá má af ofantöldu þá hafa nemendur ýmislegt til málanna að leggja og 

mikilvægt er fyrir skólann, kennarana og ekki síst nemendur sjálfa að hlustað sé á 

þá. Í ljósi þessa fórum við af stað með þessa rannsókn. 
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2.4 Meginmarkmið rannsóknar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nemenda til enskunáms 

síns, námsefnisins og kennsluhátta í enskukennslu á unglingastigi. Á Íslandi hafa 

ekki verið gerðar margar rannsóknir á viðhorfum nemenda til námsefnis og 

kennsluhátta í ensku. Okkur fannst því áhugavert að kanna hver viðhorf nemenda 

væru og hvort þau væru í samræmi við markmið þau sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007. Á undanförnum árum hafa orðið 

breytingar á tungumálakennslu, kennsluhættir og áherslur í enskukennslu hafa 

verið að færast til, en nú er lögð aukin áhersla á talað mál og framsögn en minni á 

málfræðina (Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:5). Þótt breytingar 

hafa verið gerðar á Aðalnámskrá grunnskóla er lítið vitað um það sem gerist í 

kennslustofunni. Hér á landi hefur aðeins verið gerð ein úttekt á enskukennslu í 

grunnskólum landsins, en hún var unnin fyrir Menntamálaráðuneytið veturinn 

2005 - 2006 (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006: 2).  

 

Eins og fram kemur hjá þeim Juliu Flutter og Jean Rudduck þá er mikilvægt að 

hlusta á raddir nemenda. Þegar kemur að skólaþróun hefur þátttaka kennarans 

megináhrif, en sá sem hefur áhrif á hann í ákvörðunartökunni er nemandinn og því 

er nemandinn talinn vera lykilatriðið þegar kemur að skólaþróun. Það er því afar 

mikilvægt að hlusta á raddir þeirra og væntingar (Flutter og Rudduck 2004:1). 

  

Með rannsókn þessari langaði okkur að heyra skoðanir og álit nemenda á 

enskunámi þeirra. Áhugi okkar á efninu vaknaði í vettvangsnámi okkar síðastliðið 

haust þegar okkur fannst gengið framhjá nemendur  í þeim umræðum sem við 

urðum vitni af tengdar menntamálum. Einnig langaði okkur að kynna okkur 

viðhorf nemenda til heimavinnu þegar við sáum hversu mikill tími fór í hana. 

Rannsóknarspurningar okkar eru því þrjár: Hver eru viðhorf nemenda til 

enskunáms síns?; Hver eru viðhorf nemenda  til námsefnis í ensku og Hvað finnst 

nemendum um kennsluhætti í ensku. 
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Við völdum þrjá skóla sem við þekkjum til í  til þess að rannsaka. Við vissum að 

þar færi fram mismunandi enskukennsla og þess vegna fannst okkur vert að kanna 

hvort munur kæmi fram milli skólanna. 
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3. Rannsóknaraðferð 

Með það markmið í huga að kanna viðhorf nemenda í 8. 9. og 10. bekk ákváðum 

við að leggja spurningarnar fyrir hóp nemenda í þremur skólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Ákveðið var að hafa 10. bekkinn með þar sem okkur langaði 

til að sjá hvort kennsla þeirra einkenndist af undirbúningi fyrir samræmdu prófin 

og hefði þar af leiðandi áhrif á viðhorf þeirra til enskunámsins. Við völdum 

skólana út frá ákveðnum upplýsingum, þ.e. mismunandi kennsluháttum, ásamt 

mjög ólíku vali kennara á námsefni og kennslugögnum. Skóli 1 notaði hefðbundið 

kennsluefni, en það er allt útgefið efni frá Námsgagnastofnun sem hugsað er og 

hannað fyrir nám og kennslu. Skóli 2 var með óhefðbundið kennsluefni, en það er 

efni sem er ekki gefið út frá Námsgagnastofnun og þarf kennarinn að jafnaði að 

leita að því sjálfur t.d. á Netinu eða annars staðar. Skóli 3 var bæði með 

hefðbundið og óhefðbundið kennsluefni.   

 

Þegar gerð spurningalistanna var lokið sendum við fyrirspurn til Persónuverndar. 

Þar sem listinn er nafnlaus og í honum er ekki að finna neinar persónugreinanlegar 

upplýsingar þurftum við ekki að sækja um sérstakt leyfi til þess að leggja hann 

fyrir. Áður en könnunin hófst var sótt um leyfi til skólastjóra skólanna sem þátt 

tóku. Bæði skólum og nemendum var heitið nafnleynd og fullum trúnaði. Verður 

nú greint nánar frá þátttakendum, mælitækjum, rannsóknarsniði, framkvæmd 

rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. 

 

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru úr 8. 9. og 10. bekk, alls 12 bekkjardeildir (þrír 8. bekkir, fimm 

9. bekkir og fjórir 10. bekkir) í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  Alls 

tóku 216 nemendur þátt í könnuninni, 106 stúlkur og 110 drengir. Nánari 

skiptingu nemenda má sjá í töflu 1. 



 16 

Tafla 1. Sýnir fjölda nemenda í skólum.  

Skóli Bekkur Heildar fjöldi Stelpur Strákar 

Skóli 1 8. bekkur  16 8 8 

  9. bekkur 29 11 18 

  10. bekkur 23 14 9 

Skóli 2 8. bekkur  24 15 9 

  9. bekkur 36 20 16 

  10. bekkur 33 11 22 

Skóli 3 8. bekkur  20 11 9 
  9. bekkur 18 10 8 

  10. bekkur 17 6 11 

  

 
3.2 Rannsóknarsnið og mælitæki 

Ákveðið var að notast við spurningarlista  með opnum og lokuðum spurningum í 

þessari rannsókn. Opnar spurningar eru spurningar þar sem hægt er að skrifa sína 

skoðun en lokaðar spurningar eru ýmist já og nei spurningar eða krossaspurningar 

þar sem merkja verður við einn svarmöguleika. Við samningu hans höfðum við til 

hliðsjónar eldri rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum málum. Sérstaklega 

var horft til þess lista sem Helga H. Sigurjónsdóttir notaðist við í rannsókn sinni, 

Kennsluhættir í enskukennslu í 10. bekk, árið 2006 (Helga H. Sigurjónsdóttir 

2006:54). Einnig höfðum við til hliðsjónar spurningalista þann sem notaður var, af 

þeim Lovísu Kristjánsdóttur, Laufeyju Bjarnadóttur og Samuel Lefever, við úttekt 

á enskukennslu í grunnskólum á Íslandi veturinn 2005 – 2006 (Lovísa 

Kristjánsdóttir o.fl. 2006:68).  

 

Efst á spurningalistanum var stutt kynning um tilgang rannsóknarinnar og  

samanstóð spurningalistinn af 16 spurningum.  Á honum voru 10 

krossaspurningar sem voru þess eðlis að nemendur merktu við einn 

svarmöguleika. Fimm krossaspurninganna voru með opnum undirspurningum þar 

sem nemendur gátu útskýrt val sitt. Í listanum var einnig að finna tvo atriðalista 

sem voru í formi töflu og var annar þeirra með tveimur opnum undirspurningum. Í 

listanum voru einnig fjórar opnar spurningar en markmiðið með þeim var að veita 

nemendum tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri með eigin orðum 

(sjá fylgiskjal 1).   
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3.3 Framkvæmd 

Í byrjun febrúar var gerð spurningalistans lokið og var hann þá forprófaður. 

Markmiðið með forprófuninni var að fá álit nemenda á spurningalistanum, heyra 

frá þeim um gæði listans svo sem hversu skýr og/eða skiljanlegur hann var. Einnig 

langaði okkur að forvitnast um hversu langan tíma fyrirlögn tæki.   

 

Forprófun fór fram föstudaginn 8. febrúar þegar listinn var lagður fyrir 10 

nemendur í 8. – 10. bekk. Þessir nemendur tilheyrðu öðrum skóla en þeim sem 

rannsóknin tók til. Þar sem engar athugasemdir komu frá nemendum við forprófun 

listans var hann lagður fyrir úrtakshópa.  

 

Við ákváðum að fara sjálfar og leggja spurningalistann (sjá fylgiskjal 1) fyrir 

nemendur og þótt verið væri að kanna viðhorf nemenda til ensku var 

spurningalistinn á íslensku, en ekki ensku til þess að forðast misskilning. 

Listanum var skipt upp í fjóra kafla sem ná yfir líðan nemenda í tímum, viðhorf 

þeirra til ensku og námsins í ensku, námsefnisins og kennsluaðferða. 

 

Ákveðið var í samráði við skólastjórnendur hvenær við myndum koma og leggja 

spurningalistann fyrir. Misjafnt var eftir nemendum hversu langan tíma það tók að 

svara listanum en það var á bilinu 10-20 mínútur. Við lagningu listans byrjuðum 

við á því að kynna okkur og listann fyrir nemendum. Að því loknu fengu 

nemendur listann í hendurnar og fylltu hann út. Eins og áður sagði var listinn 

nafnlaus og því ekki hægt að rekja niðurstöður til þátttakenda. 

 

Þegar kom að úrvinnslu gagna var forritið Exel notað. Upplýsingarnar sem 

fengust úr spurningalistanum voru slegnar inn og úr þeim unnið í forritinu, sem er 

þar til gert tölfræðivinnsluforrit. Skriflegu gögnin sem fengust með opnu 

spurningunum voru flokkuð í nokkra undirflokka eftir þemum. Tölfræðin í 

niðurstöðukaflanum hér á eftir er einföld og áhersla lögð á að gera niðurstöðurnar 

aðgengilegar og ljósar með myndum og töflum en hvorki var leitað eftir 

marktækni svaranna né áreiðanleika. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Hann 

skiptist í fimm undirkafla sem hver um sig fjallar um eitt eða fleiri lykilþemu sem 

greinast síðan í fleiri undirþemu. Fyrst er fjallað um gagnsemi ensku, síðan líðan 

nemenda, þá námsefnið í ensku, svo kennsluhætti og að lokum viðhorf nemenda. 

 

 

4.1 Gagnsemi ensku 

Hér verða teknar fyrir niðurstöður úr svörum nemenda sem tengdust enskunni. 

Spurt var Hversu mikilvægt finnst þér að kunna ensku? og gefnir voru fjórir 

svarmöguleikar auk opinnar undirspurningar þar sem nemendum gafst kostur á að 

rökstyðja eða útskýra svar sitt.  

Hversu mikilvægt finnst þér að kunna ensku?
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Mynd 1.  Myndin sýnir hlutfall svara nemenda, óháð aldri eða skóla, við 

spurningu 5 um mikilvægi enskukunnáttu.  

 

Eins og sjá má af mynd 1 töldu nánast allir það mjög mikilvægt eða mikilvægt að 

kunna ensku, eða 98,6%. Af myndinni má sjá örlítinn mun á afstöðu kynjanna til 

ensku, fleiri stelpur en strákar telja mjög mikilvægt að kunna ensku, en fleiri 
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strákar telja enskukunnáttu frekar mikilvæga. Í töflu 2 má sjá að 83% stelpna 

fannst mjög mikilvægt að kunna ensku á móti einungis 68.2% stráka. 

 

Tafla 2. Hlutfall svara nemenda við spurningu 5 í prósentum. 

  Hversu mikilvægt finnst þér að kunna ensku?   

  
Mjög 
mikilvægt 

Frekar 
mikilvægt 

Ekki 
mikilvægt Óþarfi 

Svarar ekki/  
ógilt svar 

Allir 75.5% 23.1% 0.5% 0.0% 0.9% 
Stelpur 83.0% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Strákar 68.2% 29.1% 0.9% 0.0% 1.8% 
 

Þar sem nemendur færðu góðan rökstuðning fyrir vali sínu mátti sjá að þeir töldu 

enskukunnáttu vera mjög mikilvæga. Mjög mörg svör nemenda samanstóðu af því 

að þeir þyrftu að nota enskuna í útlöndum t.d. til þess að geta talað eða bjargað 

sér, eða eins og einn nemandi orðaði það... það tala eiginlega allir/ flestir ensku í 

heiminum og ég ætla ekki að enda uppi sem einhver túristi í London sem kann 

ekki ensku og reynir að útskýra allt á ÍSLENSKU! Nemendur telja að 

enskukunnátta auðveldi þeim að ferðast og kynnast nýju fólki, þeir taka það fram 

að enskan sé alþjóðlegt tungumál sem sé talað í svo mörgum löndum. Nemendur 

tóku það einnig fram að enskan væri alls staðar svo sem í sjónvarpinu, á Netinu, í 

tölvum og bókum o.s.frv. og því töldu þeir mikilvægt að kunna hana. Einnig 

minntust nemendur á hversu mikilvægt það væri upp á framtíð sína að kunna 

ensku, því hún gæti nýst þeim eða orðið þeim nauðsynleg í námi eða vinnu.  
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4.2 Líðan nemenda 

Nemendur voru spurðir Hvernig líður þér í enskutímum? og gefnir voru fimm 

svarmöguleikar auk opinnar undirspurningar.  

 

Hvernig líður þér í enskutímum?
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Mynd 2.  Myndin sýnir hlutfall nemenda eftir árgangi við spurningu 3 um 

líðan í enskutímum.  

 

Eins og sjá má á mynd 2 líður flestum nemendum vel í enskutímum. Ástæður sem 

þeir gefa fyrir vali sínu eru af ýmsum toga svo sem félagsskapurinn, en þar nefna 

nemendur mikilvægi þess að fá að sitja hjá þeim sem þeir kjósa og að 

bekkjarandinn sé góður. Einnig nefna nemendur námsgengi sitt, en þegar þeim 

gengur vel og þeir fá námsefni við hæfi, er líðan þeirra í enskutímum góð. Að 

lokum nefna nemendur umhverfið, það er skólastofuna og telja þeir mikilvægt að 

hún sé hlýleg og aðlaðandi. 

 

Um 11% allra nemenda líður frekar illa eða illa í enskutímum. Út frá skriflegum 

svörum þeirra mátti sjá að vanlíðan þeirra má rekja til ýmissa þátta en þar voru 

þrjú megin atriði sem stóðu upp úr. Nemendur nefndu umhverfið, sem sé 

skólastofuna og sögðu að þar væri ýmist of heitt eða of kalt sem leiddi til slæmrar 
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líðan í enskutímum. Námsgengi nemenda var einnig stór þáttur í líðan þeirra í 

tímum, en þeim sem gengur illa að læra enskuna líður að jafnaði ekki vel. Að 

lokum kom í ljós tengsl á milli þess að nemendum líður illa og námsefnisins sem 

þeir eru með. Þeir nemendur sem eru með allt of létt eða allt of erfitt námsefni 

líður ekki vel í tímum. Eins og sjá má í töflu 3 kom kynjamunur fram þegar svör 

nemenda voru skoðuð. Segja má að strákum líði að jafnaði verr í tímum en 

stúlkum. 

 

Tafla 3. Hlutfall svara nemenda við spurningu 3 í prósentum. 

Bekkur 

Kyn og 

skóli Hvernig líður þér í enskutímum?   

    Mjög vel Vel Sæmilega Frekar illa Illa 

8. bekkur Stelpur 1 25% 63% 13% 0% 0% 

  Strákar 1 0% 63% 25% 0% 13% 

  Stelpur 2 13% 47% 40% 0% 0% 

  Strákar 2 11% 44% 44% 0% 0% 

  Stelpur 3 18% 45% 36% 0% 0% 

 Strákar3 11% 67% 0% 0% 22% 

9. bekkur Stelpur 1 45% 45% 9% 0% 0% 

 Strákar 1 28% 39% 22% 6% 6% 

 Stelpur 2 5% 50% 30% 20% 0% 

 Strákar 2 19% 25% 38% 19% 0% 

 Stelpur 3 40% 30% 20% 10% 0% 

 Strákar 3 0% 50% 50% 0% 0% 

10. bekkur Stelpur 1 0% 71% 21% 0% 7% 

 Strákar 1 0% 56% 22% 11% 11% 

 Stelpur 2 0% 82% 9% 0% 9% 

 Strákar 2 5% 41% 32% 5% 18% 

 Stelpur 3 10% 80% 10% 0% 0% 

  Strákar 3 18% 36% 36% 0% 9% 
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4.3 Námsefnið í ensku 

Hér verða teknar fyrir niðurstöður úr svörum nemenda sem tengjast námsefninu í 

enskunni. Spurt var nokkurra spurninga til að kanna hvaða námsefni nemendur 

notuðu og viðhorf þeirra til þess. Spurningarnar voru ýmist í formi krossa með 

opinni undirspurningu eða í formi opinnar spurningar (sjá fylgiskjal 1). 

 

 

  4.3.1 Námsefnið  

Nemendur voru spurðir Hvaða námsefi er notað í þínum skóla í ensku? Svör 

nemenda sýna að fjölbreytt námsefni er notað, en það er mismunandi eftir skólum 

hvort þeir eru að vinna með hefðbundið eða óhefðbundið efni (sjá skilgreiningu í 

kafla 3). Í skóla 1 eru nemendur að jafnaði með hefðbundið kennsluefni. Í skóla 2 

eru nemendur með óhefðbundið kennsluefni og í skóla 3 eru nemendur með 

blöndu af hefðbundnu og óhefðbundnu kennsluefni.  

 

Hvernig líkar þér við námsefnið sem notað er í þínum skóla í ensku?
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Mynd 3. Myndin sýnir svar hlutfall nemenda eftir skóla við spurningu 7 um 

námsefni í ensku.  
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Eins og sjá má á mynd 3 líkar nemendum í skóla 1 sem eru með hefðbundið 

námsefni best við það efni sem þeir fá. Nemendum í skóla 2 sem eru með 

óhefðbundið námsefni líkar síst við það efni sem þeir fá. Niðurstöður okkar sýna 

að nemendum í skóla 3 sem eru með blandað námsefni, bæði hefðbundið og 

óhefðbundið efni, líkar vel við sitt námsefni, þó ekki eins vel og nemendum í 

skóla 1, en ekki jafn illa og nemendum í skóla 2. 

 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir fengju námsefni í samræmi við sína getu 

kom í ljós að munur var á milli skóla. Í skóla 1 sögðust einungis 3% nemendur fá 

námsefni sem væri þeim erfitt, 53% nemenda sögðu námsefni vera í samræmi við 

þeirra getu en 44% töldu námsefnið létt. Í skóla 2 kom í ljós að 16% nemenda 

þykir námsefnið erfitt, 57% telja það fínt og 19% segja það vera létt. Í Skóla 3 

sögðu 9% nemenda námsefnið vera erfitt, 56% nemenda töldu það henta þeim vel 

en 35% nemenda sögðu námsefni vera létt.  

 

Tafla 4. Hlutfall svara nemenda í prósentum við spurningu 8. 

  
Færðu námsefni í samræmi við þína getu, 

(er það of létt eða of erfitt)? 

  
Allt of erfitt/ 

erfitt Fínt 
Létt/ 

allt of létt 
Svarar ekki/ 
Ógilt svar 

Skóli 1 3% 53% 44% 0% 
Skóli 2 16% 57% 19% 8% 
Skóli 3 9% 56% 35% 0% 

 

Niðurstöður sýndu mun milli skólanna eins og sjá má í töflu 4. Hún sýnir einnig 

að rétt rúmlega helmingur nemenda í öllum skólum telja sig fá námsefni við sitt 

hæfi á með tæplega helmingur nemenda telur námsefni of erfitt eða of létt . Vert 

er að sjá að fleiri nemendur í skóla 2 sögðust fá námsefni sem var of erfitt heldur 

en í skólum 1 og 3. Forvitnilegt er að sjá muninn milli skólanna þegar að þessu 

kemur. Þeir nemendur sem eru með hefðbundið efni telja það jafnan létt en þeir 

sem eru með óhefðbundið efni telja það ýmist erfitt eða létt. Vert er að sjá að 8% 

nemenda í skóla 2 sem eru með óhefðbundið efni svara ekki þessari spurningu eða 

skiluðu ógildu svari. Svör nemenda í skóla 3 virðast koma á milli svara skóla 1 og 

skóla 2. Þetta er forvitnilegt að sjá þar sem námsefnið í skóla 3 samanstendur af 

blönduðu námsefni það er, bæði af hefðbundnu og óhefðbundnu efni.   
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Nemendur voru einnig spurði hvort þeim fyndist að það mætti breyta námsefninu í 

ensku. Nemendum stóðu tveir svarmöguleikar til boða með opnum 

undirspurningum en þeir gátu svarað já eða nei og þá hvernig eða af hverju ekki. 

Telur þú að það mætti breyta námsefninu í ensku?

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

F
jö
ld
i 
í 
p
ró
s
e
n
tu
m
 

Já

Nei

Svarar ekki/ógilt svar

 

Mynd 4. Myndin sýnir svör nemenda við spurningu 12 um breytingu á 

námsefni í ensku. 

 

Eins og sjá má á mynd 4 vilja 53.3% nemenda í 8. bekk breyta námsefninu í ensku 

og eftir því sem þau verða eldri þeim mun fleiri vilja breytingu á námsefninu. 

Ekki kom fram munur á milli skóla við þessari spurningu. Af skriflegum svörum 

nemenda mátti sjá að nemendur vilja meiri fjölbreytni, það er að efnið sé 

skemmtilegra og höfði meira til þeirra, eða eins og nokkrir nemendur orðuðu það 

...má vera fjölbreyttara... og ...hafa það skemmtilegra... 

 

 

4.3.2 Heimavinna 

Niðurstöður úr könnuninni sýna að nær allir nemendur eða 95%, óháð skóla og 

aldri fá heimavinnu í ensku. Heimavinnan var þó misjöfn eftir skólunum en átti 

eitt sameiginlegt, hún var mjög einhæf. Nemendur sögðust fá sömu gerð af 
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heimavinnu, viku eftir viku allt skólaárið. Þar var ýmist um að ræða ritunar- eða 

málfræðiverkefni. 

 

Nemendur gátu einnig tjáð sig um það hvort þeir myndu vilja breyta einhverju í 

sambandi við heimavinnu. Niðurstöðurnar sem fengust úr skriflegum svörum 

nemenda sýndu að þeir hafa mikinn metnað þegar kemur að námi þeirra í ensku. 

Eitt af því sem kom fram í svari nemenda við þessari spurningu var ekki að sleppa 

heimavinnu eða minnka hana niður í mjög litla, heldur að gera hana skemmtilegri, 

áhugaverðari og umfram allt fjölbreyttari eins og fram kemur í svari eins 10. 

bekkingar... hafa meiri heimavinnu og fjölbreyttari, verkefni sem snúast um 

gagnaöflun og ritgerðir. Einnig kom fram að þeir vildu heimavinnu við sitt hæfi, 

það er í samræmi við sína getu.  

 

  

4.4 Kennsluhættir 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007, er talað mál greint í tvo 

undirþætti, frásögn og samskipti þar sem um er að ræða ólíka gerð talaðs máls. Í 

spurningalista okkar spurðum við sérstaklega út í þessa þætti. Niðurstöður voru 

óljósar og ómarktækar. Við teljum mögulegt að nemendur hafi ekki skilið 

spurninguna, að hin nýju hugtök sem notuð eru yfir þessa þætti í Aðalnámskrá 

grunnskóla, erlend tungumál 2007, séu þeim framandi. 

 

Nemendur voru spurðir hvaða kennsluhættir væru notaðir í enskukennslunni. 

Nemendur voru einnig spurðir með opinni spurningu hvaða kennsluhætti þeim 

líkaði best eða verst við og af hverju. 
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Hversu mikið af eftirfarandi er notað í ensku?
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Mynd 5. Myndin sýnir hlutfall svara nemenda við spurningu 13, um 

kennsluhætti í 8.- 9.- og 10. bekk óháð kyni og skóla.  

 

Þegar nemendur voru spurðir um kennsluhætti kom í ljós að í öllum skólum var 

mikið notað af einstaklingsvinnu og vinnu- og verkefnabókum. 

 

Tafla 5. Hlutfall svara nemenda við spurningu 13 í prósentum. 

  Hversu mikið af eftirfarandi er notað í ensku? 

  
Mjög 
mikið Mikið 

Ekki 
mikið Ekkert 

Svarar ekki/ 
ógilt svar 

Einstaklingsvinna 64% 28% 6% 1% 1% 
Paravinna 2% 22% 56% 18% 1% 

Hópvinna 3% 19% 62% 14% 3% 

Þemanám 1% 6% 44% 43% 6% 
Vinnu- og 
verkefnabækur 62% 20% 7% 9% 2% 
Tölvur/ 
tölvuverkefni 3% 9% 51% 34% 3% 
Kvikmyndir / 
myndbönd 3% 32% 44% 16% 5% 

Tónlist 3% 18% 47% 29% 3% 

Námsleikir og spil 2% 8% 38% 50% 2% 

Leikræn tjáning 0% 7% 32% 58% 1% 
Samtalsæfingar á 
ensku 3% 19% 46% 29% 2% 
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Eins og sjá má á töflu 5 er einstaklingsvinna og vinnu og verkefnabækur  mikið 

notað samkvæmt nemendum. Þegar unnið var nánar úr svari nemenda við 

spurningu um vinnu- og verkefnabækur kom í ljós að einn bekkur skar sig úr frá 

heildinni. Þar sögðu 88% nemenda að vinnu- og verkefnabækur væru ekki mikið 

eða ekkert notaðar í kennslu þeirra. Þessi sami bekkur skar sig einnig úr þegar 

koma að paravinnu en hann sagði hana mjög mikið eða mikið notaða í tímum. Í 

skriflegum svörum nemenda þar sem nemendur tóku fram hvað þeim líkaði verst 

við kom í ljós að þeim líkar ekki vel við einstaklingsvinnu, sem er kannski ekki 

skrítið í ljósi þess hvað þeim finnst hún mikið notuð.  

 

Tafla 6. Hlutfall svara nemenda við spurningu 13 eftir skólum í prósentum. 

Hversu mikið af eftirfarandi er notað í ensku? 

 Hópavinna   

  Mjög mikið/ mikið Ekki mikið/ ekkert Svarar ekki/ ógilt svar 

Skóli 1 7% 88% 4% 
Skóli 2 14% 84% 2% 

Skóli 3 53% 45% 2% 
 

Hópvinna virtist lítið vera notuð í enskukennslu þeirra nemenda sem tóku þátt í 

þessari rannsókn. Eins og sjá má í töflu 6 voru niðurstöður í skóla 1 og 2 skýrar 

þar sem ekki mikið eða ekkert er um hópavinnu að mati nemenda, en í skóla 3 

voru niðurstöður óljósar þar sem um helmingur nemenda segja hana mjög mikið 

eða mikið notaða en hinn helmingur nemenda segja hana ekki mikið eða ekkert 

notaða. 

 

Nemendur voru einnig spurðir um notkun eftirfarandi kennsluhátta: leikræna 

tjáningu, námsleiki og spil, tölvur/ tölvuverkefni, tónlist, samtalsæfingar á ensku 

og kvikmyndir/ myndbönd í kennslu þeirra. 
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Hversu mikið af eftirfarandi er notað í ensku?
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Mynd 6. Myndin sýnir svar hlutfall nemenda við spurningu 13 um 

kennsluhætti í 8.- 9.- og 10. bekk óháð kyni og skóla.  

 

Niðurstöðurnar við spurningu 13 sýna að ekki er mikið notað af áðurnefndum 

kennsluháttum í kennslu nemenda að þeirra sögn. Á mynd 6 má sjá að leikræn 

tjáning er minnst notuð að sögn nemenda en í skriflegum svörum þeirra, þar sem 

þeir tóku fram hvað þeim líkaði verst við, kom í ljós að nemendum líkar síst við 

leikræna tjáningu. Þetta er athyglisvert því hún er ekki mikið notuð að sögn 

nemenda og er því hægt að velta því fyrir sér hvort nemendur séu með rétta mynd 

af henni eða hvort þeir séu með ranghugmyndir um hvað falist gæti í leikrænni 

tjáningu.  

 

Á mynd 6 má einnig sjá að kvikmyndir og myndbönd viðast vera notuð í auknu 

mæli að sögn nemenda, en í skriflegum svörum þeirra kom fram að þeim líkar 

best við kvikmyndir og myndbönd og taka það fram að mikið sé hægt að læra af 

þeim, þá sérstaklega þegar þeim gefst kostur á að vinna verkefni tengd þeim.  

Nemendur voru spurðir hvaða færniþættir væru notaðir í enskukennslunni og voru 

niðurstöður sambærilegar milli skóla að hlustun undanskilinni. 
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Hversu mikið af eftirfarani er notað í ensluknnslunni?
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Mynd 7. Myndin sýnir hlutfall svara við spurningu 14 um notkun færniþátta 

í tímum. 

 

Á mynd 7 er hægt að sjá að talað mál/frásagnir og talað mál/samtöl eru ekki mikið 

notuð í tímum samkvæmt nemendum en málfræði og lestur er mjög mikið eða 

mikið notað eins og sjá má nánar í töflu 7. 

 

Tafla 7. Sýnir hlutfall svara við spurningu 14 í prósentum. 

  Hversu mikið af eftirfarandi er notað í enskukennslunni? 

  
Mjög 
mikið Mikið 

Ekki 
mikið Ekkert 

Ekki svararð/ 
ógilt svar 

Hlustun 16% 27% 36% 18% 3% 

Lestur 39% 41% 15% 4% 1% 

Lesskilningur 35% 40% 19% 4% 3% 

Orðaforði 25% 44% 21% 4% 6% 

Ritun 33% 38% 24% 3% 3% 

Málfræði 42% 44% 11% 1% 3% 
Talað mál/ 
frásagnir 10% 27% 48% 13% 2% 
Talað mál/ 
samtöl 8% 27% 44% 19% 2% 
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Tafla 7 sýnir að nemendum finnst hlustun, lestur, lesskilningur, orðaforði, ritun og 

málfræði mikið notað í tímum. Á myndinni hér að ofan hefur einn skóli áhrif á 

niðurstöður hlustunar þar sem hann sker sig úr frá fjöldanum eins og sjá má í töflu 

8 og verður það útskýrt nánar hér fyrir neðan. 

 

Tafla 8. Sýnir svar nemenda eftir skóla við spurningu 14 í prósentum við 

hlustun. 

  Hversu mikið af eftirfarandi er notað í enskukennslunni? 

  
Mjög 
mikið Mikið 

Ekki 
mikið Ekkert 

Ekki svararð/ 
ógilt svar 

Skóli 1 23% 51% 19% 2% 4% 

Skóli 2 0% 8% 49% 38% 5% 

Skóli 3 38% 29% 27% 5% 0% 
 

Í töflu 8 má sjá að 87% nemenda í skóla 2 sögðu hlustun ekki vera mikið eða 

ekkert notaða á meðan nemendur í skóla 1 og 3 sögðu hana mjög mikið eða mikið 

notaða. 

 

 

4.5 Hvað finnst nemendum. 

Í þessum kafla verða teknar fyrir spurningar 10 og 11. Spurningarnar voru 

annarsvegar um hvaða verkefni þeim þætti skemmtilegast að vinna í enskutímum 

og hins vegar hvaða verkefni þeir læri mest af. Mátti þar sjá að nemendur rugluðu 

saman verkefnum og kennsluaðferðum þar sem þeir töluðu ýmist um verkefnin 

sjálf eða um vissa kennsluhætti. Við settum þessar spurningar inn í 

spurningarlistann (sjá fylgiskjal 1) þar sem okkur langaði til að sjá hvort 

nemendum finnist þeir læra mest af því sem þeim þætti skemmtilegast. Verður hér 

greint nánar frá þessum niðurstöðum. 

  

Þar sem einungis helmingur nemenda svaraði þessum spurningum þá er erfitt að 

segja hvort þeir hafi skilið spurningarnar rétt. Út frá þeim sem svöruðu mátti sjá 

að einungis 35% nemenda sögðust læra mest af því sem þeim þætti 

skemmtilegast. Niðurstöður sýndu að nemendum þætti annaðhvort einhver sérstök 

kennsluaðferð, eins og t.d. hópavinna, eða eitthvað tiltekið námsefni eða verkefni 
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skemmtilegast. Misjafnt virðist vera hvort nemendur telji námsefnið eða 

kennsluaðferðina vera það sem hefur skemmtileg áhrif á þá. Á svörum nemenda 

mátti sjá að sumir sögðu skemmtilegast þegar þeir ynnu til dæmis í hópavinnu 

óháð því hvaða verkefni væri unnið. Aðrir nefndu tiltekið námsefni, t.d. námsbók 

eða tiltekið verkefni, svo sem orðafyllingu, að glósa eða að gera útdrátt. Vert var 

að sjá að sömu niðurstöður komu út úr svari nemenda við spurningu 11 um það 

hvað þeir læri mest af.  

 

Af ofantöldu má sjá að niðurstöður eru frekar óskýrar og þarfnast nánari 

rannsókna. Ef eitthvað má lesa úr svörum nemenda þá væri það kannski að 

nemendur biðja um fjölbreytni í kennsluháttum, námsefni sem og verkefnum ef 

koma á til móts við þarfir allra.  
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5. Umræður 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf nemenda til 

námsefnis og hugmyndir þeirra um hvað má betur fara. Hér á eftir verða helstu 

niðurstöður ræddar. Fyrst verður almenn umfjöllun um gagnsemi enskunnar, síðan 

líðan nemenda og tengsl líðan nemenda við gengi í námsgreininni, þá kemur kafli 

um námsefnið, heimavinnuna og kennsluhætti, að lokum munum við fjalla um 

viðhorf nemenda. 

 

 

5.1 Gagnsemi ensku 

Rannsóknin veitir upplýsingar um viðhorf nemenda í 8., 9. og 10. bekk til þess 

námsefnis sem notað er í þremur skólum í Reykjavík. Við byrjuðum á því að 

spyrja nemendur út í gangsemi enskunnar og eru niðurstöður okkar í samræmi við 

niðurstöður þær sem Lovísa Kristjánsdóttir, Laufey Bjarnadóttir og Samuel 

Lefever komust að í rannsókn sinni. Í rannsókn þeirra svöruðu 98% nemenda því 

að þeim þætti það mjög mikilvægt eða mikilvægt að kunna ensku (Lovísa 

Kristjánsdóttir o.fl. 2006:12), en þessi tala var 98.6% í þessari rannsókn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að viðhorf nemenda til enskunáms síns 

eru góð. Þegar skriflegu svör nemenda voru skoðuð mátti sjá að nemendur færðu 

góðan rökstuðning fyrir vali sínu, eins og eftirfarandi dæmi sýna: ...það  nýtist vel 

fyrir framtíðina... og ...þarf að nota hana í framtíðinni... og ...ef maður ætlar að 

flytja til útlanda og læra eitthvað... og ... svo það sé auðveldara að ferðast og 

kynnast fólki frá örðum löndum... og ...ef ég verð það sem ég vill verða í 

framtíðinni, þá verð ég að kunna ensku...Af þessu má sjá að nemendur telji góða 

enskukunnáttu vera nauðsynlega upp á framtíðarnám, ferðalög og atvinnu.  

 

 

5.2 Líðan nemenda 

Rannsóknin veitti einnig innsýn inn í líðan nemenda í tímum og voru það einkum 

skriflegu svörin sem veittu fræðandi upplýsingar en þar útskýrðu nemendur svör 

sín og rökstuddu af hverju þeim líður á þennan hátt. Mátti þar sjá að 
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félagsskapurinn skiptir miklu máli, og atriði eins og að fá að ráða því hvar setið er 

hefur mikið að segja fyrir nemendur eins og sjá má á eftirfarandi dæmum: ... 

skemmtilegir krakkar... og ... því maður er með vinum sínum...og ...af því maður 

fær að ráða hvar maður situr... Einnig mátti sjá á svörum nemenda að þegar þeim 

gengur vel og námsefnið er við þeirra hæfi þá líður þeim vel í tímum. Að sama 

skapi mátti sjá á svörum nemenda að þegar námsefnið er of erfitt eða of létt þá 

líður nemendum ekki vel í tímum, þeim annað hvort leiðist eða líður mjög illa og 

finnst þeir lélegir. Nemendur komu einnig með athyglisverðar ábendingar um 

hluti eins og mikilvægi þess að bekkjarandinn sé góður, kennslustofan sé hlýleg, 

að ekki sé of þung loft þar inni eða að nemendum sé ekki of kalt eða of heitt í 

tímum. 

 

Á heildina litið þá eru niðurstöður okkar í samræmi við það sem fram kom í 

rannsókn Svandísar Nínu Jónsdóttur o.fl. en þar kom fram að kynjamunur er á 

líðan nemenda í tímum, þar sem strákum líður að jafnaði verr í tímum og var 

hlutfall þeirra á bilinu 13-19% eftir því í hvaða árgangi þeir voru (Svandís Nína 

Jónsdóttir og fleiri 2002:48). Niðurstöður okkar sýndu einnig að strákum líður 

mun verr og var hlutfall þeirra á bilinu 9-23% eftir því í hvaða skóla nemendur 

voru.  

  

 

5.3 Námsefnið í ensku 

Svör nemenda við þeim spurningum sem fjölluðu um námsefni komu á óvart og 

þá sérstaklega hversu nákvæmlega og ítarlega þeir svöruðu opnu spurningunum. 

Á þeim svörum mátti sjá að nemendur hafa sínar hugmyndir um það hvernig 

námsefni þeir vilja og hvernig þeir vilja láta kenna sér. Eitt af því sem kom fram í 

skriflegu svörunum var beiðni nemenda um fjölbreyttara efni sem tengja má inn á 

áhugamál þeirra ein sog sést á eftirfarandi dæmum: ...má vera fjölbreyttara... og 

...hafa það skemmtilegra...og ...hafa áhugaverðari texta, verkefni sem passa 

hverjum og einum betur... og ...ekki hafa alveg eins verkefni aftur og aftur og 

aftur... og ...ekki alltaf það sama... Af þessu má sjá að nemendur eru að biðja um 

einstaklingsmiðaðra námsefni sem höfðar til fjölgreinda allra, þ.e. að það höfði til 

styrkleika hvers og eins nemanda og að hver nemandi fái námsefni við sitt hæfi.  
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Niðurstöðurnar sem við fengum sýna að þó skólar noti mismunandi námsefni, 

ýmist hefðbundið, óhefðbundið eða blöndu af þessu tvennu þá biðja nemendur um 

meiri fjölbreytni.  

 

Eins og fram kemur í grein eftir Chi - Kim Cheung, skiptir áhugi nemenda á 

námsefninu miklu máli þegar kemur að námi. Ef nemendur hafa áhuga á efninu þá 

læra þeir betur (Cheung 2001:60). Þetta kemur einnig fram hjá Kristínu Jónsdóttur 

en þar kom í ljós að kennarar telja að áhugi nemenda hafi áhrif á námsárangur 

þeirra, þegar nemendur hafa áhuga á því sem þeir eru að læra standa þeir sig betur 

en ella (Kristín Jónsdóttir 2003:123). 

 

Þegar kom að heimavinnu sýna niðurstöður að allir nemendur óháð skóla og aldri 

fá heimavinnu í ensku. Heimavinnan var þó misjöfn eftir skólunum en átti eitt 

sameiginlegt, hún var mjög einhæf. Nemendur sögðust fá sömu gerð af 

heimavinnu, viku eftir viku allt skólaárið. Þar var ýmist um að ræða ritunar- eða 

málfræðiverkefni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

sem gerð var í Malasíu árið 2002, en þar kom fram að ritunarverkefni voru 

aðallega sett fyrir í heimanámi (North og Pillay 2002:142). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla, erlend tungumál 2007 kemur fram að æskilegt sé að nemendur fái 

öðru hvoru að velja sér efni til þess að vinna heima (Aðalnámskrá grunnskóla, 

erlend tungumál 2007:12). Þetta er ekki í samræmi við þær niðurstöður sem 

fengust í þessari rannsókn. 

 

 

5.4 Kennsluhættir 

Þegar nemendur voru spurðir í spurningu 14 um notkun færniþátta í tímum (sjá 

fylgiskjal 1), kom í ljós að nemendum finnst lestur og ritun mikið notað í tímum 

en hlustun og talað mál ekki mikið notað. Þetta er ekki í samræmi við markið þau 

sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007, en þar segir 

að samþætta eigi færniþætti sem mest til þess að námið verði sem heildstæðast 

(Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:6), einnig kemur fram í 

Aðalnámskrá að í skólastarfi skuli ríkja fjölbreytni í kennsluháttum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 2006:33).  
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Þegar nemendur voru spurðir um kennsluhætti kom í ljós að í öllum skólum var 

mikið notað af einstaklingsvinnu. Þegar kom að óhefðbundnum kennsluháttum 

eins og t.d. leikrænni tjáningu kom í ljós að hún var minnst notuð að sögn 91% 

nemenda, en í skriflegum svörum þeirra kom í ljós að þeim líkar síst við hana af 

öllum þeim kennsluháttum sem við töldum upp í spurningu 13 (sjá fylgiskjal 1). 

Nemendur telja kvikmyndir og myndbönd vera notuð í auknu mæli en samt segja 

60% nemenda þetta ekki mikið notað í tímum. Í skriflegum svörum nemenda kom 

fram að þeim líkar best við kvikmyndir og myndbönd og taka þeir það fram að 

mikið sé hægt að læra af þeim eins og sést á eftirfarandi svörum: ...mér finnst 

kvikmyndir skemmtilegastar vegna þess að maður lærir mest á því að hlusta á 

tungumálið með texta til þess að breikka orðaforðann... og ...mér finnst 

kvikmyndir skemmtilegastar vegna þess að þá horfir maður á mynd og vinnur 

verkefni út frá henni. Einnig tóku nemendur ítrekað fram að þeim þætti 

kvikmyndir og myndbönd skemmtileg og að þeir læri mikið af þeim. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Lovísu Kristjánsdóttur o.fl. en þar kom 

fram að u.þ.b. helmingur nemenda hafa mikla trú á kvikmyndum og myndböndum 

í kennslu (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006:42), þ.e. að notaðir séu fjölbreyttir 

kennsluhættir.  

 

Í rannsókn Hafsteins Karlsson kom fram fábreytni í kennsluaðferðum hér á landi 

sem virtist stinga í stúf við þær hugmyndir sem fyrir eru um einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti. Í einstaklingsmiðaðri kennslu er lögð áhersla á fjölbreytta 

kennsluhætti til þess að komast til móts við ólíkar þarfir nemenda (Hafsteinn 

Karlsson 2007:88). Þetta er í samræmi við það sem fram kemur í svörum 

nemenda, í rannsókn þessari, en 92% þeirra taka fram að einstaklingsvinna sé 

mjög mikið eða mikið notuð í enskutímum. Niðurstöður þær sem sjá má í 

rannsókn Lovísu Kristjánsdóttur o.fl. sýna að nemendur telja mikilvægt að fá 

kennslu við sitt hæfi (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006:42).  

 

Fleiri hafa bent á mikilvægi þess að hafa fjölbreytni í kennsluaðferðum og að 

komið sé til móts við ólíkar þarfir nemenda. Í greininni Aukin gæði náms, 

skólaþróun í þágu nemenda kemur fram að mikilvægt sé að nemendum standi til 

boða mismunandi vinnubrögð sem henti hverjum og einum því námsárangur 
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þeirra getur orðið minni en efni standa til ef aðstæður henta þeim ekki. Mikilvægt 

er því að beita fjölbreyttum aðferðum við kennslu (Rúnar Sigurþórsson, Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og 

West 1999:159). 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að nemendum finnist 

kennsluhættir í ensku einhæfir og biðja þeir um meiri fjölbreytni. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við það sem fram kemur í Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti 2006, en þar segir að í skólastarfi skuli ríkja 

fjölbreytni í kennsluaðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:16).  

 

 

5.5 Viðhorf nemenda 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íslenskra grunnskólanema í 8., 9. 

og 10. bekk til ensku, líðan þeirra í tímum, viðhorf þeirra til enskunnar og 

námsins, námsefnisins sem og kennsluhátta í ensku. Ákveðið var að hafa 10. 

bekkinn með þar sem okkur langaði til að sjá hvort kennsla þeirra einkenndist af 

undirbúningi fyrir samræmdu prófin og hefði þar af leiðandi áhrif á viðhorf þeirra 

til enskunámsins. Í ljós kom að enginn munur virtist vera á milli árganga á 

viðhorfum nemenda til enskunáms og því er ekki hægt að segja að samræmdu 

prófin hafi áhrif á  viðhof 10. bekkinga til enskunámsins. Á heildina litið má segja 

að viðhorf grunnskólanema til enskunnar sé gott og telja nemendur enskukunnáttu 

mikilvæga, bæði í námi og starfi. 

  

Þegar kemur að námsefninu sjálfu vilja nemendur að það höfði til þeirra og biðja 

þeir meiri fjölbreytni. Margir segjast ekki fá námsefni við hæfi en út frá 

niðurstöðum mátti sjá að þeim nemendum sem að jafnaði leiðist eða líður illa í 

tímum fá námsefni sem er ekki við hæfi. Líkt og með námsefnið finnst nemendum 

kennsluhættir vera einhæfir og biðja þeir um meiri fjölbreytni þar. Vert er að 

benda á að þetta eru einungis viðhorf nemenda þar sem ekki var talað við kennara 

í þessari rannsókn.  
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Niðurstöður leiddu í ljós að ekki virtist skiptir máli hvaða kennsluaðferðum er 

beitt svo lengi sem fjölbreytni ríkir. Ef kennari hefur ekki fjölbreytileika í efni og 

kennslu þá leiðist nemendum.  

 



 38 

6. Lokaorð 

Það að vera kennari er gríðarlega ábyrgðarmikið starf og fátt er mikilvægara en 

uppeldi og menntun æskufólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007:253). Það er því 

mjög mikilvægt að átta sig á því hversu mikil áhrif það hefur á nám nemenda 

hvernig þeim er kennt. Börn og ungmenni hafa skoðanir og vilja láta taka mark á 

sér og við vinnslu þessarar rannsóknar heyrðum við ítrekað frá nemendum 

“verður eitthvað gert við þetta, mun þetta hafa áhrif, verður einhverju breytt?”   

 

Nemendur hafa mikið um málin að segja og er sjónarhorn þeirra oft á tíðum allt 

annað en hinna eldri. Með aukinni þekkingu á því sem fram fer í kennslustofunni, 

aukast líkurnar á því að gæði kennslunnar verði meiri. Nemendur vilja læra og eru 

tilbúnir til þess að leggja á sig vinnu en þeir vilja um leið hafa gaman af því sem 

þeir eru að gera. Í rannsókn þessari kemur fram beiðni nemenda um fjölbreyttara 

námsefni, skemmtilegra nám, áhugaverðar efni og fjölbreytni í kennsluháttum. 

Það er því mikilvægt að hlusta á raddir nemenda, þeir hafa mikið að segja og með 

því að taka tillit til þeirra getum við, kennarar og nemendur gert góðan skóla betri. 
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Fylgiskjal 1 – Spurningalisti  

Könnun 

 

Þetta er könnun á viðhorfum nemenda til námsefnis í ensku. Spurningalisti þessi 

er hluti af lokaverkefni okkar við Kennaraháskóla Íslands og þökkum við ykkur 

fyrir þátttökuna. 

 

1. Ertu strákur eða stelpa? 

� Strákur 

� Stelpa 

 

2. Í hvaða bekk ertu? 

� 8 bekk 

� 9 bekk 

� 10 bekk 

 

3. Hvernig líður þér í enskutímum? 

� Mjög vel 

� Vel 

� Sæmilega 

� Frekar illa 

� Illa 

  

Af hverju:           

            

             

 

4. Finnst þér kennslustundirnar í ensku vera: 

� Mjög skemmtilegar 

� Skemmtilegar 

� Sæmilegar 

� Leiðinlegar 

� Mjög leiðinlegar 
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5. Hversu mikilvægt finnst þér að kunna ensku? 

� Mjög mikilvægt 

� Frekar mikilvægt 

� Ekki mikilvægt 

� Óþarfi 

 

Af hverju:           

            

             

 

6. Hvaða námsefni er notað í þínum skóla í ensku? 

            

            

             

 

 

7. Hvernig líkar þér við námsefnið sem notað er í þínum skóla í 

ensku? 

 

� Mjög vel 

� Vel 

� Sæmilega 

� Ekki nógu vel 

� Alls ekki 

 

Af hverju? 
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8. Færðu námsefni í samræmi við þína getu, (er það of erfitt eða of 

létt)? 

� Allt of erfitt 

� Erfitt 

� Fínt 

� Létt 

� Allt of létt 

 

9. Færðu aðstoð þegar þú þarft hjálp? 

� Já  

� Nei 

 

10. Hvaða verkefni þykir þér skemmtilegast að vinna í enskutímum? 

            

            

             

 

11.  Hvernig verkefni lærir þú mest af í enskutímum? 

            

            

             

 

12.  Telur þú að það mætti breyta námsefninu í ensku? 

� Já  

Hvernig:            

             

� Nei  

Af hverju ekki:           
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13.  Hversu mikið af eftirfarandi er notað í ensku? 

 

  Mjög mikið Mikið Ekki mikið Ekkert 

Einstaklingsvinna         

Paravinna         

Hópvinna         

Þemanám         

Vinnu- og 

verkefnabækur         

Tölvur/tölvuverkefni         

Kvikmyndir/ 

myndbönd         

Tónlist         

 Námsleikir og spil     

Leikræn tjáning 

(hlutverkaleikir)         

Samtalsæfingar á 

ensku         

 

 

a.) Hvað af ofantöldu líkar þér best við og af hverju? 

            

            

             

 

 

b.) Hvað af ofantöldu höfðar minnst til þín og af hverju? 
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14.  Hversu mikið af eftirfarandi er notað í enskukennslunni? 

 

  Mjög mikið Mikið Ekki mikið Ekkert 

Hlustun         

Lestur         

Lesskilningur         

Orðaforði         

Ritun         

Málfræði         

Talað mál/ 

frásagnir         

Talað mál/ 

samtöl         

  

 

15.  Er heimavinna í ensku? 

� Já 

Hvernig heimavinna er algeng?        

            

           

� Nei 

 

 

16.  Myndir þú vilja breyta einhverju í sambandi við heimavinnu? 

Hverju og hvernig? 

            

            

             

 

 

Takk fyrir þátttökuna Takk fyrir þátttökuna Takk fyrir þátttökuna Takk fyrir þátttökuna ☺☺☺☺    
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Fylgiskjal 2 - Yfirlýsing um samþykki 

 

 

 

Ég undirritaður/uð samþykki hér með þátttöku 8/9/10 bekkjar í athuguninni um 

viðhorf nemenda til enskunáms. Um leið veiti ég Ragnheiði Sóley Stefánsdóttur 

og Æsu Skeggjadóttur nemendum við Kennaraháskóla Íslands, leyfi til að vinna úr 

þeim upplýsingum sem aflað er með athuguninni. Niðurstöður verða birtar með 

þeim hætti að ekki verður hægt að rekja þær til einstaklinga í lokaverkefni þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

   ____________                                                   _______________________ 

     Dagsetning                                                           Undirskrift skólastjóra 

 


