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Ágrip 
 
Þessi ritgerð skoðar einn af merkustu þáttum tungumáls og þar með tungumálanáms. 

Það er engin tilviljun að við spyrjum viðmælendur okkar hvort þeir tali málið en ekki 

hvort þeir skrifi málið eða geti lesið. Sá hluti sem reynir ef til vill hvað mest á í 

samskiptum okkar á öðru tungumáli er talað mál. Talað mál í kennslu erlendra 

tungumála fær nú aukið vægi í nýútkominni aðalnámskrá grunnskóla miðað við þá á 

undan. Þegar þess háttar breytingar eru gerðar er mikilvægt að fylgja þeim eftir með 

athugun á stöðunni eins og hún er í grunnskólum landsins. Rannsóknin sem hér var 

gerð beindist að starfandi enskukennurum og því hvernig kennslufyrirkomulagi þeirra 

og námsmati er háttað þegar kemur að töluðu máli. Margt forvitnilegt kom á óvart við 

greiningu niðurstaðna úr könnuninni, meðal annars hversu fáir hafa kynnt sér 

aðalnámskrá grunnskóla 2007 og hversu hratt vægi kennslu talaðs máls virðist falla 

milli bekkja. 
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1 Inngangur 
Talað mál er einn af mikilvægustu þáttum tungumálsins og þar af leiðandi 

tungumálanáms.  Margir miða skilning sinn og getu nánast eingöngu út frá þessum 

þætti. “Talar þú ensku?” spyrjum við þegar við viljum fræðast um kunnáttu 

viðmælenda okkar. Einhvern veginn yfirfærum við sjálfkrafa þá staðreynd að geta 

talað á tungumálinu yfir á að geta skrifað, lesið og skilið. Þetta er einnig sá þáttur sem 

mikið reynir á í nútímasamfélagi þar sem mikið er um samskipti milli þjóða.  

 Landið okkar hefur nálgast önnur lönd hratt undanfarin ár í þeim skilningi að 

auðveldara er að komast á milli landa og mikið er um ferðir fólks til og frá landinu. 

Íslendingar ferðast mikið sér til skemmtunar, vegna vinnu og einnig vegna náms. 

Margir kjósa að auka við menntun sína erlendis og þá er enskan oftar en ekki 

samskiptamálið. Einnig sækja nú æ fleiri þjóðir okkur heim og þá í sama tilgangi. 

Margir koma hingað til að vinna og í mörgum tilfellum verður enskan samskiptamáti 

milli þeirra og Íslendinga að minnsta kosti til að byrja með. Þannig virðist þörfin fyrir 

að geta talað þetta alþjóðamál endalaus. Grunnskólinn verður sem menntastofnun að 

taka mið af því hver þörfin er. 

 Samkvæmt nýútkominni aðalnámskrá grunnskóla virðist viðleitni stjórnvalda vera í 

rétta átt því þar er aukin áhersla lögð á talað mál í kennslu erlendra tungumála. Þær 

breytingar sem um ræðir eiga meðal annars rætur sínar að rekja í viðmiðunarramma 

Evrópuráðsins (Common European Framework of Reference). Munnleg færni í 

tungumálum virðist vera að skapa sér stærri og mikilvægari sess innan 

skólasamfélagsins vítt og breytt. Þessar breytingar marka ákveðna stefnubreytingu og 

er mikilvægt að fylgja þess háttar breytingum úr hlaði með einhverskonar úttekt á 

stöðu mála. 

Hér verður reynt að gera grein fyrir stöðu talaðs máls í enskukennslu í íslenskum 

grunnskólum, meðal annars með niðurstöðum úr könnun sem lögð var fyrir í nokkrum 

þeirra. Einnig verður farið ítarlega í kennsluaðferðir talaðs máls. 
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2 Aðalnámskrá grunnskóla  
Allir eru sammála um mikilvægi þess að geta talað það tungumál sem þeir eru að læra. 

Í tímans rás hefur áherslan aukist á þann þátt tungumálsins. Allt frá málfræði-

þýðingaraðferðinni sem lagði aðeins upp með lestur og ritun hefur áherslan smátt og 

smátt færst yfir á þá mikilvægu staðreynd að við þurfum að geta tjáð okkur bæði 

munnlega og skriflega1. Aðalnámskráin ber þessara áherslubreytinga ekki hvað síst 

merki. Ef litið er til tveggja síðustu útgáfa 1999 og 2007 má sjá verulega 

áherslubreytingu á töluðu máli. Í nýjustu útgáfu frá 2007 – Erlend tungumál, er töluðu 

máli skipt í tvo flokka, annars vegar talað mál-frásögn og hins vegar talað mál-

samskipti. Í eldri námskrá frá 1999 voru fyrrnefndir flokkar ekki sérstaklega 

aðgreindir2.  

 Viðmiðunarrammi Evrópuráðs (CEF) gefur tóninn fyrir námskrána. Hlutverk hans 

er að skilgreina þá þætti, áherslur og viðmið sem viðkoma tungumálakennslu og eiga 

kennarar, og aðrir sem koma að kennslu, að geta leitað í þennan fræðibrunn til þess að 

fá hugmyndir eða skilgreiningar. Viðmiðunarramminn er samvinnuverkefni margra 

Evrópuþjóða og að sumra mati mikilvægasta heimildin um tungumálakennslu sem til 

er í dag3. Hvort sem allir taka undir það eða ekki er viðmiðunarramminn samansafn 

faglega grundaðra viðmiða sem óhætt er að taka mark á og treysta. Þessi skipting 

talaðs máls sem kemur fram bæði í CEF og nýrri aðalnámskrá, gefur því töluðu máli 

óneitanlega ákveðnari sess en áður og er ábending til kennara um að gera töluðu máli 

góð skil4.   

Til þess að fá skýrari mynd af áherslum aðalnámskrár á þennan ákveðna þátt er 

vert að skoða markmiðin þar eru sett. Fyrir 4. bekk eru sett fram 15 markmið; 

Hlustun 

o skilji einföld fyrirmæli kennara 

o skilji einföld orð og setningar í tengslum við viðfangsefni sem eru kunnugleg 

o skilji helstu kveðjur og kurteisisorð í samskiptum 

o geti fylgst með í einföldu hlustunarefni, t.d. söngvum og þulum 

o skilji einfaldar spurningar um viðfangsefni 

Lestur 

                                                 
1 Larsen-Freeman 2000 
2 Menntamálaráðuneytið 1999 
3 Morrow 2004:4 
4 Menntamálaráðuneytið 2007:5 og 17 
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o geti lesið einfaldar setningar 

o geti fylgt eftir einföldum texta með hljóði eða mynd til stuðnings. 

Talað mál samskipti 

o geti tekið þátt í einföldum samskiptum, t.d. kynnt sig og heilsað 

o geti tekið þátt í samskiptaleikjum 

o geti tekið þátt í einföldu samtali, t.d. spurt og svarað 

o geti tekið undir í söng og farið með þulur 

Talað mál frásögn 

o geti gefið einfaldar upplýsingar um sjálfan sig 

o geti lýst hlut eða mynd á einfaldan hátt 

Ritun 

o geti skrifað eftir fyrirmynd orð og einfaldar setningar 

o geti skrifað orð og stuttar setningar við myndir 

 

Af þessum lista má sjá að 6 markmið eru tengd töluðu máli en 9 eru tengd hinum 

þrem færniþáttunum; hlustun, lestri og ritun. Áfram má skoða markmiðin fyrir 10. 

bekk en þar eru 31 markmið sett fram og 11 af þeim falla undir talað mál. Auðvitað 

gefur talning á markmiðum aðeins takmarkaða mynd um þá áherslu sem leggja eigi á 

ákveðna þætti. Hún segir til að mynda ekkert um gildi hvers markmiðs miðað við það 

næsta. En þó veitir þetta sterka vísbendingu um að hér sé um mikilvægan þátt 

tungumáls að ræða og samkvæmt þessari ofangreindu talningu ekki hvað síst hjá 

byrjendum.  

Við búum við það á Íslandi að margir nemendur hafa þó nokkuð góða 

enskukunnáttu við upphaf enskukennslu þ.e. í 4. eða 5. bekk5. Því ætti kennsla að geta 

farið að verulegu leyti fram á ensku í byrjendakennslu. Það er mikilvægt að nýta sér 

þetta forskot og greinilegan áhuga nemenda. Ef ekki er hlúð verulega að þessum þætti 

gæti það leitt til leiða meðal nemenda sem ekki fá þá örvun sem þeir þurfa til að 

viðhalda hæfileikum sínum og gæti það þá einnig virkað letjandi fyrir tungumálanámið 

í heild.  

Grunnskólinn, og þar af leiðandi kennarar, bera ábyrgð á menntun nemenda sinna. 

Þeim ber að fylgja þeim markmiðum sem aðalnámskrá setur. 

                                                 
5 Auður Torfadóttir o.fl. 2006:35 
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Hér hefur verið rætt um mikilvægi talaðs máls, þann grunn sem enskukennarar búa 

við og þá áherslu sem ný aðalnámskrá leggur á talað mál. Þessar grunnforsendur er 

mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaður um og geta þannig hagað kennslu í 

samræmi við þær. 

3 Kennsluaðferðir talaðs máls 

3.1  Flokkun aðferða 

Eins og áður var greint frá varð sú breyting í aðalnámskrá grunnskóla 2007 – erlend 

tungumál að talað mál er nú greint í tvo flokka: Samskipti og frásögn. Skipting 

flokkanna byggist á viðmiðunarramma Evrópuráðs en hana studdist ég einnig við í 

kaflaskiptingu hér. Sú viðbót er þó gerð að flokkarnir eru hér þrír, því auk samskipta 

og frásagnar hef ég einnig bætt við framburði. Sá háttur er hafður á hér vegna þess hve 

erfitt er að setja framburð undir annan af hinum tveimur flokkunum, og vegna þess að 

framburður er gríðarstór þáttur talaðs máls sem ekki má láta vera að minnast á.  

3.2  Framburður 

Framburður er ef til vill það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar talað er um 

kennsluaðferðir talaðs máls. Staðreyndin er líka sú að framburður er einn af 

mikilvægustu þáttum tungumálanáms6. Rétt eins og greinarmerki aðstoða okkur í 

rituðu máli til að koma merkingu áfram, hjálpar framburður okkur í töluðu máli. Það er 

þó mikilvægt að árétta strax að framburður er ekki bara það hvernig við berum fram 

einstök hljóð eða phónem í orði, heldur er framburður margþátta fyrirbæri.  

 Það að skilgreina framburð út frá phónemum í niðurbútuðum orðum á rætur að 

rekja til eldri hugsjóna og er þá oftast minnst fyrst á atferlisfræðinga7. Áherslan lá á að 

hlusta og endurtaka, kennarinn gaf fyrirmyndina og nemendur endurtóku. Hjá þeim réð 

nákvæmni ríkjum og nemendur lærðu utanað einstök hljóð, síðar orð og loks heilu 

setningarnar. Í kjölfar þessara hugsana jukust enn áherslur á að skoða phónem. Það var 

ekki fyrr en töluvert seinna að þessar hugsjónir breyttust og farið var að líta heildrænna 

á tungumálið. Aðferðir og hugsjónir nútímans setja líka áherslu, hrynjandi og hljómfall 

undir framburð8.  

                                                 
6Menntamálaráðuneytið 2007:8  
7 Nunan 2003:113 
8 Brown 2001: 283 
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 Mikilvægt er að kennarar horfi heildrænt á framburð og gleymi ekki fyrrnefndum 

atriðum. Áhersla er atriði sem hefur mikil áhrif á það hvort talanda tekst að koma 

réttum skilaboðum áfram til viðmælanda síns. Áhersla getur vissulega bæði verið á 

hluta orðs og orð innan setningar og er hvort tveggja jafn mikilvægt. Ef við viljum til 

dæmis að sá sem á okkur hlustar viti að við elskum hann, gæti það misskilist ef í 

setningunni ,,I think I love you“ myndum við leggja áherslu á orðið ,,think “ í stað 

,,love“. Þetta er bara eitt dæmi sem gefur okkur þó strax hugmynd um mikilvægi 

áherslu. Það sama á við um hrynjandi og hljómfall. Þegar við segjum orð eins og 

,,milk“ getur hljómfall sagt okkur til um hvort við séum að spyrja viðkomandi hvort 

hann vilji mjólk eða hvort við erum að biðja sjálf um að okkur sé gefin mjólk. Það fer 

allt eftir því hver tónhæðin er. 

 Þó nú hafi mikið verið rætt um mikilvægi framburðar er ekki þar með sagt að 

kennarar verði að leitast við að nemendur þeirra nái að tala eins og innfæddir. Það að 

hafa ekki fullkominn hreim eða hafa ,,Non-standard” hreim er eitthvað sem eitt sinn 

var litið niður á en hefur á seinni tímum öðlast viðurkenningu9. Svo lengi sem 

viðmælandi skilur það sem sagt er má segja að það skipti ekki höfuð máli hvort heyrist 

á framburði hans að tungumálið sé ekki hans móðurmál. 

 Með allt þetta í huga hvernig á kennari þá að haga kennslu sinni í framburði? Hann 

þarf fyrst og fremst að gera sér skýra grein fyrir aðstæðum t.d. aldri nemenda, valdi 

þeirra á tungumálinu og sjálfstrausti þeirra. Hann þarf líka að hafa góða þekkingu á 

málkerfi bæði íslensku og ensku10. Eins og með alla kennslu í töluðu máli er mikilvægt 

að hann byggi upp öruggt og notalegt umhverfi þar sem nemendur treysta sér til þess 

að tala og eru ekki hræddir við að gera mistök. Til að byrja með getur það verið góð 

æfing að hverfa aftur til atferlisfræðinga og láta nemendur endurtaka það sem 

kennarinn segir. Inntak æfinganna getur þá verið bæði framburður einstakra hljóð, orða 

og/eða áhersla. Þá er einnig hægt að láta nemendur hlusta á upptökur þar sem þeir geta 

síðan í hópum eða einstaklingslega rætt saman um til dæmis tilgang tónhæðarinnar í 

hverri setningu. Þegar nemendur hafa öðlast meira öryggi er hægt að útbúa ýmis 

verkefni þar sem gerðar eru kröfur um að þeir noti rétta tónhæð eða rétta áherslu og 

þess háttar. Hér sem og annarstaðar gildir að viðhafa fjölbreytni og höfða til áhuga 

nemendanna.  

                                                 
9 Brown 2001:283 
10 Brown 2001:284-285 
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3.3  Frásögn 

Frásögn er þegar einn aðili miðlar áfram annaðhvort upplýsingum eða skoðunum11. Því 

getur verið um að ræða allt frá stuttum svörum við spurningum kennara til langra 

fyrirlestra eða kynninga um ákveðið viðfangsefni. Að málfræði-þýðingaraðferðinni 

undanskilinni hefur eitthvert form frásagnar alltaf verið notað í kennslu þó mismikið 

eftir aðferðum og kenningum sem hafa tíðkast. Það er þó öruggt að það er mikilvægt 

að nemendur læri að segja frá vegna þess að í námi sínu fást nemendur endurtekið við 

viðfangsefni sem þeir þurfa geta miðlað áfram12. 

 Frásögn má flokka annarsvegar í fyrirfram ákveðna eða undirbúna (planned 

monologue) og hins vegar óákveðna eða óundirbúna (unplanned monologue)13. Þegar 

viðfangsefnið er fyrirfram undirbúið rennur frásögnin oftast betur þ.e. minna er um hik 

og tafir, nemandinn hefur þá fengið tíma til að undirbúa sig og kynna sér efnið14. 

Frásögn sem samin er á staðnum og er óákveðin inniheldur hikorð og rennur ekki 

óhindrað um varir mælandans. Þetta geta verið svör við spurningum sem og lengri 

frásagnir. Báðar eru aðferðirnar gagnlegar og nauðsynlegt að nemendur kynnist hvorri 

fyrir sig. 

 Undir frásögn heyrir líka bundið og óbundið mál og er hægt að fella hvort um sig 

undir bæði undirbúna og óundirbúna frásögn. Kennarar detta oft í þá gryfju að láta 

nemendur þjálfa frásögn einungis í gegnum upplestur úr kennslubókum hvort sem það 

er ómeðvitað eða meðvitað. Upplestur er ekki slæm kennsluaðferð, en hún veitir 

takmarkaða ef einhverja þjálfun í frásögn enda er eðli frásagnar allt annað. Megin 

munurinn liggur í því að upplestur er lestur á skrifuðum texta. Texta sem hægt er að 

yfirfara, leiðrétta og undirbúa. Frásögn er einungis munnleg það er ekki hægt að stroka 

út, bæta við og endurbæta eftir á15. Upplestur má því ekki vera einu kynni nemenda af 

töluðu máli.  

 Það er enginn skortur á fjölbreyttum aðferðum við að kenna frásögn og hluti af því 

að gera kennsluna fjölbreytta er að nálgast frásögn á margan hátt. Til dæmis eru ljóð 

ein slík aðferð. Það er ekkert því til fyrirstöðu að láta nemendur strax á byrjunarstigi 

semja ljóð og flytja. Það að flytja eitthvað eftir sjálfan sig virkar oft sem hvatning á 

                                                 
11 Brown 2001:251 
12 Menntamálaráðuneytið 2007:8 
13 Brown 2001:251 
14 Brown 2001:251 
15 Nunan 2003:48 
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nemandann. Að sama skapi má nýta lagatexta í kennslu. Mörg skemmtileg lög hafa 

verið samin til þess að auka orðaforða og efla talmál. Fyrir eldri nemendur má frekar 

nýta lög sem þeir hlusta á, þannig má tengjast þeirra áhugasviði og gera námið um leið 

áhugaverðara. Allt það sem gerir námið áhugaverðara og skemmtilegra auðveldar að 

mínu mati nám nemenda.  

 Loks er svo vert að minnast á þann hluta frásagnar sem heyrir undir kynningar eða 

fyrirlestra. Aftur er nauðsynlegt að taka fram að þetta eigi jafnt við um byrjendur sem 

lengra komna. Hér er eins og að ofan hægt að flokka kynningar undir bæði óundirbúna 

og undirbúna frásögn. Undirbúin kynning er þá þegar nemendur hafa fengið tíma til 

þess að undirbúa og jafnvel skrifa niður það sem þeir ætla að segja. Byrjendur gætu átt 

að kynna sig með nafni og segja frá fjölskyldu sinni á meðan þeir sem lengra eru 

komnir gætu flutt nokkuð langa kynningu á áhugamálum sínum eða efni sem þeir 

þekkja. Þetta er mikilvægt að þjálfa og er t.a.m. eitt af lokamarkmiðum 

aðalnámskrár16.  

Þjálfun í kynningu á óundirbúnu efni er ekki síður mikilvæg og þá ekki hvað síst 

þjálfun á notkun hikorða. Hikorð eru einskonar hækjur mælandans sem hægt er að 

grípa í ef maður missir taktinn og/eða þarf tíma til þess að hugsa sig um. Þau eiga að 

geta veitt mælandanum öryggistilfinningu og minnkað stress. Óundirbúin frásögn sker 

sig meðal annars frá undirbúinni að því leyti að meira er um hikorð. Að þekkja hikorð 

enskunnar eins og: well, umm, you see, ehh eru ekki síður mikilvægt en að þekkja hver 

önnur orð. Ofnotkun á sama hikorðinu eða þá notkun íslenskra hikorða í kynningu sem 

fer fram á ensku getur verið leiðigjarnt. Það er því ljóst af þessum lista að undir 

frásögn heyra margir undirþættir sem er gagnlegt, ef ekki bráðnauðsynlegt, fyrir 

kennara að kunna skil á og kenna sínum nemendum. 

3.4  Samskipti 

Samskipti er það að koma skilaboðum áfram milli manna17. Oft er samskiptum 

(dialogue) skipt í tvo flokka: Aðgerðabundin (transactional) og félagsleg 

(interpersonal). Flokkað er eftir tilgangi samskiptanna. Er tilgangurinn að koma áfram 

eða skiptast á ákveðnum upplýsingum eða er tilgangurinn að stofna eða viðhalda 

                                                 
16 Menntamálaráðuneytið 2007:17 
17 Savignon 1983:4 
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félagslegum samböndum18? Þetta er nokkuð algeng flokkun og má finna hana víða. 

Hún á ekki bara við í kennslu samskipta heldur í almennum og raunverulegum 

samskiptum einnig.  

 Samskipti í kennslustofunni eru hugsanlega frekar aðgerðabundin þar sem 

tilgangurinn er fyrirfram ákveðinn. Áfram má svo flokka samskipti í undirflokka:  

Stýrð og óstýrð samtöl. Stýrð samtöl eru samkvæmt minni eigin skilgreiningu samtöl 

sem hafa fyrirfram gefna uppskrift. Stýringin getur bæði verið frá kennaranum eða 

bókinni19. Hlutverk nemenda er oft einungis að setja inn orð á rétta staði. Þessi aðferð 

er góð í byrjendakennslu. Þegar nemendur eflast í málinu þarf að gera meiri kröfur til 

þeirra og þjálfa samskiptatækni enn frekar meðal annars með því að hafa samtöl 

óstýrð. Þá er átt við að nemendur þurfi að treysta algjörlega á eigin orðaforða og 

kunnáttu til samskipta en hafa enga fastformaða uppskrift að samtalinu.  

 Með kunnáttu er einnig átt við þær reglur sem gilda í samskiptum. Hvenær á að 

skipta um umræðuefni, hvernig skiptast mælendur á að tala og þess háttar atriði sem 

ekki eru síður mikilvæg þegar kemur að því að læra samskipti á öðru tungumáli. 

Þannig læra nemendur sönn samskipti. Raunveruleg samskipti má skilgreina útfrá því 

að samtalið sé ekki stýrt, það er enginn fyrirfram ákveðin útkoma, né samtalinu stýrt af 

ákveðnum aðila20. Það er þó rétt að benda á að þó stýrð samtöl kunni að vera 

óraunveruleg þá veita þau góðan undirbúning fyrir raunveruleg samtöl. 

 Eins og fram kom hér að ofan getur stýringin annarsvegar komið frá kennaranum 

og hins vegar bókinni. Námsbækur eru mismunandi eins og þær eru margar og það eru 

æfingarnar líka. Til þess að skilja betur muninn á stýrðum og óstýrðum æfingum 

getum við litið á þessi tvö dæmi: 

 

Dæmi 1: Tveir og tveir nemendur vinna saman. Nemandi A hefur þessar upplýsingar 

og spyr spurninga við setningum a,c,e o.s.frv. en þarf að svara spurningum frá 

nemanda B sem spyr spurninga við setningum b,d,f o.s.frv. 

Read the sentences. Ask and answer questions to find the missing information. You 

start. 

a Elephants drink_______ liters of water a day. 
How much water do elephants drink a day? 
b Baby whales drink 600 liters of milk a day. 

                                                 
18 Nunan 2003:56 
19 Scott 1990: 34 
20 Nunan 2003:63 
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c Jaguars weigh______ kilograms. 
How much…?21 
 
Dæmi 2: Tveir og tveir vinna saman báðir aðilar fá eftirfarandi upplýsingar. 

In pairs, discuss which job you think is: 

• the most interesting  • the most difficult  • the easiest  

• the most exciting  • the best paid  • the worst paid22 

 

Bæði dæmin eru tekin úr bókum ætluðum sama bekknum. Fyrra samtalið er algjörlega 

stýrt. Við sjáum byrjun á æfingu sem annar af tveim nemendum hefur fyrir fram sig. 

Nemandinn sem vinnur á móti hefur samskonar æfingu fyrir framan sig en hann hefur 

þau svör sem hinn vantar og öfugt. Æfingin reynir ekki á eigin orðaforða þar sem öll 

orð eru gefin. Nemandinn fær meira að segja fyrstu setninguna alveg gefna og þarf 

bara að lesa. Í setningu c og þeim setningum sem fylgja þarf hann að klára spurninguna 

með því raða réttum orðum fyrir aftan en hann hefur alltaf uppskriftina í setningu a. Í 

seinna dæminu reynir hins vegar mun meira á nemandann. Hér þarf hann að treysta á 

eigin orðaforða, aðeins umræðuefnið er gefið. Stýrðar æfingar henta yngri nemendum 

betur vegna þess til dæmis að þeir hafa takmarkaðri orðaforða. Þegar lengra er komið 

er hins vegar gott að æfingarnar séu ekki eins stýrðar því þær reyna meira á. Þekking á 

flokkun og kennsluaðferðum við kennslu samskipta í tungumálakennslu er brýn til 

þess að geta sífellt boðið nemendum upp á verkefni við hæfi.  

 Samskipti koma víða við í sögu kennsluaðferða rétt eins og frásögn. Sumar stefnur 

hafa einfaldlega byggst upp á samskiptum og þær litu á tungumál fyrst og fremst sem 

leið til samskipta. Ef til vill er Comunicative Language Teaching eða tjáskiptaaðferðin 

þekktust þeirra aðferða. Sú aðferð kom sem mótvægi við aðrar stefnur sem höfðu lítið 

sem ekkert tekið tillit til samskipta eða á einhvern hátt ekki náð að veita nemendum þá 

færni sem þarf til eðlilegra samskipta. Sem dæmi má nefna Audio-Lingual aðferðina. 

Savignon nefnir sem dæmi að þá aðferð hafi skort sveigjanleika og hún hafi ekki verið 

nógu skapandi né tekið tillit til þarfa nemendanna23. Þannig var það að þó svo þessar 

aðferðir hafi vissulega boðið upp á kennslu í samskiptum virtist þekkingin ekki skila 

sér að því leyti að nemendur gætu nýtt sér hana við raunverulegar aðstæður. 

Tjáskiptaaðferðin átti að betrumbæta þær aðferðir sem fyrir voru. Eins og nafn 

                                                 
21 Bowlrt 1998:101 
22 Wildman 2005:66 
23 Savignon 1983:1 



 14 

tjáskiptaaðferðarinnar ber með sér voru tjáskipti í hávegum höfð. Markmiðið var að ná 

samskiptafærni (e. comunicative competence) sem fól í sér að geta notað tungumálið á 

réttan hátt við allar aðstæður bæði skriflega og munnlega24. Að vissu leyti var þetta 

merk uppgötvun, aðferðir sem flestir aðhyllast í dag leggja til að mynda mikla áherslu 

á að námið, hvort sem um er að ræða samskipti eða annað sé sem líkast því sem gerist í 

raunveruleikanum.    

 Þetta ætti einmitt að vera gullin regla hjá kennurum sem vilja kenna samskipti. Í 

því felst að nemandi fái að spreyta sig á fjölbreyttu efni og nægt rými sé gefið fyrir 

nemandann til að bæta við og koma með eitthvað frá eigin hjarta. Margir nemendur sjá 

oft ekki tilganginn í því að læra námsefni en ef til vill má koma í veg fyrir þessa 

tilfinningu með því að hafa viðfangsefnin raunveruleg. Nemandinn þarf að finna að 

þetta sé eitthvað sem hann muni koma til með að nota. Viðfangsefnin þurfa því að 

veita sem réttasta mynd af raunveruleikanum og reyna að koma inná allar mögulegar 

og ómögulegar aðstæður sem hægt væri að lenda í.  

Annað mikilvægt atriði sem felst í því að hafa náð samskiptafærni er að kenna 

nemandanum að nota réttan orðaforða og talsmáta við þær aðstæður sem hann er í 

hverju sinni. Þannig myndi enginn tala eins við vin sinn og við Bretlandsdrottningu. 

Þetta má kenna bæði með umræðum og þjálfun. Góð hugmynd er til dæmis að fá 

nokkra enska gesti á mismunandi aldri til þess að heimsækja bekkinn. Ef ekki er í boði 

að fá gest mætti eins fara í hlutverkaleik. Þannig leiki er hægt að fara í bæði í 

paravinnu og hópavinnu. Það sem skiptir máli er í raun að nota öll tækifæri sem gefast 

til samskipta á ensku.   

 Með því að fá nemendur til þess að tjá sig við sem flesta, eykst sá tími sem 

nemendur eyða sjálfir í tal. Oft fer mikil tími í tal kennara þegar verja mætti honum í 

tal milli nemenda25. En til þess að svo megi verða verður umfram allt að vera traust og 

notalegt andrúmsloft í bekknum. Bekkurinn þarf að vinna saman og nemendur verða 

að vera óhræddir við að gera mistök. Þetta þarf að þjálfa markvisst frá byrjun svo að 

nemendur sýni ávallt allt það sem í þeim býr26. Nemendur þurfa líka að vera óhræddir 

við að taka gagnrýni, geta tekið uppbyggjandi athugasemdum og nýtt þær til þess að 

bæta sig. Allt stuðlar það að því að nemandinn öðlist samskiptafærni.  

                                                 
24 Savignon 1983:8 
25 Nunan 2003:55 
26 Scott 1990:10 
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3.5  Samskiptamálið í stofunni 

Með samskiptamáli er átt við það tungumál sem notað er til samskipta. Í 

kennslustundum fara fram endalaus samskipti bæði milli nemenda og kennara sem og 

milli nemenda eingöngu. Kennarinn gefur fyrirmæli, hrósar eða skammar, umræður 

eru í gangi o.fl. Þetta er bara brot af þeim samskiptum sem geta átt sér stað. Kennarar 

hafa val um hvort þeir kjósa að hafa samskiptamálið ensku þar sem þá kennarinn talar 

eingöngu ensku og ætlast til þess sama af nemendum eða hvort eingöngu eigi að nota 

íslensku. Þriðji valmöguleikinn er svo blanda af báðu.  

 Spurningin um hvenær eigi að nota markmálið (target language) sem er það 

tungumál sem verið er að læra (hér enska) og hvenær eigi að nota móðurmálið, hefur 

verið til umræðu í gegnum tímann og enn eru menn ekki allir sammála þar um. Sumar 

aðferðir krefjast þess að markmálið sé eingöngu notað og það strax frá byrjun, á meðan 

aðrar miðast við að móðurmálið sé nánast eingöngu notað til að byrja með 

(desuggesteopedia). Enn aðrar miðast við að blanda af báðum tungumálunum sé 

notuð27.  

 Til marks um það að ekki sé ein almenn gildandi regla um þetta má skoða 

viðmiðunarramma Evrópuráðsins. Þar er sett fram sú spurning hvernig nemendur læri 

erlent mál og 9 atriði sett fram sem dæmi um svör. Þar eru gefin þrjú dæmi um notkun 

samskiptamáls í kennslustund. Fyrst er nefnd sú aðferð að nota móðurmálið (L1) sem 

samskiptamálið. Í öðru lagi að nota eingöngu markmálið (L2) þ.e. tungumálið sem 

verið er að læra og loks þriðja aðferðin þar sem L1 er notað til að byrja með en jafnt og 

þétt látið víkja fyrir L228. Ramminn setur því enga almenna reglu hér um heldur veitir 

dæmi um aðferðir. Enda er það eiginleiki hans að veita frekar gagnlegar hugmyndir og 

nýtist þannig kennurum sem nokkurs konar þekkingarbrunnur. Þó marga greini á um 

hvaða tungumál ber að nota í samskiptum í kennslustofunni er almenna reglan á 

Íslandi sú að nota markmálið sem mest. Aðalnámskrá grunnskóla 2007 segir til dæmis 

um þetta að mikilvægt sé að erlenda málið (eða markmálið) sé notað sem mest til 

samskipta strax frá upphafi29. Auk þess var í úttekt, sem gerð var á vegum 

menntamálaráðuneytisins árið 2006, þeim tilmælum beint til kennara að nota 

                                                 
27 Larsen-Freeman 2000 
28 European Framework of Reference 2007:143 
29 Menntamálaráðuneytið 2007:8 
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markmálið sem samskiptamál í kennslunni30. Í þessu felst ekki bara að fyrirmæli 

kennara séu á ensku heldur að enska sé notuð í sem flestum samskiptum milli kennara 

og nemenda. Þetta á því ekki bara við um kennarann heldur líka nemandann, kennarinn 

verður að hvetja nemendur til þess að nota ensku í samskiptum sín á milli og við sig. 

Það að orðasamskipti fari flest fram á ensku gagnast nemendum mikið, jafnvel þó um 

sé að ræða afar einföld samskipti. Auk þess sem nemendur öðlast aukinn orðaforða þá 

verða þau til þess að nemandi öðlast aukið sjálfstraust og samskiptafærni31.  

 Sumir kennarar telja sig skorta þjálfun til þess að geta notað ensku sem 

samskipamálið í kennslunni og nota það sem afsökun32. Hvort sem það er raunin eða 

að nemendur skilji takmarkaða ensku er lausnin ekki að grípa til íslenskunnar, heldur 

ætti lausnin frekar að felast í því að nota fjölbreyttari aðferðir og hjálpartæki til að gera 

sig skiljanlegan. Nemandanum þarf að vera ljóst að það sé ekki nauðsynlegt að skilja 

hvert einasta orð í samskiptum við kennara og aðra nemendur heldur að nýta þau orð 

sem hann þekkir til þess að ná merkingunni. Þegar kennarinn segir ,,open your books” 

þarf hann ekki að skilja nema orðið book og með því að horfa á aðra í bekknum og eða 

kennarann gæti hann áttað sig á því um hvað er verið að biðja. Almennt ætti því 

kennarinn að tala ensku eins mikið og hann getur. Móðurmálið er ekki bannað en 

takmarka ætti notkun þess ef hægt er að koma skilningi á milli á annan hátt svo sem 

með látbragði, teikningum, brúðum eða hverju því sem hjálpað getur. 

3.6  Námsmat 

 Markmið námsmats er að veita nemandanum upplýsingar um stöðu sína sem og 

kennaranum upplýsingar um stöðu nemenda. Námsmat getur verið bæði formlegt 

(formal) og óformlegt (informal)33 stundum talað um hefðbundið og óhefðbundið. 

Undir hið fyrra falla próf eins og við þekkjum, þar sem hæfni nemandans er metin með 

ákveðnum verkfærum á ákveðnum tíma34. Undir hið seinna fellur t.a.m. símat þar sem 

kennarinn er sífellt að punkta hjá sér stöðu nemandans, leiðbeinandi endurgjöf og 

leiðsagnarmat. Hvorug aðferðin er mikilvægari en önnur en við erum öll meðvitaðri 

um formlega matið.  

                                                 
30 Lovísa Kristjánsdóttir ofl. 2006:60  
31 Scott 1990:17 
32 Auður Torfadóttir 2003:30 
33 Brown 2001:402 
34 Brown 2001:384 
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 Þegar kemur að námsmati virðist eins og talað mál eigi erfitt með að fóta sig. 

Nærtækast er að líta á samræmdu prófin. Þau próf hafa mikið vægi í menntakerfinu og 

eiga meðal annars að veita upplýsingar um færni nemenda í erlendum tungumálum. Sá 

galli er þó á þeim að þau meta á engan hátt talað mál. Hinsvegar er mikil áhersla í 

samfélaginu á þau próf og það litar út frá sér. Auður Torfadóttir segir í grein sinni ,,Er 

námsmat í tungumálum í takt við tímann?” að samræmd próf hafi allt of stýrandi áhrif 

á annað mat sem fram fer í skólanum35. Þetta er áhyggjuefni því það er ekki tilgangur 

samræmdra prófa. Í stað þess að láta samræmdu prófin lita það sem gert er í skólanum 

ættu einmitt skólar að bæta upp það sem samræmdu prófin gera ekki. Í aðalnámskrá 

segir ,,Grundvöllur námsmats eru markmið námsins og þarf það að ná til sem flestra 

þátta í náminu.“36 Það er því ljóst að ef einhver áhersla á að vera lögð á talað mál 

verður einnig að meta það sérstaklega í ljósi þess að samræmd próf gera það ekki. 

 Margar leiðir má fara til þess að meta talað mál því óteljandi aðferðir hafa verið 

þróaðar undanfarin ár sem hægt er að staðfæra og nýta. Til dæmis má nefna munnleg 

færni viðtöl eða OPI (Oral Proficiency Interview). Þar er nemandinn metinn af 

kennaranum í gengum viðtöl þar sem hæfni hans er metin á ákveðnum skala. Til þess 

er notast við matsramma.37  

 Hér á landi hefur einnig Evrópska tungumálamappan (ETM) náð einhverri fótfestu, 

en hún er tæki til tungumálanáms og –mats. Aðal munurinn þar á er sá að nemandinn 

metur sjálfur sína færni en ekki kennarinn. En að sama skapi er notast við sérstaka 

matsramma. Nemandinn hakar við þau viðmið sem hann telur sig hafa náð. Til dæmis 

,,Ég get notað einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá búsetu minni og 

fólki sem ég þekki” eða ,,Ég get [...] notað málið á áhrifaríkan hátt til að hjálpa þeim 

sem hlustar að taka eftir og leggja mikilvæg atriði á minnið.”38 Þó þessi viðmið eða 

matsrammi henti ef til vill ekki byrjendum er hér verið að benda á að fjöldin allur af 

matsrömmum og viðmiðum er til, til þess að auðvelda mat á töluðu máli. 

 

                                                 
35 Auður Torfadóttir 2005 
36 Menntamálaráðuneytið 2007:13 
37 Brown 2001:396 
38 Council of Europe. 2006:10 
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4 Rannsóknin 

4.1  Markmið rannsóknarinnar  

Gerðar hafa verið þónokkrar rannsóknir á kennslu erlendra tungumála hérlendis 

undafarin ár. Margar hverjar hafa að hluta til rannsakað talað mál í enskukennslu, eins 

og sú úttekt sem áður hefur verið minnst á, sem gerð var á vegum 

menntamálaráðuneytisins 2006. Meðal niðurstaðna þar, var að flestir nemendur (90%) 

nefndu það gagnlegast við að læra ensku að geta talað hana í útlöndum39. Því lék mér 

forvitni á að vita hvernig kennslu væri háttað í þessum þætti sem nemendur telja hvað 

mikilvægastan, þ.e. talað mál.  

Einnig lék mér forvitni á að vita hvert samskiptamálið væri í enskukennslu. Í 

úttektinni sem talað var um hér að ofan kemur fram að 74% nemenda 5. bekkjar 

sögðust læra mikið eða mjög mikið af því að hlusta á ensku, á meðan tæplega 

helmingur kennara sömu bekkja segjast nota ensku sem samskiptamál í kennslunni40.   

Af öðrum rannsóknum um enskukennslu má nefna könnun Auðar Torfadóttur á 

enskukennslu í 5. bekk41. Sú rannsókn sýndi sömu niðurstöður eða að aðeins tæpur 

helmingur kennara notar alltaf eða oftast ensku sem samskiptmál í tímum. Sú rannsókn 

sem hér um ræðir er af spyr einnig að þessu, en hér eru skoðaðir fleiri árgangar, þ.e. 4.-

7. bekkur. 

4.2   Aðferð 

Rannsóknin sem gerð var byggðist á því að rannsaka átti hvernig enskukennslu í 

töluðu máli í 4.-7. bekk væri háttað. Ákveðið var að gera rannsóknina í yngri bekkjum 

og hafa 4. bekk með þar sem í nýrri aðalnámskrá er gert ráð fyrir að kennsla hefjist í 4. 

bekk42. Spurningalisti var sendur rafrænt til kennara sem krækja í tölvupósti. Notast 

var við netsíðuna freeonlinesurveys.com en þar má kaupa aðgang að mjög góðu og 

öruggu kerfi43. Inni á sér svæði sem aðeins var opið mér gat ég fylgst með fjölda þeirra 

sem höfðu tekið þátt og séð niðurstöðurnar við hverri spurningu en þó ekki séð hver 

hafði svarað því könnunin var órekjanleg. 

                                                 
39 Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006:18 
40 Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006:25-27 
41 Auður Torfadóttir 2003 
42 Menntamálaráðuneytið 2007:4 
43 Freeonlinesurveys. 2008 
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 Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki þar sem reynt var að láta skólana 

sýna nokkuð breiða mynd af skólum landsins. Fyrst voru skólar flokkaðir eftir stærð 

þ.e. fjölda nemenda. Hóparnir voru sem hér segir; 0-10, 11-20, 21-35, 36-50, 51-75, 

75+. Þá voru valdir 5 skólar úr hverjum flokki með því að setja nöfnin í pott og draga. 

Könnunin var fyrst send til þessara 30 skóla. Skólastjórar fengu bréf þar sem beðið var 

um leyfi fyrir því að könnun yrði lögð fyrir í þeirra skóla. Enginn tímafrestur var 

gefinn um svar til baka. Eftir tvær vikur höfðu aðeins 7 skólar svarað, því var aftur sent 

bréf til þeirra 23 skóla sem ekki höfðu svarað og þeir góðfúslega minntir á könnunina. 

Að auki var 10 skólum bætt við í von um að fleiri þátttakendur fengjust. Þeir 10 skólar 

voru valdir með því að draga 2 nöfn úr hverjum, fyrrgreindra potta. Eftir aðrar 2 vikur 

höfðu 10 skólar svarað þar af 2 sem ekki gáfu leyfi fyrir þátttöku. Þátttakendur 

könnunarinnar voru alls 9 og því má ætla að í einum skóla hafi verið 2 kennarar sem 

svöruðu.  

 Um leið og leyfi barst frá hverjum skóla var bréf sent á kennara um hæl með 

krækju á könnunina og þeir beðnir að taka þátt. Eftir þessar fjórar vikur frá því að 

fyrstu bréf voru send til skólastjóra og þar til staðar var numið við gagnasöfnun höfðu 

alls 9 kennarar tekið þátt í könnuninni. Telst sá fjöldi óverulegur en gefur þó einhverja 

mynd af stöðunni. 

 Spurningarnar í könnuninni voru alls 27 bæði opnar og lokaðar. Auk þess sem í lok 

spurningalistans voru auðar línur þar sem  þátttakendum gafst færi á að bæta við, ítreka 

eða útskýra nánar ef þess var þörf. Flestar voru spurningarnar krossaspurningar, eða 

22, en 5 voru opnar spurningar, þar sem beðið var um svar frá þátttakendum. Skipta 

má könnuninni í 5 hluta. Fyrsti hlutinn var almennt um kennarann og bakgrunn hans 

en ekki var beðið um neinar persónugreinanlegar upplýsingar. Annar hluti snérist um 

kennslutilhögun og þriðji hluti um samskiptamálið í kennslustundum. Þá var fjórði 

hlutinn um námsmat og síðasti um námsefni. Spurningar allra hlutanna snéru að töluðu 

máli. 

4.3  Þátttakendur 

Þátttakendur voru á aldrinum 20-50 ára, þar af einn karlmaður og átta konur og allir 

með kennsluréttindi. Fjórir höfðu þar að auki sérstaka enskumenntun sem og B.A í 

ensku eða B.Ed. með ensku sem aðalsvið. Hópurinn var því mjög vel menntaður miðað 

við grunnskólakennara almennt. Rannsókn á vegum menntamálaráðuneytisins sýndi að 
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tæp 30% grunnskólakennara sem kenna ensku hafa auk kennaramenntunar sérmenntun 

í ensku44, hlutfallið var hinsvegar 44% í þessum hóp. Loks höfðu fjórir búið í landi þar 

sem enska er móðurmál. Fimm höfðu kennt ensku í 1-2 ár en fjórir lengur en 6 ár þó 

lengst 12 ár. Meðalstarfsaldur var því 5,1 ár. Kennararnir skiptust þannig milli bekkja: 

Fimm kenndu 7. bekk, fimm  kenndu 6. bekk, fimm kenndu 5. bekk og tveir kennarar 

kenndu 4. bekk.  
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8

4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur

Hvaða bekkjum kennir þú?

 
Mynd 1 - Fjöldi kennara sem kenna hverjum bekk 

 Vegna þess hve hópurinn var lítill þ.e. aðeins 9 þátttakendur, er vert að taka fram 

að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýðið heldur má aðeins 

líta á þessar niðurstöður sem svo að þær gefi einhverja innsýn. 

4.4  Gagnagreining 

Greining gagna var nokkuð auðveld vegna kerfisins sem ég notaðist við. Hægt var á 

auðveldan hátt að fá samantekt svara, hvort sem um var að ræða krossaspurningar eða 

opnar spurningar. Þá bauð kerfið uppá niðurstöður í öllum algengustu gerðum 

myndrita svo sem súlurita, línurita, punktarita og þar fram eftir götunum. Þetta gerði 

alla greiningu fljótlegri en ella og um leið örugga, þ.e. mun minni hætta var á rangri 

talningu o.þ.h. Gallar við söfnun gagna rafrænt eru til dæmis þeir að þátttakendur gætu 

takmarkast við þá sem víla fyrir sér að taka þátt í könnun á rafrænu formi ef til vill 

vegna vankunnáttu á tölvur. Kostirnir eru þeir að hægt er að fá niðurstöður á 

örskotsstundu, ekki er hætta á að gögn/svör týnist í almennum pósti og auðvelt er að 

gera breytingar eða leiðréttingar þó svo könnunin sé komin af stað. Við gerð 

megindlegra rannsókna þar sem mikið er fengist við tölulegar niðurstöður er afar 

                                                 
44 Menntamálaráðuneytið 2006:8 
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fljótlegt að hafa niðurstöður á rafrænu formi og þurfa ekki að færa þær sérstaklega á 

það form sjálfur. Í hröðu nútímasamfélagi hlýtur framtíðin að liggja í því að nýta sér 

þennan kost í auknum mæli.  

 

5 Niðurstöður og umræður 

5.1  Fyrsti hluti - Almennt 

Fyrsti hluti könnunarinnar laut að kennslu almennt. Spurt var hvort viðkomandi hefði 

kynnt sér þær breytingar sem urðu með tilkomu nýrrar aðalnámskrár 2007 varðandi 

enskukennslu. Aðeins tveir höfðu kynnt sér þann hluta nýju aðalnámskrárinnar vel. 

Tveir höfðu ekkert kynnt sér hana og fimm höfðu að einhverju leyti kynnt sér innihald 

þess hluta. 

Hefur þú kynnt þér nýja aðalnámskrá?

Já að 
einhverju 
leiti

Já mjög 
vel

Nei ekki 
enn

 
Mynd 2 - Hlutfall þeirra sem hafa kynnt sér nýja aðalnámskrá 

Þeir sem svöruðu neitandi höfðu báðir kennt ensku í eitt ár, voru á aldrinum 40-49 ára 

og höfðu ekki sérstaka enskumenntun þ.e. einungis kennaramenntun eða 

kennsluréttindi. Þeir sem svöruðu því til að þeir hefðu kynnt sér breytingarnar mjög vel 

höfðu kennt annarsvegar í 11 ár og hins vegar í 12 ár sem enskukennarar, voru á 

aldrinum 30-49. Það er athyglisvert að nýir kennarar kynni sér ekki námskrána. 

Fróðlegt væri að gera úttekt á því hversu mikið eða lítið aðalnámskrá er höfð að 

leiðarljósi hjá starfandi kennurum í dag. 

5.2  Kennslan 

Spurt var hvaða hlutfall hver þáttur tungumálsins fengi í kennslu hjá viðkomandi 

kennara. Þættirnir voru hlustun, talað mál, lestur, ritun, málfræði og orðaforði. Beðið 

var um prósentu hlutföll. Þessar niðurstöður voru nokkuð flóknar í útreikningum en 

farið var þá leið að taka meðaltal allra svara fyrir hvern bekk (sjá mynd 3). Ef skoðaðar 
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eru niðurstöður fyrir talað mál má sjá að í 4. bekk fékk talað mál að meðaltali 40%, í 5. 

bekk 24%, í 6. bekk fékk talað mál að meðaltali 24%  og í 7. bekk 18%.   

Meðaltalsvægi hvers þáttar í öllum bekkjum
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Mynd 3 - Meðaltalsvægi hvers þáttar í enskukennslu 

 Sumir þátttakendur slepptu því að gefa ákveðnum þætti vægi (oftast málfræði og 

orðaforða) og var þá reiknað sem svo að þeir hefðu gefið þættinum núll líklegra er þó 

að einhverjir hafi talið til að mynda orðaforðakennslu falla undir aðra þætti. Þetta 

skekkir vissulega niðurstöðurnar en þess ber að geta að enginn sleppti því að gefa 

töluðu máli vægi. Einnig ber að hafa í huga að einfarar geta skekkt meðaltöl og þá 

sérstaklega í svona litlu úrtaki. Mynd 4 sýnir alla þátttakendur og það vægi sem þeir 

gáfu töluðu máli. Heildarniðurstaðan virðist hins vegar sú að talað mál fer minnkandi 

því ofar sem dregur í bekkjarkerfinu. 

Vægi talaðs máls í hverjum bekk, eftir þátttakendum
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Mynd 4 - Vægi talaðs máls eftir þátttakendum 

 Eins og fram hefur komið er mikil áhersla lögð á talað mál í aðalnámskrá 

grunnskóla. Þegar skoðuð er mynd 3. má sjá hvernig vægi talaðs máls virðist falla hratt 

eftir því sem ofar dregur eða úr 40% í 18%. Í raun er fallið mest á milli 4. bekkjar og 5. 

bekkjar en þá fer það úr 40% í 24%. Hér gæti verið um skekkju að ræða vegna þess 

hve úrtakið er lítið. Þetta er þó í samræmi við niðurstöður áðurnefndrar úttektar frá 
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2006. Ef bornar eru saman niðurstöður 5. bekkjar annars vegar og 9. og 10. bekkjar 

hins vegar, í þeirri könnun, má sjá verulegan mun, til að mynda á áherslum á 

talæfingar45. Níu af tólf kennurum 5. bekkjar lögðu mjög mikla eða mikla áherslu á 

þann þátt á meðan einn af tólf kennurum 9. og 10. bekkjar lagði mjög mikla eða mikla 

áherslu á sama þátt.   

 Ef bornar eru saman niðurstöður úr þessari rannsókn sem hér um ræðir, við 

menntunargráðu þátttakenda, þá kemur í ljós að þeir sem gáfu töluðu máli hæst vægi, 

þ.e. þeir sem gáfu töluðu máli að meðaltali yfir 25% vægi í sínum kennslustundum, eru 

ekki sérstaklega menntaðir enskukennarar. Þeir þrír þátttakendur voru allir með 

kennararéttindi en ekki sérstaka enskukennaramenntun. Af þeim 6 sem gáfu töluðu 

máli að meðaltali undir 25% vægi voru hins vegar 4 sérstaklega menntaðir 

enskukennarar. Til nánari aðgreiningar gætum við skipt þátttakendum í tvo hópa, þá 

sem hafa sérstaka enskumenntun og þá sem ekki hafa hana. Þá kemur í ljós að talað 

mál vegur að meðaltali 17,9 % hjá menntuðum enskukennurum en um  24,65% hjá 

þeim sem ekki hafa sérstaka enskumenntun. Ég hefði frekar átt von á að sjá þveröfugar 

niðurstöður. Þessi ákveðna niðurstaða gefur tilefni til frekari athugana. 

 Í næsta hluta könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að greina talað mál í 

frásögn og samskipti, og tilgreina hvor þátturinn vegi meira í þeirra kennslu. 

Meirihlutinn, eða alls sjö, töldu að samskipti vægju meira, einn taldi skiptinguna vera 

jafna og einn taldi frásögn vega meira. Áfram var kafað dýpra í kennslu talaðs máls og 

spurt var hvaða aðferðir viðkomandi nýtti í kennslu talaðs máls. Gefnir voru alls 8 

möguleikar og mátti velja fleiri en einn eftir því sem við átti. Möguleikarnir voru: stýrð 

samtöl, óstýrð samtöl, frásögn um fyrirfram ákveðið efni, frásögn um frjálst efni, 

upplestur eigin texta, upplestur ólesins texta, framburðaræfingar og annað þar sem 

þátttakendum gafst færi á að bæta við möguleikana. Svör skiptust þannig að flestir, eða 

sjö, kennarar notuðu stýrð samtöl, fimm notuðu frásögn um fyrirfram ákveðið efni og 

sama var að segja um upplestur eigin texta. Fjórir notuðu óstýrð samtöl, frásögn um 

eigið efni og upplestur ólesins texta. Aðeins þrír notuðu framburðaræfingar við 

kennslu talaðs máls.  

                                                 
45 Menntamálaráðuneytið 2006:45-47 
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  Mynd 5 - Kennsluaðferðir 

 Það sem kom mér á óvart var að kennarar telja að talað mál–samskipti fái meiri 

áherslu í kennslustundum en talað mál–frásögn. Ef til vill er það aðeins mín eigin 

reynsla úr grunnskóla en ég bjóst við að minni áhersla væri á samskipti. Hér gæti þó 

verið um annað að ræða því þegar niðurstöður við næstu spurningu er bornar saman 

við virðist eitthvað stangast á. Tökum sem dæmi einn þátttakanda sem svaraði því til 

að samskipti vægju meira í sinni kennslu en þegar kom að því að merkja við þær 

aðferðir sem viðkomandi notar í kennslu talaðs máls minntist viðkomandi hvergi á 

samskipti. Hinsvegar tilgreindi hann frásögn um frjálst efni og frásögn um fyrirfram 

ákveðið efni, upplestur eigin texta og upplestur ólesins texta. Þetta var ekki eini 

þátttakandinn þar sem misræmis gætti milli þessara tveggja svara. Ástæðan fyrir því að 

samskipti vega meira er því ef til vill frekar að leita í mismunandi merkingu sem 

þátttakendur leggja í hugtakið. Hér var þátttakendum samt gefinn kostur á að fá nánari 

útskýringar á hugtökunum samkvæmt skilgreiningu aðalnámskrár. 

 Í þessari sömu spurningu vakti það forvitni mína að aðeins 1/3 hluti kennara 

sagðist kenna framburðaræfingar. Það er mikilvægt að nemandi fái að kynnast þessari 

hlið á töluðu máli ekki til þess að ná hinum fullkomna innfædda framburði heldur til 

þess að geta nýtt tungumálið á viðeigandi hátt við allar aðstæður. Það er líka mikilvægt 

að nota ensku sem samskiptamál við sem flestar aðstæður en næsti kafli könnunarinnar 

fjallar um samskiptamálið í kennslustund. 



 25 

5.3  Samskiptamálið í tímum 

Meirihlutinn, eða fimm af níu, sögðust nota ensku að meðaltali 60-80% tímans. Tveir 

af níu sögðust tala ensku um 40-60% tímans. Einn sagðist nota ensku um 20-40% og 

loks svaraði einn því til að hann talaði ensku um 80-100% tímans. Það er ánægjulegt 

að 6 af 9 noti ensku í meira en 60% tímans en hlutfallið mætti samt vera hærra. Séu 

þessar niðurstöður bornar saman við niðurstöður úr svipaðri könnun í 5. bekk kemur í 

ljós að þar svöruðu 20 af 64 kennurum því til að þeir notuðu ensku í meira en 60% 

tímans46. Þetta er augljóslega mun lægra hlutfall.  

 Þá voru þátttakendur spurðir út í það hvenær þeir notuðu ensku og hvenær íslensku 

í tímum. Helstu aðstæður sem nefndar voru við notkun íslensku var þegar aga eða 

skamma þurfti nemendur. Allir þátttakendur sögðust nota íslensku við þær aðstæður. 

Einnig nefndu margir það að gefa fyrirmæli og að útskýra orð og hugtök, og að útskýra 

málfræðiatriði færi fram á íslensku. Þegar notkun ensku var annars vegar var 

algengasta svarið: ,,til að spyrja spurninga” en einnig ,,til að veita endurgjöf eða hrós”. 

Allir þátttakendur tóku fram að þeir notuðu ensku við þau tækifæri.  

 Því næst var spurt hvort viðkomandi teldi að meira rými væri fyrir notkun ensku í 

kennslustundum. Alls svöruðu 7 því játandi. Þá var opin spurning um ástæður fyrir því 

að kennarar nýttu ekki einungis ensku í tímum og voru mörg misjöfn svör. Einn 

svaraði á þá leið að kennurum sem kenndu mörg önnur fög væri tamara að grípa til 

íslensku í samskiptum við nemendur. Annar sagði getu nemenda koma í veg fyrir það, 

einn talaði um að foreldrar nemenda hefðu beðið um að íslenska væri meira notuð 

vegna þess að nemendur skildu ekki hvað þeir ættu að gera. Annar svaraði þessari 

spurningu þannig: ,,Kennararnir sjálfir!”. Hér gæti viðkomandi hafa átt við að það sé 

algjörlega undir kennurunum sjálfum komið af hverju þeir tala ekki meiri ensku.  

Hvort sem það var það sem viðkomandi átti við, er það rétt að ef kennari hefur gildar 

ástæður fyrir því að nota ensku sem samskiptamál ætti hann til dæmis að geta sannfært 

foreldra um gagnsemi þess. Það er einnig á færi kennara að vera viss um að nemendur 

skilji þó svo markmálið sé bara notað. Það er grunnatriði og ef gætt er að því og leitað 

leiða við að ná skilningi ætti ánægja nemenda að skila sér og einnig til foreldra.  

                                                 
46 Samuel Lefever 2008 
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5.4  Námsmat 

Í þeim hluta spurningalistans sem sneri að námsmati voru þátttakendur fyrst beðnir að 

gera greinamun á því hvort þeir mætu talað mál oftar formlega eða óformlega. Sjö 

sögðust oftar meta óformlega en tveir sögðust frekar meta formlega. Þeir tveir sem 

mátu oftar formlega kenna einungis 7. bekk, sem sagt eldri nemendum. Aðrir kenndu í 

yngri bekkjunum 4.-6. bekk, einnig. Þessar niðurstöður voru að mörgu leyti eins og ég 

hafði búist við. Enda hentar það ef til vill betur töluðu máli að vera metið óformlega.  

Nánar var spurt út í aðferðir sem notaðar voru við námsmat. Gefnir voru fimm 

möguleikar auk þess sem gefinn var kostur á að nefna annað sem ekki var á listanum. 

Á listanum var: Nemendur taka upp eigið mál (t.d. lesa inn á segulband/tölvuforrit og 

skila svo til kennara), nemendur eiga samtal við annan nemanda, nemendur eiga samtal 

við kennarann, nemendur flytja kynningu/fyrirlestur og nemendur lesa upp texta. Svör 

skiptust þannig að flestir sögðust meta talað mál með því að eiga samtal við 

nemandann eða meta það þegar nemandi flytur stutta kynningu. Ánægjulegt var að sjá 

að nokkur fjölbreytni ríkti hér og allar aðferðir voru nefndar.  

 Hverjar af eftirtöldum aðferðum notar þú í námsmati þar sem 
þú metur talað mál?

1
4

5
5

3
0

0 2 4 6

Fjöldi

Annað

Nemendur lesa upp texta

Nemendur flytja kynningu

Nemendur eiga samtal við
kennara

Nemendur eiga samtal við
annan nemanda

Nemendur taka upp eigið
mál

 
Mynd 6 - Aðferðir við mat á töluðu máli. 

Þegar spurt var hvað af eftirtöldu kennarinn nýtti í námsmati: Sjálfsmat, jafningjamat 

eða kennaramat, var lang algengasta svarið kennaramat. Aðeins einn sagðist bæði nýta 

kennaramat og sjálfsmat. Enginn merkti við jafningjamat og einn þátttakandi kaus að 

svara ekki þessari spurningu. Eins og fram kom í kafla um námsmat hér á undan er 

erfitt að meta talað mál með sjálfsmati eða jafningjamati á byrjendastigi og því komu 

niðurstöður við þessari spurningu ekki á óvart.  
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5.5  Námsefnið 

Þátttakendur voru spurðir hversu gott þeim finnst það námsefni sem þeir notuðu með 

tilliti til talaðs máls. Enginn merkti við mjög gott en flestir, eða fimm, við frekar gott. 

Fjórir merktu við sæmilegt eða frekar lélegt. Hér hefði verið gaman að sjá jákvæðari 

niðurstöður, en enn á ný ber þó að taka tillit til þess að könnunin sem um ræðir byggir 

á mjög litlu úrtaki. Þátttakendur voru einnig beðnir að tilgreina það námsefni sem þeir 

nýttu. Algengast var Build Up en aðrar bækur tengdar Portfolio efninu voru líka 

talsvert algengar. Þá var Matrix og efni sem kennarar búa sjálfir til sömuleiðis algengt 

svar. Þeir sem völdu Speak Out sem er námsefni sérstaklega tengt munnlegri þjálfun 

merktu allir við að námsefnið væri frekar gott nema einn sem taldi það sæmilegt.   

Hversu gott finnst þér námsefnið þitt með 
tilliti til munnlegs þátts?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mjög gott

Frekar gott

Sæmilegt

Frekar lélegt

Mjög lélegt

 
Mynd 7 - Gæði námsefnis. 

5.6  Orð að lokum 

Í lok könnunarinnar var tækifæri fyrir þátttakendur að koma því á framfæri sem þeir 

vildu. Þar kom aðallega tvennt í ljós, annars vegar tók þátttakandi fram að kennsla 

hans í 6. og 7. bekk miðaðist við hvað gert væri í eldri bekkjum. Þetta er nokkuð 

augljós staðreynd en gefur ef til vill tilefni til þess að skoða stöðu talaðs máls í efri 

bekkjum grunnskólans enn frekar. Þá gagnrýndi annar þátttakandi Build Up 

námsbókina og það að orðaforði í henni væri full ,,breskur“ eins og það var orðað. Það 

hlýtur að vera mat hvers og eins hvort það sé kostur eða galli, en hins vegar vekur þetta 

upp þá spurningu hvort kenna eigi ,,bresku“ eða ,,bandarísku“ eða bland beggja. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007 tekur enga afstöðu um talmál, en þó er til að mynda 

sérstaklega tekið fram að táknmál í ensku skuli leggja höfuðáherslu á breskt táknmál47. 

                                                 
47 Menntamálaráðuneytið 2007:16 
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6 Lokaorð 
 
Upphaflega var lagt í að gera þessa rannsókn á töluðu máli vegna þess að talað mál í 

enskukennslu öðlaðist aukið vægi í nýrri aðalnámskrá grunnskóla frá 2007. Eins kom 

það fram í úttekt sem gerð var á vegum menntamálaráðuneytisins að þeim tilmælum 

væri beint til kennara að nota ensku sem samskiptamál í kennslustundum. Því var lagt 

upp með það að komast að því hvernig kennslu í töluðu máli væri háttað sem og hvaða 

samskiptamál væri notað í enskukennslu. 

Niðurstöður urðu þær að kennsla talaðs máls er meiri eða þar að segja meiri áhersla 

virðist vera lögð á talað mál í yngstu bekkjunum þó virðist að meðaltali lögð nokkuð 

mikil áhersla á þennan þátt. Meiri áhersla virðist vera lögð á samskipti í þessum 

bekkjum frekar en frásögn en þó gæti verið um rangtúlkun þátttakenda á hugtökum að 

ræða. Nokkuð fjölbreyttar aðferðir eru notaðar við kennslu sem og námsmat sem er 

ánægjuleg niðurstaða. 

Einnig var það ætlun mín að skoða betur samskiptamálið í kennslustund. Niðurstöður 

urðu þær að um það bil helmingur kennara sagðist nota ensku meira en 60% tímans. 

Bent hefur verið á kosti þess að nota ensku sem aðalsamskiptamálið í enskukennslu. 

Því liggur fyrir hvort ekki mættu fleiri nota markmálið sem samskiptamál í kennslunni. 

Sjö af níu þátttakendum sögðust telja að meira rými væri fyrir notkun talaðs máls í 

sínum tímum. Svo virðist því sem hægt sé að auka notkun ensku með einum eða 

öðrum hætti. Þörf er þó á að árétta að úrtakið sem um ræðir í þessari könnun var það 

lítið að það getur vel sýnt skakka mynd.  

Það  má því telja til helsta galla þessara könnunar að úrtakið var of lítið til að geta 

talist marktækt og því ekki hægt að áætla um þýðið út frá niðurstöðum hennar, og má 

það teljast hennar helsti galli. Hún veitti þó einhverjar hugmyndir um stöðu mála í 

kennslu talaðs máls í ensku á miðstigi. Þá má telja það til helstu kosta rannsókna sem 

þessarar að þær veita góðar hugmyndir um frekari rannsóknir sem gaman væri að gera 

á þessu sviði.   
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8 Viðauki 

8.1 Bréf til skóla 
Laugalandi, 20. febrúar 2008. 

 
 
 
Til skólastjóra  
 
Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2007 er aukin áhersla lögð á 
munnlega færni, meðal annars með því að flokka talað mál nú í talað mál frásögn og 
talað mál samskipti. Mikilvægt er að fylgja þessháttar breytingum úr hlaði með 
einhverskonar úttekt á stöðu talaðs máls í kennslu. 
 
Fyrirhugað er að gera rannsókn á notkun talaðs máls í enskukennslu í 4.-7. bekk til 
þess að kanna hvernig kennslu og námsmati þessa tiltekna færniþátts er háttað. 
Gögnum verður safnað með rafrænum spurningalista til kennara sem sinna 
enskukennslu á miðstigi. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni mínu, Rögnu 
Magnúsdóttur, til B.ed. gráðu við Kennaraháskóla Íslands. Leiðbeinandi minn í 
rannsókninni er Samúel Lefever, lektor í Kennaraháskóla Íslands. 
 
Í þessari könnun er gert ráð fyrir að safnað verði gögnum frá skólum víða um landið. 
Ekki verður spurt um nafn eða aðrar persónugreinanlegar upplýsingar og ekki verður 
hægt að rekja upplýsingarnar til einstaklinga eða skóla. Taka skal fram að þó könnunin 
sé rafræn er hún örrugg og ekki er hægt að rekja upplýsingar aftur til skóla né kennara.  
 
Með þessu bréfi bið ég um leyfi fyrir að leggja könnunina fyrir kennara sem sinna 
enskukennslu í 4. -7. bekk í þínum skóla. Ef samþykki fæst bið ég þig um nöfn og 
netföng þessara kennara.  
 
Vinsamlegast sendu upplýsingarnar með tölvupósti til ragmagnu@khi.is  
 
 
 
Nafn skóla:  _______________________________________________________ 
 

Nöfn kennara sem kenna ensku á miðstigi  Netföng 
 
4. bekkur                                         

 
___________________________________          ______________________    

___________________________________          ______________________    

__________________________________          ______________________   

___________________________________          ______________________    
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Framhald aftan á...... 

 

 

Nöfn       Netföng 
 

5. bekkur                                         

 
___________________________________          ______________________    

___________________________________          ______________________    

__________________________________          ______________________   

___________________________________          ______________________    

 

 

6. bekkur 

 
 ___________________________________          ______________________    

___________________________________          ______________________    

__________________________________          ______________________   

___________________________________          ______________________    

7. bekkur 

 
___________________________________          ______________________    

___________________________________          ______________________    

__________________________________          ______________________   

___________________________________          ______________________    

 
Með von um jákvæðar viðtökur og fyrirfram þökk. 
 
Ragna Magnúsdóttir 
Kennaraháskóli Íslands 
ragmagnu@khi.is  
 
Samúel Lefever 
Kennaraháskóli Íslands 
samuel@khi.is 
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8.2 Spurningalisti 
 

Enskt mál 

Þessi spurningalisti er hluti af rannsókn minni á notkun talaðs máls í 
enskukennslu. Spurningarnar eru 21 talsins. Þér er frjálst að sleppa spurningum sem þú af 
einhverjum ástæðum kýst ekki að svara. Vinsamlegast svaraðu samkvæmt þinni bestu 
vitund. Nýttu þér línur aftast í spurningalistanum ef það er eitthvað sem þú villt bæta við, 
ítreka eða útskýra nánar. 

 

1) Kyn 

 

Karl   

Kona   

 
 

 
2) Á hvaða aldursbili ert þú? 

 

20-29   

30-39   

40-49   

50-59   

60+   

 
 

 
3) Hver er menntun þín? (merktu við hæstu menntun sem þú hefur lokið eða ert að ljúka) 

 

Framhaldsskólamenntun eða sambærilegt   

Kennaramenntun eða kennsluréttindi   

Kennaramenntun eða kennsluréttindi með ensku sem aðalsvið   

B.A. eða sambærilegt með ensku sem aðalsvið   

Other (Please Specify): 

      
 

 
4) Hvað hefur þú kennt ensku í mörg ár? 
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5) Hefur þú búið í landi þar sem enska er móðurmál? 
 

Nei   

Já   

 
 

 
6) Ef já, hve lengi? 

 Fjöldi mánuða 
 

 Fjöldi ára 
 

 

7) Hefur þú kynnt þér þær breytingar sem urðu í nýrri aðalnámskrá 2007 varðandi 
enskukennslu? 

 

Já mjög vel   

Já að einhverju leiti   

Nei ekki enn   

 
 

8) Í hvaða bekkjum kennir þú ensku? 
 

4. bekk   

5. bekk   

6. bekk   

7. bekk   

 
 

Næstu spurningar varða kennslu þína í ensku. 
 
Hvernig skiptist kennslan þín í efnisþátta? Settu inn prósentutölu sem hæfir því hlutfalli sem 
þér finnst hver þáttur vega í kennslu hjá þér (þú þarft ekki að setja prósentumerkið einungis 
tölu frá 0-100). Merktu bara við þann bekk/þá bekki sem þú kennir. 
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9) 4. bekkur 

 Talað mál 
 

 Hlustun 
 

 Ritun 
 

 Lestur 
 

 Málfræði 
 

 Orðaforði 
 

 

 5. bekkur 

 Talað mál 
 

 Hlustun 
 

 Ritun 
 

 Lestur 
 

 Málfræði 
 

 Orðaforði 
 

 

 6. bekkur 

 Hlustun 
 

 Talað mál 
 

 Ritun 
 

 Lestur 
 

 Málfræði 
 

 Orðaforði 
 

 

 7. bekkur 

 Talað mál 
 

 Hlustun 
 

 Lestur 
 

 Ritun 
 

 Málfræði 
 

 Orðaforði 
 

 

10) Ef þú ættir að greina á milli talaðs máls frásögn og talaðs máls samskipti. Hvor þátturinn 
telur þú að vegi hærra í þinni kennslu? (nánari útskýringar sjá aðalnámskrá grunnskóla 
2007 bls.6 ) 
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Frásögn   

Samskipti   

Jafnt   

Breytilegt eftir aldri (meira um samskipti því ofar sem komið er)   

Breytilegt eftir aldri (meira um frásögn því ofar sem komið er)   

 
 

Næstu spurningar fjalla um notkun talaðs máls í kennslustundum hjá þér. 
 
Skoðaðu skilgreiningar á hverri aðferð og merktu svo við listann fyrir neðan.  
 
Stýrð samtöl:  
hér er átt við samtöl sem nemendur eiga sín á milli en hafa fengið setningar eða fyrirfram 
gefna uppskrift af samtalinu. Hlutverk nemandans er oft einungis að setja inn orð á rétta staði.  
Óstýrð samtöl:  
hér er átt við samtöl sem nemendur hafa enga uppskrift af og þurfa ð treysta á eigin orðaforða 
og kunnáttu. Samtölin geta þó verið um fyrirfram ákveðið viðfangsefni.  
Frásögn um fyrirfram ákveðið viðfangsefni:  
nemendur hafa fengið ákveðið mjög afmarkað efni til að fjalla um. Þeir lesa ekki skrifaðan texta 
en mega hafa punkta sér til stuðnings. Oft í formi kynningar.  
Frásögn um frjálst efni  
nemendur fjalla um algjörlega frjálst efni eða efnið er mjög vítt afmarkað. Þeir lesa ekki 
skrifaðan texta en mega hafa punkta sér til stuðnings. Oft í formi kynningar.  
Upplestur eigin texta  
nemendur lesa texta sem þeir hafa sjálfir skrifað.  
Upplestur ólesinns texta  
nemendur lesa efni sem þeir hafa ekki sjálfir skrifað t.d. textar, spurningar eða svör úr 
námsefni.  
Framburðaræfingar  
nemendum eru kenndar framburðarreglur og framburður einstakra hljóða og stafa, hrynjandi, 
tónn og þess háttar atriði.  

 
   

11) Hvaða aðferðir notar þú við kennslu talaðs máls? Merktu við þá valmöguleika sem eiga 
við. 

 

Stýrð samtöl    

Óstýrð samtöl   

Frásögn um fyrirfram ákveðið efni   

Frásögn um frjálst efni   

Upplestur eigin texta   

Upplestur ólesins texta   
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Framburðaræfingar   

Other (Please Specify):  
 

12) Hversu mikið notar þú ensku í samskiptum í kennslustund að meðaltali? 

 0-20%  20-40% 40-60% 60-80% 80-

100%  

75-95% 95-

100%  

        

                
 

13) Hvenær notar þú enskt talað mál í kennslustund? (merktu við fleiri enn einn möguleika ef 
það á við) 
Þegar þú:  

 

gefur fyrirmæli   

spyrð spurninga   

útskýrir málfræðiatriði   

útskýrir t.d. orð, hugtök o.þ.h.   

veitir endurgjöf, hrósar (Feedback)    

spjallar við nemendur um daginn og veginn   

skammar/agar    

heilsar og kveður   

Other (Please Specify):  
 

14) Hvenær notar þú íslenskt talað mál í kennslustundum?  
Þegar þú:  

 

gefur fyrirmæli   

spyrð spurninga   

útskýrir málfræðiatriði   

útskýrir t.d. orð, hugtök o.þ.h.   

veitir endurgjöf, hrósar (Feedback)    
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spjallar við nemendur um daginn og veginn   

skammar/agar    

heilsar og kveður   

Other (Please Specify):  
 

15) Er að þínu mati meira rými fyrir notkun ensku (talaðs máls) í tímum hjá þér en nú er? 
 

Já   

Nei   

 

 

16) Að hve miklu leiti nota nemendur þínir ensku í tímum?  
Merktu við á skalanum þar sem 1 er aldrei og 5 er alltaf.  

 1  2  3  4  5 

      

            
 

17) Hverjar telur þú að séu helstu fyrirstöður fyrir kennara að nota eingöngu ensku í tímum? 

   

Næstu spurningar fjalla um námsmat. 

 
 

 
   

18) Hvernig metur þú þátt talaðs máls (merktu við þann möguleika sem oftar á við)? 
 

Formlega þ.e. með prófum og verkefnum sem nemendur fá einkunn fyrir   

Óformlega þ.e. með verkefnum þar sem nemendur fá einhverskonar endurgjöf 
"feedback"   
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 Hverjar af eftirtöldum aðferðum notar þú í námsmati þar sem þú metur talað mál? 
 

Nemendur taka upp eigið mál (t.d. lesa inná segulband/tölvuforrit og skila svo til kennara)   

Nemendur eiga samtal við annan nemanda   

Nemendur eiga samtal við kennarann   

Nemendur flytja kynningu/fyrirlestur   

Nemendur lesa upp texta   

Other (Please Specify):  
 
 Hvað af eftirtöldu notar þú í námsmati þínu þar sem þú metur talað mál? 

 

Nemendur meta sig sjálfir   

Nemendur meta hvorn annan   

Kennari metur nemandann   

 
 

 Finnst þér að samræmd próf ættu að meta munnlega færni? 
 

Já    

Nei   

 

 
 Hafa samræmd próf áhrif á tilhögun kennslu þinnar? 

 

Já   

Nei   

 
 

Næstu spurningar varða námsefni. 

 
   

19) Hversu gott finnst þér það námsefni sem þú notar með tiliti til munnlegs þátts? 
 

Mjög gott   

Frekar gott   

Sæmilegt   



 40 

Frekar lélegt   

Mjög lélegt   

 
 

20) Hvaða námsefni notar þú? 
 

Build Up (Portfolio)   

Speak Out (Portfolio)   

Work Out (Portfolio)   

Topic Books (Portfolio)   

Right On!   

Play with Words   

Lærum ensku   

Network   

Matrix   

Efni sem ég bý til   

Other (Please Specify):  
 

21) Er eitthvað sem þú villt bæta við, útskýra frekar eða koma á framfæri? 

   
 

  
   >>>   

 
 


