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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var skoðað að hvaða marki áhugi og hvatar geta haft áhrif á 

getu nemenda tíunda bekkjar í ensku. Gerð var eigindleg rannsókn og tekin sex viðtöl 

við nemendur. Í fræðilegri umfjöllun eru rannsóknir og kenningar á viðfangsefninu 

kynntar og skoðað hvað helstu fræðimenn efnisins hafa að segja um þátt áhuga og 

hvata í tungumálanámi. Í aðferðafræðikaflanum er fjallað um rannsóknaraðferðina, 

þátttakendur í rannsókninni, hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig unnið var 

úr þeim gögnum sem lágu til grundvallar. Einnig voru siðferðilegir þættir skoðaðir. 

Niðurstöðukaflanum er skipt niður í þrjá hluta þar sem fyrst eru bornar saman 

niðurstöður úr viðtölunum, síðan er upplifun viðmælendanna af ensku skoðuð og 

áhugi og tilgangur þeirra með enskunáminu athugaður. Að lokum eru niðurstöðurnar 

ræddar og tengdar þeim rannsóknum og kenningum sem fram koma í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar ásamt þeim atriðum í niðurstöðum sem rannsakanda fannst sérstaklega 

merkilegar. 

Í stuttu máli má segja að áhugi og hvatar hafa vissulega áhrif á getu íslenskra 

nemenda í ensku og þá sérstaklega framtíðarmarkmið nemendanna og hæfileiki þeirra 

til að sjá tilgang með náminu. Einnig spila aðrir þættir mikilvægt hlutverk svo sem 

tengsl nemendanna við enskumælandi ættingja og vini og tækifæri sem þeir hafa til að 

nota tungumálið.  

1. Inngangur 

Meginmarkmið þeirrar rannsóknar sem hér greinir frá var að skoða að hvaða 

marki áhugi, hvatar og aðrir þættir geta haft áhrif á getu nemenda í tíunda bekk í 

ensku.  

Segja má að hvatir og þarfir liggi að baki alls þess sem við manneskjurnar 

tökum okkur fyrir hendur. Við förum á fætur á morgnana og höldum af stað til vinnu, 

vegna þess að við vitum að ef við vinnum vinnuna okkar, fáum við laun og getum séð 

fyrir okkur. Hægt er að skipta áhuga og hvötum (motivation) upp í tvær gerðir: 

annarsvegar ytri áhugi eða hvatir og hins vegar innri áhugi eða hvatir. Dýr hafa t.d. 

sterkar ytri hvatir er þau leita sér matar þegar þau eru svöng og ráðast á ógnvalda ef 

þeir ógna öryggi þeirra. Við manneskjurnar höfum þessa ytri þörf eða hvöt, en oft er 

það einhver innri þörf sem hvetur okkur áfram t.d. hvötin til að ganga „vel” í lífinu. 
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Þessi hvöt sem er djúpstæð í okkur má kannski lýsa sem tilfinningunni að ganga vel 

t.d. á erfiðu prófi eða þegar við höfum klifið hátt fjall. Fræðimenn hafa löngum velt 

vöngum yfir því hvaða hvatar liggji að baki námi. Þessi ritgerð mun fyrst líta á hvað 

nokkrir fræðimenn hafa komist að í þessu sambandi og mun síðan líta á niðurstöður úr 

minni eigin eigindlegu rannsókn þar sem skoðað var hvaða áhrif áhugi og hvatar, sem 

og aðrir þættir höfðu á getu nemenda í ensku í tíunda bekk. 

Með því að leggja fyrir nemendur próf þar sem skoðuð var hæfni nemenda við 

að greina villur og leiðrétta, sem og lesskilningur (sjá viðauka númer 1), gat ég nýtt 

mér niðurstöður þess sem óháða mælingu til að velja nemendur sem voru annars 

vegar yfir meðallagi og hins vegar undir meðallagi í ítarlegt viðtal.  Í framhaldi af því 

tók ég viðtöl við sex nemendur, þrjá sem komu vel út úr prófunum sem ég lagði fyrir 

þá og þrjá sem virtust frekar slakir í ensku út frá prófunum að dæma. Í viðtölum við 

þá reyndi ég  að sjá að hvaða marki hvatar eða áhugi hafa áhrif á enskukunnáttu 

þeirra. 

Ekki er til neitt eitt gott íslenskt orð yfir: „motivation” og hef ég því notast við 

orðin áhuga og hvata í þessari ritgerð. Í bók sinni: Teaching by Principles; An 

Interactive Approach to Language Pedagogy, skilgreinir H. Douglas Brown áhuga 

sem: hvernig þú tekur ákvarðanir um a) markmið og b) hvað þú ert tilbúinn að leggja 

á þig til að nálgast þessi markmið (Brown, 2001). 

Að baki öllum lærdómi liggur mismikill áhugi á námsefninu og faginu og 

áhugavert er því að skoða hvort mikill munur er á milli áhuga á enskunáminu hjá 

slökum nemanda (sem hér er skilgreindur sem nemandi sem gekk ekki vel á prófinu) 

hinsvegar og sterkum nemanda (sem hér er skilgreindur sem nemandi sem gekk mjög 

vel á prófinu) annars vegar. Með því að skyggnast inn í heim nemendanna er hægt að 

gera sér betur grein fyrir því hvað kennarar geta gert til þess að hjálpa slöku 

nemendunum að verða sterkari námsmenn. Það er mikilvægt fyrir kennara að vita 

hvað liggur að baki góðum árangri í ensku til þess að geta styrkt þær stoðir í okkar 

kennslu. Eins er mikilvægt fyrir kennara að vita hvers vegna sumir nemendur hafa 

minni áhuga á námsefninu og hvernig hægt sé að ýta undir þann áhuga og þarmeð 

getuna til að tileinka sér ensku.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Gardner og Lambert hafa rannsakað hvata og áhuga hjá nemendum, til að læra 

annað tungumál en sitt eigið. Samkvæmt þeim hefur sá nemandi sem býr yfir innri 

hvata til að læra nýtt tungumál sterkari möguleika á því að læra tungumálið þar sem 

hann býr oftast yfir meiri þrautseigju heldur en nemandinn sem lærir vegna ytri hvata. 

(Gardner og Lambert. 1972:15-16). Gardner og Lambert komust að því að þeir 

nemendur sem höfðu sterka innri hvata til að læra nýtt tungumál og áttu einnig 

auðvelt með að sjá fyrir sér notagildi tungumálsins fyrir framtíðina gekk vel að 

tileinka sér nýtt tungumál (Gardner og Lambert. 1972:56). 

Gardner og Lambert komust að því í gegnum rannsóknir sínar að óháð 

gáfnafari, hafði nemandinn sem hafði áhuga og hvata til að læra nýtt tungumál og 

stuðning frá fjölskyldu sinni miklar líkur á að ganga vel við að tileinka sér nýja 

tungumálið (Gardner og Lambert. 1972: 35-36).  

Gardner og Lambert komust einnig að því að nemendur sem áttu fjölskyldu og 

vini sem töluðu tungumálið sem þeir voru að læra voru líklegir til þess að þróa með 

sér yfir-meðallagi góða færni í að tala tungumálið (Gardner and Lambert. 1972:57). 

Þeir sáu einnig tengsl milli þess að líta jákvæðum augum á menningu landsins þar 

sem tungumálið var talað og þess að ganga vel við að læra það (Gardner and Lambert. 

1972:132-133). 

Í bók sinni, A Course in Language Teaching, útskýrir Penny Ur að það geti 

reynst erfitt að skilgreina hvata sem sjálfstætt hugtak og betra sé að gera sér í 

hugarlund hinn áhugasama nemanda. Það getur verið nemandi sem er ákafur og 

viljugur til þess að taka þátt í lærdómsferlinu og sem vill færast áfram í faginu og læra 

meira. Ur útskýrir að hægt sé að tala um tvenns konar tegundir af hvata til náms, en 

það eru innri hvatar og ytri hvatar. Innri hvatar eru þegar nemandinn finnur hjá 

sjálfum sér þörf til að læra innihaldsins vegna. Þessir hvatar eru oft til staðar í ríkari 

mæli þess yngra sem barnið er en fara dvínandi með aldrinum. Ytri hvatar er það 

nefnt þegar nemandinn finnur hjá sér þörf til að læra vegna einhverra utanaðkomandi 

„gulróta” eða verðlauna. Ur bendir á að fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á, að áhugi 

skiptir miklu máli hvað varðar að ganga vel við að læra tungumál. Það sem mikilvægt 

er að skoða í þessu samhengi er sá þáttur sem hvatar spila í ferlinu að læra nýtt 

tungumál. Ur útskýrir að það séu sterk tengsl milli þess að ganga vel að læra erlent 

tungumál og þess að hafa áhuga á að læra það. Hinsvegar sé mjög erfitt að vita með 
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vissu hvernig þessir tveir þættir tengjast. Styrkjast hvatar nemandans til að læra þegar 

honum gengur vel í faginu eða gengur honum vel að tileinka sér annað tungumál 

vegna þess að hann hefur áhuga á því? (Ur, 1991:274-275). 

Önnur spurning tengd þessu sem erfitt getur reynst að svara er hvort hvati sé 

mikilvægari en náttúruleg færni við að tileinka sér annað tungumál. Samt sem áður 

sýnir önnur þekkt rannsókn að hvatar spili þar sterkari þáttinn (Naiman, Fröhlich, 

Stern og Todesco, 1978).  Í rannsókninni kom fram að það eru ekki endilega þeir sem 

eiga auðveldast með að tileinka sér nýtt tungumál sem gengur best að læra það, heldur 

komust þeir að því að árangursríkir nemendur höfðu ýmsa eiginleika sem virtust 

hjálpa þeim í náminu. Sumir þessara eiginleika voru: 

1. Jákvætt viðhorf: Nemandinn er viljugur til að takast á við verkefni og 

ögranir (challenges) og er öruggur um sína eigin velgengni. 

2. Þáttur egósins: Nemandanum finnst mikilvægt að ganga vel til þess að 

viðhalda og efla jákvæða sjálfsmynd sína. 

3. Þörfin fyrir að ganga vel: Nemandinn hefur sterka hvöt til þess að ganga 

vel, til þess að sigrast á þrautum og erfiðleikum. 

4. Miklar væntingar: Nemandinn hefur miklar væntingar til sjálfs sín og 

væntir þess af sjálfum sér, að fá háar einkunnir og að hann geti tekist á 

við erfiðar þrautir. 

5. Markmiðsmiðaður: Nemandinn er mjög meðvitaður um markmið 

lærdómsins og beinir athygli sinni og kröftum að því að ná þeim 

markmiðum. 

6. Úthald: Nemandinn leggur mikið undir við lærdóminn og ver miklum 

tíma og orku í hann, hann missir ekki móðinn þó á móti blási.  

7. Þolinmæði þegar skilning vantar: Nemandinn virðist ekki truflast eða 

missa móðinn, þegar hann skilur ekki eitthvað, hann er öruggur um að 

skilningurinn muni koma seinna. 

Nemanda sem gengur vel að tileinka sér erlent tungumál, hefur án efa eitthvað 

af þessum eiginleikum og nýtir sér þá til þess að ganga vel í náminu (Ur, 1991). 

Samkvæmt H. Douglas Brown (Brown, 2001) eru innri hvatar mikilvægasti 

þátturinn í að læra annað tungumál en sitt eigið. Brown heldur því fram eins og Ur að 

mikilvægt sé fyrir kennara að rannsaka hvata nemenda til að læra ný tungumál svo 

hægt sé að bæta og beita áhugahvetjandi aðferðum í skólastofunni. 
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Brown greinir einnig á milli innri hvata og ytri hvata. Samkvæmt honum er 

ekki hægt að líta framhjá því að ytri hvatar spila stórt hlutverk í því hvers vegna við 

lærum. Nemendur leitast við að fá utanaðkomandi verðlaun/hvatningu þegar þeim 

gengur vel að ná markmiðum sínum. „verðlaunin” geta komið í formi góðra einkunna, 

skírteina, gráðu, fjárhagslegs sjálfstæðis og að lokum hamingju (Brown, 2001:73). 

Innri hvati er þegar ekki er um að ræða augljós ytri verðlaun fyrir hegðunina 

önnur en hegðunin sjálf. Verðlaunin fyrir hegðunina hafa frekar innri verðlaun í för 

með sér svo sem tilfinningu um að ganga vel og aukið sjálfstraust (Brown, 2001:76). 

Brown heldur því fram að erfitt sé að rannsaka, hvort hafi sterkari áhrif; innri eða ytri 

hvatar. Hann bendir á, að margar rannsóknir bendi til þess að hinir innri hvatar hafi 

þar meira vægi. Hann nefnir meðal annars Jean Piaget uppeldissálfræðing sem leit svo 

á að manneskjurnar sækist eftir vissri ögrun sem hvata til þess að ná markmiðum 

sýnum (Brown, 2001). 

Brown nefnir að til þess að halda áhuga nemenda og byggja upp áhuga á 

lærdómnum sé mikilvægt að nemendur sjái skýrt fyrir sér tilganginn með lærdómnum 

bæði til styttri og lengri tíma (Brown 2001:82). Hann leggur áherslu á að kennarinn 

hjálpi nemendunum að sjá tilganginn af því að læra ensku til lengri tíma litið. Hann 

segir einnig að mikilvægt sé í allri tungumálakennslu að tilgangurinn sé skýr, þ.e. að 

nemandinn sjái hvernig hann geti notað það sem hann er að læra í daglegu lífi og í 

námi og starfi sínu í framtíðinni (Brown, 2001). 

Í bók sinni Fundamental Concepts of Language Teaching kemur Stern inn á 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhuga, hvata og því að læra nýtt tungumál. Stern 

nefnir einnig eins og Ur, rannsóknir Gardners og Lambert frá árunum 1972 og 1979 

og rannsóknir Gardner og Smythe frá 1981. Þessar rannsóknir spanna um 25 ára bil 

og leggja áherslu á að skoða viðmót nemenda til þess að læra nýtt tungumál. Þessar 

rannsóknir sýna að það er jákvæð fylgni milli þess að hafa áhuga á tungumálinu og 

því að ganga vel í að tileinka sér það (Stern 1983:375-378). 

Stern nefnir einnig aðrar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið af National 

Foundation for Educational Research (NFER) í Bretlandi sem Burstall stóð fyrir.  

Burstall hefur skoðað muninn á innri hvötum til náms annarsvegar og ytri hvötum til 

náms hins vegar. Í rannsóknum sínum reyndist Burstall og hans teymi ómögulegt að 

greina þarna á milli. Í langtímarannsóknum sínum komust Burstall og teymi hans 

einnig að því að ef nemandinn hafði jákvæða fyrstu upplifun af því að læra tiltekið 

tungumál gaf það ekki einungis til kynna jákvætt viðhorf til námsins seinna meir, 
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heldur einnig að nemandinn myndi ná árangri í tungumálanáminu. (Stern, 1983:375-

379). Stern nefnir að rannsóknir sem gerðar hafa verið á persónuleikaeinkennum 

nemenda sýna að þeim sem gengur vel hafa oft yfir sérstökum persónueinkennum að 

ráða, svo sem að vera áræðinn og óhræddur við að prófa eitthvað nýtt (Stern, 1983). 

Samkvæmt Alfred Kohn og P. Chance verða innri hvatar til þegar lærdómsferlið 

og námsumhverfið hjálpa til við að ná fram áhuga hjá nemendanum. (Doyle, Terry. 

[Án árs.]). 

Samkvæmt Kohn er það hlutverk kennarans að skapa tækifæri í gegnum 

kennsluna sem laða fram áhuga hjá nemendunum. Hann nefnir nokkrar aðferðir sem 

hjálpa til við að skapa innri hvata til lærdóms:  

 

• Að markmiðin og „verðlaunin” fyrir lærdóminn hafi sérstaka þýðingu 

fyrir nemandann. 

• Að lærdómurinn sé nemandanum mikilvægur. 

• Að lærdómurinn styðji nemandann í að ná markmiðum sem eru 

nemandanum hjartfólgin. 

• Að lærdómurinn styðji nemandann í að verða hluti af samfélaginu og 

öðrum manneskjum og styðji einnig nemandann í að þróa hjá sér 

sjálfsvitund (Doyle, Terry. [Án árs.]). 

 

Rannsókn framkvæmd af Robert Berman, Einari Guðmundssyni og Ragnari 

Ólafssyni skoðaði áhrif framhaldsskóla á námsárangur íslenskra nemenda í ensku. Í 

rannsókninni kemur meðal annars fram að dvöl nemenda í enskumælandi landi og 

lestur og ritun á ensku utan skóla hafði sterk jákvæð áhrif á enskukunnáttu nemenda  

(Robert Berman, Einar Guðmundsson og Ragnar F. Ólafsson. 2001). 

Í frekari greiningu á gögnum úr sömu rannsókn skoðaði Berman áhrif 

fjölmiðlaáhorfs (sem var skilgreint sem áhorf á sjónvarp, myndbönd og bíómyndir) á 

getu nemenda í ensku. Í rannsókninni kom fram að nemendur sem horfðu mikið á 

fjölmiðla, (sem var skilgreint sem umtalsvert meira en 80 klst. á mánuði) og þeir sem 

horfðu mjög lítið  á fjölmiðla (sem var skilgreint sem umtalsvert minna en 80 klst. á 

mánuði) gekk verr í ensku heldur en þeir sem horfðu í meðallagi mikið á sjónvarp. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í heildina þær að fjölmiðlaáhorf hafði ekki 

marktæk áhrif á getu nemenda í ensku (Berman, 1998). 
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3. Aðferðafræði 

Vinnan við þessa rannsókn hófst á vormisseri 2008 og endaði við byrjun 

haustmisseris 2008. Í aðferðafræðikafla verður gert grein fyrir rannsóknarðaðferðum, 

undirbúningi, þátttakendum, gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu gagna og 

takmörkunum rannsóknar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er notast við eigindlega rannsóknaraðferð (qualitative research 

method). Eigindleg rannsóknaraðferð er lýsandi og notuð til að reyna að skilja hvaða 

merkingu fólk leggur í líf sitt og aðstæður. Leitast er við að skilja hugmyndir og 

upplifanir fólks, annað hvort með því að skrá það sem fólk segir í viðtölum eða túlka 

það sem það skrifar. Í eigindlegum rannsóknum er ekki aflað tölfræðilegra 

niðurstaðna. Nálgun viðfangsefnis og úrvinnsla gagna er með afleiðslu (induction), þá 

er ályktað og tilgáta fundin út frá því sértæka eða smáa. Rannsakandinn leitast við að 

útiloka sínar eigin hugmyndir og viðhorf og einblínir á að hlusta á hvern og einn 

þátttakanda og fá tilfinningu fyrir hans upplifun og reynslu á tilteknu viðfangsefni. Öll 

viðhorf eru jafn mikilvæg, misjafnt er hvernig fólk upplifir hlutina og það ber að 

virða. Markmiðið með eigindlegum rannsóknum er að sjá til þess að kenningin passi 

við gögnin en ekki öfugt og lögð er áhersla á réttmæti fremur en áreiðanleika 

(Esterberg, 2002; Taylor og Bogdan, 1998).  

Við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar er mikilvægt að rannsakandinn sé 

hlutlaus, hann þarf að geta komist að skoðunum viðmælanda síns en passa sig 

jafnframt á því að dæma þær ekki (Bogdan og Biklen 1998:99). 

Raunveruleikinn er mótaður af þeim sem taka þátt í eigindlegum rannsóknum, 

bæði út frá túlkun einstaklingsins sem og margbreytileika raunveruleikans. Valið var 

að nota viðtöl sem rannsóknaraðferð, en þau fela í sér öflun rannsóknargagna með 

beinum samtölum milli rannsakanda og viðmælendanna. Viðtöl má líta á sem 

félagslega athöfn þar sem samskiptin milli rannsakanda og viðmælanda eru í 

forgrunni. Viðtöl sýna vel hvernig hegðun, skynjun og tilfinningar vinna saman. 

Þekking er sameiginlegur skilningur sem hefur þróast á milli fólks í samskiptum 

þeirra í gegnum tíðina (Helga Jónsdóttir 2003:67). 
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Það er hægt að velja milli margra tegunda viðtala, svo sem: stöðluð 

einstaklingsviðtöl, hálfstöðluð einstaklingsviðtöl, hópviðtöl og símaviðtöl sem geta 

verið bæði stöðluð og óstöðluð. Í þessari rannsókn var valið að nota hálfstöðluð 

einstaklingviðtöl þar sem þau hæfa vel til þess að ná fram heildarsýn á líf fólks og 

einnig til að skilja upplifun hvers og eins. í hálfstöðluðum viðtölum eru samskiptin 

milli rannsakanda og viðmælanda mun persónulegri en í stöðluðum viðtölum. 

Viðtölin verða breytileg á milli þátttakenda því þó viðfangsefnið sé hið sama verða 

umræðurnar ekki eins (Helga Jónsdóttir 2003:73-74). 

Í halfstöðluðum viðtölum eru gerðar nokkrar spurningar til þess að ganga út 

frá í viðtölunum sem varpað gætu ljósi á rannsóknarspurninguna. Hins vegar skapast 

alltaf nýjar spurningar í viðtölunum sjálfum og þá oft ólíkar milli viðtala. Með 

hálfstöðluðum viðtölum gefst rannsakanda færi á að spyrja dýpri spurninga og kafa 

lengra ofan í reynslu og upplifanir einstaklinganna heldur en til dæmis staðlaðir 

spurningalistar gera (Esterberg, 2002). 

Gerðar voru 20 spurningar til að styðjast við í viðtölunum en að öðru leyti gátu 

viðmælendur tjáð sig að vild um umræðuefnið. Þannig var tryggt að sem minnstar 

skorður væru settar á einstaklinginn í viðtalinu svo upplifun hvers og eins kæmi sem 

best fram. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex nemendur í 10. bekk. Nemdendurnir voru 

allir á sextánda ári og komu allir úr sama skólanum. Nemendur voru valdir með því að 

leggja fyrir þá skriflegt próf í tveimur hlutum (sjá viðhengi 1). Prófið var lagt fyrir 32 

nemendur í tveimur bekkjum og skiluðu allir nemendurnir inn prófinu. Meðaltal 

einkunna allra nemendanna á prófinu var 38,9%. Í samráði við kennara þeirra, sem 

staðfestu þær ályktanir sem prófið gaf til kynna, voru 3 þrír nemendur valdir sem 

stóðu sig yfir meðallagi á prófinu, auk þriggja sem stóðu sig illa. Lagt var upp með 

það í byrjun að hafa kynjahlutfallið jafnt þ.e. þrjá stráka og þrjár stelpur og voru 

nemendur valdir með það í huga. Nokkrir nemendur, tveir strákar vildu hins vegar 

ekki taka þátt í rannsókninni og var að sjálfsögðu tekið tillit til þess. Þátttakendur voru 

því fjórar stelpur og tveir strákar. Þau sem mældust sterk voru: Ólafur með 49,5%, 

Tómas með 73,7% og Ester Rut með 47,9%. Þau sem mældust veik voru: Anna með 

25,8%, Viktoría með 20,2% og Teresa með 16,7%.  
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Öllum þátttakendum var gefið gervinafn til þess að tryggja trúnað og nafnleynd. 

Þátttakendur voru sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni.  

3.3 Framkvæmd 

Rannsóknin hófst á gerð rannsóknaráætlunar þar sem markmið 

rannsóknarinnar var skilgreint, rannsóknarðaðferð fundin og hún sett fram. 

Rannsóknarspurningin er: að hvaða marki hafa áhugi og hvatar áhrif á getu nemenda 

í tíunda bekk?. 

Viðtölin voru tekin á tveimur dögum í maí 2008 þar sem tekið var viðtal við 

fyrstu fjóra nemendurna frá kl. 12 – 16 á miðvikudegi. Viðtal var tekið við tvo síðustu 

nemendurna á fimmtudegi í sömu viku milli kl. 10 og 12. Viðtölin voru tekin í 

skrifstofuherbergi í skólanum. Rannsakandi studdist við fyrrnefndan spurningalista í 

viðtölum sínum þar sem spurningar voru opnar. 

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Vettvangsnótur rannsóknarinnar samanstanda af sex eigindlegum viðtölum. 

Viðtölin voru tekin upp á segulband með samþykki viðmælenda. Að upptöku lokinni 

voru þau afrituð orðrétt og ítarlega. Gögn til athugunar fyrir niðurstöður eru samtals 

38 blaðsíður. Gögnin voru frumgreind meðan á öflun stóð en lokagreining fór fram 

þegar að öflun þeirra var að fullu lokið. Hófst þá úrvinnsla þar sem gögnin voru 

marglesin, greind og samantekt gerð fyrir hvern viðmælenda þar sem reynt var að 

varpa ljósi á rannsóknarspurninguna.  

Í niðurstöðum má sjá afrakstur greiningar og úrvinnslu gagnanna.  

3.5 Siðferðilegir þættir 

Í rannsóknum þarf ávallt að gæta siðferðis. Segir Kvale (1996) til dæmis að 

siðferði beri að hafa í huga við öll þrep rannsóknar, allt frá því að viðfangsefni og 

markmið hafa verið ákveðin og skýrð og þar til niðurstöður eru birtar. Ásamt því að 

þekkja siðareglurnar er mikilvægt að rannsakandi þekki til og hafi reynslu innan 

aðferðafræðinnar en umfram allt skal hann vera heiðarlegur (Kvale, 1996).  

Siðferðisleg skylda rannsakenda ýtir undir að hann sé trúr viðmælenda sínum 

og einnig heiðarlegur og nákvæmur og fari ekki út af þeirri leið sem hann í upphafi 

kynnti fyrir viðmælenda sínum (Helga Jónsdóttir 2003:80). 
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Rannsakandi hafði siðareglur kennara að leiðarljósi og það sem hún þurfti að 

leggja áherslu á í þessari rannsókn er eftirfarandi: 

• Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum einstaklingi virðingu, 

áhuga og umhyggju 

• Kennurum ber að gæta trúnaðar við nemendur 

• Kennurum ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna 

þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi 

• Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu 

(Kennarasamband Íslands [án árs.]). 

Rannsakandi taldi að mikilvægt væri að halda siðareglur þessar í heiðri á 

meðan á viðtölunum stóð og einnig við alla úrvinnslu gagna sem og samskipti við 

leiðsögukennara verkefnisins.  

Rannsakandi var opin og ærlegur við viðmælendur sína og lét þá vita af því að 

raunveruleg nöfn þeirra myndu ekki verða notuð í rannsókninni og að farið yrði 

með allar upptökur af viðtölum sem trúnaðargögn. Rannsakandi lagði sig einnig 

fram um að koma fram við viðmælendurna af virðingu og áhuga. 

4. Undirbúningur viðtala 

Þegar undirrituð undirbjó sig fyrir viðtölin fékk hún fyrst ráðleggingar hjá 

leiðbeinanda sínum varðandi efni spurninganna sem yrði spurt, sem og aðferð við að 

framkvæma viðtalið. Rannsakandi ákvað að mikilvægt væri að hún væri afslöppuð í 

viðtölunum og reyndi eftir fremsta megni að haga spurningunum og því hvernig þær 

voru spurðar á þann hátt að viðmælendunum liði vel í viðtalinu og fyndist þeir geta 

opnað sig fyrir rannsakanda. Ef viðmælandi sem rannsakandi hafði valið að tala við 

myndi neita að taka þátt í viðtalinu myndi rannsakandi virða það en skrá það hjá sér 

þar sem það gæti gefið vísbendingar um áhuga nemenda. Oftar en ekki geta nemendur 

sem eru áhugalausir um fagið eða námið almennt neitað að taka þátt í könnunum af 

þessu tagi þar sem þeim reynist erfitt að sjá tilganginn með því.  

Þar sem þetta eru hálfstöðluð viðtöl ákvað rannsakandi að spyrja að hluta til 

opinna spurninga, því þær gefa yfirleitt möguleika á mörgum mismunandi svörum. Í 

kjölfarið er þá hægt að spyrja ítarlegar út í fyrsta svarið (Zimsen, 1975:60-61). 
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Rannsakandi leitast við að fá svör við því hvernig viðmælandi upplifir 

enskunám sitt. Hvort hann/hún hafi gaman af því og/eða sjái tilgang með því. Einnig 

vildi rannsakandi fá svör við því hvort nemendur sjálfir hefðu áhuga á ensku sem fagi 

og hvort þeir gerðu sér grein fyrir því af hverju svo væri eða væri ekki. Rannsakandi 

hafði áhuga á því að fá svör við því hvort viðmælendur hefðu mismunandi bakgrunn 

hvað varðaði ensku þar með talið hvenær viðmælandinn byrjaði að læra ensku. Með 

þessum spurningum vonast rannsakandi eftir því að geta greint mun á milli þeirra sem 

eru sterkir í ensku og þeirra sem eru slakir. Reynt verður að kryfja hvaða þættir það 

eru sem gera nemendur misgóða í ensku. 

Undirrituð tók viðtölin upp á segulband að fengnu leyfi viðmælendanna. Við 

úrvinnslu gagnanna voru samtölin skráð orðrétt niður og síðan kóðuð.  

Viðtalsvísir 

1. Finnst þér enska skemmtileg? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? Er 

eitthvað sem kennarinn getur gert til þess að gera hana skemmtilegri? 

 

2. Finnst þér námsefnið í ensku vera áhugavert? Ef ekki, hvað myndirðu 

vilja hafa meira um/minna um, eða til viðbótar?   

 

3. Hefur þú mikinn eða lítinn áhuga á ensku? Hvers vegna? Hvers vegna 

ekki? 

 

4. Hvernig finnst þér geta þín vera í ensku miðað við hin fögin? Betri, 

verri eða svipuð?   

 

5. Finnst þér lögð of mikil eða of lítil áhersla á ensku miðað við hin 

fögin? 

 

6. Lest þú bækur/blöð eða eitthvað á Internetinu á ensku í frítíma þínum? 

 

7. Horfir þú mikið/lítið á sjónvarp?  Hversu oft?  Hversu margar 

klukkustundir á dag?  Hvenær?  Hvað horfir þú á?   
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8. Hvað finnst þér um enskt og amerískt fólk? Enskar/amerískar 

bíómyndir? Ensk/amerísk lög?  

 

9. Hefur þú ferðast mikið til útlanda/enskumælandi landa? Hversu oft?  

Hvenær?  Talaðir þú ensku?  Við hverja?  

 

10. Hjálpa foreldrar þínir eða aðrir (og þá hverjir) þér með 

heimaverkefnin? 

 

11. Er heimanámið í enskunni hæfilegt/of mikið eða lítið að þínu mati? 

 

12. Ert þú sterkari í skrifaðri ensku eða munnlegri ensku eða jafnvíg/ur? 

 

13. Hvort finnst þér talaða eða skrifaða enskan skemmtilegri? 

 

14. Hvort finnst þér talaðri eða skrifaða enskan koma betur að gagni/vera 

nothæfari? 

 

15. Ef kennarinn gæti gert eitthvað til að styrkja þig í að tala ensku fyrir 

framan hina nemendurna, hvað gæti hann gert til þess?  

 

16. Hefur þú gaman af náminu almennt? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 

 

17. Stefnir þú á áframhaldandi nám? 

 

18. Hvernig telur þú að enskukennslan geti gagnast þér í framtíðinni? (Við 

ferðalög, nám, starf eða annað?) 

 

19. Á hvaða aldri byrjaðir þú að skilja og tala smá ensku? Hvernig gerðist 

það? 

 

20. Hvenær byrjaðir þú að læra ensku í skóla og fannst þér hún alltaf 

leiðinleg/skemmtileg? Finnst þér að það hefði átt að byrja að kenna 

ensku fyrr í skóla?  
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5. Svör viðmælenda 

Ólafur 

Ólafur er 16 ára. Honum gekk yfir meðallagi vel á prófinu, en fannst prófið 

frekar auðvelt. Honum gekk betur á þeim hluta prófsins þar sem lestrarskilningur var 

prófaður (66,7% rétt svör, meðalútkoma hóps: 48,1%) en gekk einungis örlítið yfir 

meðallagi vel á þeim hluta prófsins þar sem verkefnið var að leiðrétta 

stafsetningavillur í texta (32,1% rétt svör, meðalútkoma hóps: 29,6%). Ólafi gengur 

mjög vel í öðrum fögum en ensku í skólanum. 

Ólafur segir að honum finnist enska allt í lagi sem fag en að honum finnist 

ekkert endilega skemmtilegra að tala ensku, það sé auðveldara að tala íslensku heldur 

en ensku. Honum finnst námsefnið í ensku stundum og stundum ekki vera áhugavert 

og nefnir skriflegu verkefnin sem skemmtilegust. Þegar Ólafur er spurður hvað 

honum finnist leiðinlegast í enskunni segir hann þetta: 

 

           Ólafur: Leiðinlegt? Tala fyrir framan einhvern eða eitthvað... 

Hann nefnir einnig að honum finnist erfitt að tala ensku fyrir framan einhvern. 

Honum finnst hann hvorki hafa mikinn né lítinn áhuga á ensku og víkur sér í raun 

undan því að svara. Ólafur segir að það komi alveg fyrir að hann lesi bækur og blöð á 

ensku en hann vilji heldur lesa þau á íslensku. Ólafur segist nota Internetið og að það 

komi fyrir að hann lesi vefsíður sem eru á ensku. Ólafur horfir svolítið á sjónvarp og 

þá aðallega á fótbolta, en stundum horfi hann ekki neitt. Þegar hann er spurður hvað 

hann sé þá að gera á kvöldin ef hann horfir ekki á sjónvarp segist hann vera á 

fótboltaæfingu.  

Þegar Ólafur er spurður út í afstöðu sína til Englendinga og Ameríkana, virðist 

hann víkja sér undan að ræða spurninguna, slær henni frá sér með því að segja  að þeir 

séu eins og allir aðrir sem tali ensku. Hann viðurkennir þó að ástæða sé fyrir því að 

allt sem hann horfi eða hlusti á sé á ensku og við nánari eftirgrennslan segir hann að 

það sé vegna þess að tónlistin sem hann vill hlusta á og kvikmyndirnar sem hann 

horfir á séu á þessu tungumáli. Honum finnst textarnir í enskum lögum góðir og 

hlustar eiginlega ekkert á íslenska tónlist.  

Ólafur hefur ferðast mikið og segist hafa farið til Asíu og mikið til Evrópu. 

Hann fer til útlanda þrisvar til fjórum sinnum á ári með pabba sínum sem býr í 
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útlöndum. Hann hefur einnig dvalið í mánuð í Singapúr og talaði þar eingöngu ensku. 

Hann segir þó að maður gleymi náttúrulega öllu ef maður heldur því ekki við. Pabbi 

hans á enska konu og fjölskylda hennar á heima út um allan heim. Hann talar alltaf 

ensku við hana og heldur að hann æfist í enskunni við það. Honum finnst ekkert erfitt 

að tala við hana á ensku. Foreldrar hans hjálpa honum voðalega lítið við heimanámið 

og hefur hann bara gert það sjálfur. Ólafi finnst stundum og stundum ekki mikið 

heimanám.  

Þegar Ólafur er spurður hvort hann sé sterkari í skriflegri eða munnlegri ensku 

segir hann að hann verði oft stressaður og geta þá ekkert sagt (í ensku) en heldur samt 

að hann sé svipaður í bæði munnlegri og skriflegri ensku. Hann heldur að munnlega 

enskan muni nýtast honum betur en skriflega enskan sé náttúrulega mikilvæg fyrir 

hann líka. Þegar hann er spurður hvernig enskan muni nýtast honum í framtíðinni 

telur hann að hann þurfi að kunna að tala einhverja góða ensku því hann ætli að verða 

ríkur.  

Ólafur hefur oftast gaman að náminu í skólanum og segist ætla í framhaldsskóla 

og háskóla að námi loknu. Hann veit þó ekki hvaða fög hann ætli að taka en veit fyrir 

víst að hann ætlar í háskóla. Hann heldur að hann hafi verið um 7 eða 8 ára aldur 

þegar hann byrjaði að skilja og tala einhverja ensku því mamma hans var alltaf að 

reyna að kenna honum hana. Einnig hafi hann lært meira þegar pabbi hans hitti 

konuna sína, þá var hann 7 ára.  

Fyrst fannst Ólafi hann vera langt á eftir öllum í ensku (í 3. Bekk) og þá fannst 

honum enskan hundleiðinleg en eftir því sem hann skildi meira af tungumálinu varð 

hann jákvæðari gagnvart henni. Ólafur nefnir eins og aðrir viðmælendur að áhuginn 

sé minni þegar þeir skilningurinn er lítill: 

Ólafur: Fyrst fannst mér ég vera langt á eftir öllum og þá fannst mér þetta vera 

hundleiðinlegt en svo er þetta allt í lagi núna. 

R: Leiðinlegt að vera svona.. lélegur? 

Ó: Já. 
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Tómas 

Tómas er mjög sterkur í ensku og gekk mjög vel á skriflega prófinu.  Hann 

náði 86,7% réttra svara á lesskilningshlutanum og 60,7% réttra svara á 

villuleiðréttingahlutanum. Tómas segir að sér finnist enska skemmtilegt fag. Sumt af 

námsefninu finnst Tómasi áhugavert svo sem hópavinna og spil en annað finnst 

honum leiðinlegt sérstaklega að tala fyrir framan bekkinn. Tómas segist alveg hafa 

ágætlega mikin áhuga á ensku og að áhuginn sé allavega meiri en á dönskunni. Tómas 

segist fá alveg jafn góðar einkunnir í ensku sem og hinum fögunum. Tómasi finnst 

ekkert lögð of mikil áhersla á enskuna miðað við hin fögin. Hann les eitthvað á ensku 

og nefnir þar Harry Potter til sögunnar. Tómas notar netið og fer á enskar síður, þá 

aðallega fótboltasíður. Tómas horfir ekkert mjög mikið á sjónvarp á hverjum degi, 

stundum ekki neitt. Tómasi finnst amerísk og bresk menning alveg fín þar sem hann 

horfi mest á amerískar bíómyndir.  

Tómas ferðast reglulega til útlanda með foreldrum sínum, ca. einu sinni til 

tvisvar á ári og þá til enskumælandi landa svo sem Bandaríkjanna og landa eins og 

Spánar þar sem hann þarf að kunna ensku til að bjarga sér. Hann talar ensku þegar 

hann ferðast t.d. þegar hann fer út í búð að versla og finnst það ekkert mál.  

Foreldrar hans hjálpa honum ekki mikið með heimalærdóminn. Tómasi finnst 

heimanámið alveg passlega mikið. Tómas heldur að hann se sterkari í skriflegri ensku 

en nefnir að hann æfist í að tala hana þegar hann fer til útlanda. Honum finnst talaða 

enskan skemmtilegri og nefnir þar að honum finnist skemmtilegt að tala enskuna 

þegar hann er úti en að hann fái ekki mikla æfingu í henni hérna heima þ.e. í 

skólanum. Hann jánkar því að honum finnist það mætti vera meira lagt upp úr því að 

æfa nemendurna í því að tala ensku í skólanum. 

Tómas heldur að bæði talaða og skriflega enskan muni koma honum að gagni 

þar sem hann telur mikilvægt að kunna bæði, t.d. þegar hann fer í skóla eða ferðast. 

Tómas hefur almennt gaman af náminu en segir þó að sumt sé skemmtilegra en 

annað, en framtíðarmarkmiðin eru skýr:  

 

R: Eeeh ok, sleppum þessari..en hefurðu gaman af náminu almennt? 

Tómas: Ja já, allt í lagi, sumt er skemmtilegra en annað..en maður vill 

náttúrulega fá góðar einkunnir til að komast inn í góðan framhaldsskóla og 

svona.. 
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R: Ok, þannig að þér finnst námið mikilvægt upp á framtíðina að gera? 

T: Já.  

 

Tómas stefnir á háskólanám eftir framhaldsskólanámið. Tómas segist halda að 

hann hafi verið um 7 ára þegar hann byrjaði að skilja og tala smá ensku og aftur koma 

fram áhrifin frá utanlandsferðunum: 

 

R: Já ok, og hvernig lærðirðu hana, í gegnum sjónvarpið eða? 

Tómas: Já örugglega, svo fórum við mikið til útlanda og maður lærði smá þar 

og svona.. 

 

Hann nefnir einnig áhrifin frá eldri frænda sínum sem kom stundum í heimsókn. 

Tómas heldur að hann hefði getað byrjað að læra ensku fyrr en í fimmta bekk þar sem 

hann skildi mikið í henni áður en hann fór að læra hana í skólanum. 

 

Ester Rut 

Ester Rut er sextán ára og stóð sig vel á prófinu. Ester Rut tók samræmdu prófin 

í febrúar á undan hinum í bekknum og hefur því ekki haft mikið að gera í enskutímum 

þar sem hún var búin með mestan hluta af námsefninu. Ester náði 60,0% réttra svara á 

lesskilningshluta prófsins og 35,7% réttra svara á villuleiðréttingarhlutanum. 

Ester Rut játar því að henni finnist enska skemmtilegt mál, þó að hún sé ekki 

mjög afgerandi í svörum sínum eins og fram kemur hér: 

 

Rannsakandi: Finnst þér enska skemmtileg, svona almennt sem mál? 

Ester Rut: Já já mér finnst hún alveg ekkert leiðinleg, að kunna. 

 

Hún veit ekki hvort henni finnst námsefnið í ensku skemmtilegt þar sem hún 

hefur ekkert verið að gera í tímum því hún ætlaði að taka samræmdu prófin í febrúar 

og var því búinn með mestan hlutann af námsefninu. Ester Rut segist hafa kunnað vel 

það sem hinir nemendurnir voru að fara í gegnum og því leiðst í tímum. Hún hefur 

þetta að segja um námið og áhugann á því: 

 

Rannsakandi: Og hvað finnst þér að þú hefðir kannski geta fengið aðeins meiri 
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krefjandi verkefni kannski eða? 

Ester Rut: Já, það hefði alveg mátt vera meira að gera sko fyrir mig þúst því 

hún var alltaf að kvarta yfir því að ég væri aldrei að gera neitt en svo hafði ég 

ekkert að gera því ég var búin með allt. 

R: Já, skil þig. Ok, en hefuru mikinn eða lítinn áhuga á.. eða varstu búin að 

svara þessu, já enskunámið, hefuru mikinn eða lítinn áhuga á enskunáminu? 

E.R: Veit ekki mér finnst það ekkert, eitthvað eh, námið sjálft ég veit ekki manni 

finnst alveg nauðsynlegt að kunna þetta. 

R: Mhm. 

E.R: Því ég veit alveg að maður þarf alveg að nota enskuna mikið. 

 

Hún veit samt ekki hvað gæti gert námið skemmtilegra, nema þá að hafa 

eitthvað meira að gera, meiri verkefni og eitthvað skemmtilegt. Þegar hún er spurð 

nánar út í það meinar hún að henni finnst skemmtilegt þegar hún þarf að finna 

eitthvað og gera eitthvað, svona eins og þemanám. Hún segir að hún verði svo leið á 

náminu að hún hættir að nenna og hættir að fylgjast með, einnig finnst henni mikið 

um eyðufyllingarverkefni.  

Hún telur getu sína í ensku vera nokkuð góða. Hún segir að ein af ástæðunum 

fyrir því að hún sé góð í ensku geti verið sú að hún horfi mikið á sjónvarp og 

sjónvarpsefni sem er ekki með íslenskum texta t.d. niðurhalaðir þættir af netinu. Hún 

hefur einnig farið nokkrum sinnum til útlanda þar sem hún á skyldfólk sem er enskt 

og talar oft við þau. Skyldfólkið á heima í bæ í Ameríku en hún hefur aðeins ferðast 

þangað einu sinni en þau koma í heimsókn hingað til lands einu sinni á ári og þá talar 

hún ensku við þau. Henni finnst ekkert mál að tala ensku við þau, þau skilja alveg 

hvað hún er að segja og henni finnst það gaman.  

Ester Rut les ekki oft bækur á ensku en hefur alveg lesið bækur á ensku ef þær 

eru ekki til á íslensku, en hún les oft eitthvað á Internetinu á ensku. Henni finnst ekki 

lögð mikil áhersla á ensku miðað við hin fögin. Ester Rut telur að hún horfi á um 

klukkutíma á sjónvarp á dag. Hún er mikið á æfingum í dansi og hefur því ekki 

mikinn tíma til þess. Ester Rut hefur enga sérstaka skoðun á enskumælandi fólki og 

menningu en hlustar mikið á enska og ameríska tónlist og finnst hún góð. Henni finnst 

amerískar bíómyndir samt stundum öfgafullar og þó þær geti verið ágætis skemmtun 

veit hún að það þýðir ekki að trúa hverju sem er í þeim. Ester Rut segist hafa ferðast 

mikið þar á meðal til Írlands, Skotlands og Ameríku og segir ekkert mál að bjarga sér 
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þar en að hún skilji betur ensku heldur en hún tali hana.  

Foreldrar hennar eða aðrir hjálpa henni ekki með heimaverkefnin þar sem hún 

segist eiginlega vera betri í ensku heldur en þau. Ester Rut man ekki eftir því að hafa 

lært neitt heima í ensku, allaveg ekki á þessu ári. Hún segist þó hafa lært fyrir próf en 

að hún klári yfirleitt alla heimavinnu í skólanum og hafi alltaf gert það í gegnum 

tíðina. 

Ester Rut segist vera betri í skrifaðri ensku heldur en munnlegri þar sem henni 

finnst hún fá mikla æfingu í henni í skólanum þar sem enskan sé eiginlega ekkert 

töluð í skólanum. Henni finnst það mætti gera meira af því að tala ensku í skólanum 

því henni finnst vanta æfingu í því og að hún finni fyrir æfingaleysi þegar hún þarf að 

fara að tala ensku. Henni finnst einnig vanta æfingu í framburði.  

Ester Rut finnst talaða enskan skemmtilegri þar sem hún heldur að hún noti 

hana meira. Þegar Ester Rut er spurð hvað kennarinn geti gert til að styrkja hana í að 

tala ensku í bekknum nefnir hún það að koma upp og segja frá en að sú aðferð sé 

mikið notuð í dönskukennslunni en henni finnst hún aldrei vera að gera svoleiðis 

æfingar í enskunni. Ester Rut stefnir á áframhaldandi nám á listdansbraut í 

framhaldsskóla. 

Ester Rut byrjaði að skilja og tala ensku um 9 ára aldur og heldur að hún hefði 

getað byrjað að læra hana fyrr í skóla. Hún nefnir einnig að hún viti af því að byrjað 

er að kenna ensku fyrr en þegar hún byrjaði að læra hana. Hún man ekki hvernig hún 

byrjaði að læra ensku en nefnir að þegar hún var lítil að horfa á sjónvarpið að hún bað 

foreldra sína að útskýra hvað væri að gerast því hún skildi ekki það sem fram fór og 

heldur að það hafi verið í gegnum sjónvarpið sem hún byrjaði að læra.  

Hún heldur að hún hafi áhuga á enskunni vegna þess að allt sjónvarpsefnið og 

allt sé á ensku í dag og líka sé mikilvægt að kunna hana til að geta bjargað sér í 

útlöndum og svona almennt, að maður geti alltaf bjargað sér á enskunni og að maður 

þurfi að geta talað ensku í nær öllu sem maður tekur sér fyrir hendur. 
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Anna 

Anna verður 16 ára í Nóvember og stóð sig ekki vel á skriflega prófinu. Henni 

gekk jafn illa á lesskilningshlutanum (26,7% rétt svör) sem og á villuleiðréttingarhluta 

prófsins (25,0% rétt svör). Anna er mjög opin í viðtalinu og létt er að spyrja hana 

spurninga og fá greinagóð svör. 

Anna hefur þetta að segja þegar hún er spurð hvort henni finnist enska 

áhugaverð: 

Rannsakandi: Finnst þér námsefnið í ensku vera áhugavert? 

Anna: Jáá svona á sumum köflum.. en þúst ég á mjög erfitt með að ná því.. 

R: Já 

A: Kannski bara frekar erfitt að læra það. 

R: Já finnst þér það? Veistu eitthvað af hverju? 

A: Nei bara, ég skil ekki, þúst, ég reyni alveg eins og ég get og legg alla mína 

vinnu í það en bara skil ekki. 

 

Hún segist ekki ná að lesa enskuna eða skilja það sem hún er að lesa. Hún segist 

ekki hafa pælt neitt í því hvort það sé eitthvað sem hún myndi vilja hafa meira eða 

minn af í enskunni. Þegar hún er hinsvegar spurð hvernig henni finnist formið á 

enskukennslunni skemmtilegt kemur hún með punkta sem henni fyndist mætti breyta í 

kennslunni: 

 

Rannsakandi: En finnst þér formið á enskukennslunni skemmtilegt? 

Anna: Ja reyndar eins og bókin sem við erum í, mér finnst hún ekkert neitt mjög 

skemmtileg. 

R: Nei 

A: En ég væri samt líka til í að vera meira svona, eins og allskonar spil og 

svoleiðis, maður lærir soldið á því. 

R: Að tala og svona? 

A: já 

R: Við hina nemendurna og svona? 

A: Já. 

 

Henni finnst geta sín í ensku ekki vera jafn góð og í hinum fögunum, hún segist 
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t.d. ekki vera eins góð í ensku eins og í íslensku. Henni finnst vera lögð alveg eins 

áhersla á ensku eins og hin fögin.  

Anna segist ekki vera dugleg við að lesa bækur og blöð á ensku en segist alltaf 

hafa verið að gera eitthvað, t.d. mikið að læra og gera heimavinnu. Hún segist vera 

svolítið á Internetinu en les aðallega íslenskar síður sem tengjast skátunum þar sem 

hún sé í þeim. Anna segist einnig eyða miklum frítíma í skátunum. 

Anna segist ekki horfa mikið á sjónvarp, eiginlega ekki neitt nema einn og einn 

þátt. Ástæðuna segir hún vera að hún sé í skátunum tvisvar til þrisvar í viku og fyrir 

utan það sé hún úti með vinum sínum. Þættirnir sem hún horfir á eru þó enskir og þótt 

þeir séu með íslenskum texta reynir hún að pæla í samræðunum og hlusta á enskuna. 

Anna hefur aðallega farið til sólarlanda, Spánar og Tyrklands. Síðasta sumar var 

hún að vinna í sumarbúðum og þar voru sjálfboðaliðar og þá lærði hún svolitla ensku 

þar sem hún þurfti þá að tjá sig á ensku og þá segist hún alveg hafa getað talað 

enskuna. Henni fannst reynslan veita henni betri orðaforða og þannig nýtast henni í 

náminu.  

Mamma Önnu er ekkert sérstaklega góð í ensku og hjálpar henni því ekki mikið 

með heimanámið en pabbi hennar, bróðir og systir mömmu hennar hjálpa henni með 

heimanámið í staðinn. Önnu finnst heimanámið í enskunni alls ekkert of mikið en 

fannst verkefnin í bókinni sem þau hafa verið að vinna með soldið flókin og hefði 

alveg viljað sjá öðruvísi verkefni.  

Anna telur sig vera betri í að tala ensku heldur en að skrifa hana. Þegar hún er 

spurð hvort henni finnst skemmtilegra að skrifa eða að tala enskuna segir hún að 

henni finnist skemmtilegra að æfa sig í að tala enskuna. Anna hefur gaman af náminu 

almennt og langar til að læra ensku og finnst það gaman þegar hún skilur það sem hún 

er að gera. Anna hefur þetta að segja um áhugann á enskunni: 

 

Rannsakandi: ..en svona miðað við hin fögin, finnst þér þú hafa mikinn áhuga á 

ensku eða lítinn, svona miðað við.. 

Anna: Ég hef ekkert allt of mikinn, en ég reyni eins og ég get og þúst. 

R: Veistu eitthvað af hverju, þú veist, heldurðu að það sé af því að þú ert slakari 

í enskunni að þú hafir minni áhuga? 

A: Já ég hugsa að það sé útaf því sko, af því að ég skil hana ekki eins vel og hin 

fögin. 

R: Já eehm, ætlaru að fara í meira nám þegar þú ert búin í skólanum? 
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A: Já, ég ætla að fara í menntaskóla. 

R: Já og hvernig heldurðu að enskukennslan geti gagnast þér í framtíðinni? 

A: Bara veit það ekki, en náttla ef maður fer erlendis og menntar sig að þá 

geturu talað og það er náttla fullt af námsefni á ensku. 

R: Já. 

A: Þúst og það mun nýtast manni örugglega mjög vel. 

 

Anna stefnir á að fara í menntaskóla að loknum grunnskóla. Anna er ekki viss 

hvort hún sé búin að læra nóg í ensku til þess að það geti nýst henni í framhaldsskóla 

og heldur að hún hefði getað verið búin að læra meira. Henni finnst einnig að það 

hefði getað verið meiri kennsla í ensku, fleiri verkefni og svoleiðis. Sem dæmi um 

verkefni nefnir Anna að lesa bók og svara síðan spurningum úr henni því þá fær 

maður betri orðaforða og þarf að vita hvað orðin þýða til að skilja. 

Þegar Anna er spurð hvort hún muni hvenær hún byrjaði að skilja og læra ensku 

svarar hún að hún hafi byrjað að læra ensku í fimmta bekk en tekur fram að hún hafi 

séð mesta muninn á enskukunnáttunni núna í níunda og tíunda bekk. Henni finnst hún 

hafa lært mest þá og sé byrjuð að skilja meira. Hún segist þó ekki hafa viljað byrja 

fyrr að læra ensku þar sem henni fannst enskan erfið frá byrjun.  

Hún segist ekki muna hvenær hún byrjaði að læra ensku eða hvort hún hafi 

kunnað eitthvað áður en hún byrjaði í skóla. Hún á þó eldri bróðir sem hún var alltaf 

að fylgjast með og segir að hún hafi lært eitthvað af honum.   

Þegar Anna er spurð hvort henni hafi farið að finnast enska skemmtilegri eftir 

því sem hún varð eldri svarar hún að henni hafi farið að finnast hún skemmtilegri eftir 

því sem hún fór að skilja meira. 

Viktoría 

Viktoría er fimmtán ára og er frekar slök í ensku, henni gekk ekki vel á skriflega 

prófinu. Henni gekk samt betur á lesskilninghlutanum (fékk 33,3% réttra svara) en 

náði aðeins 7,1% réttra svara á villuleiðréttingarhluta prófsins. Rannsakanda veittist á 

köflum erfitt að skilja hvað Viktoría var að meina í svörum sínum. Hún var áhugalaus 

um viðtalið og svaraði oft með jái eða neii. Þetta gerði rannsakanda erfitt fyrir þar sem 

svör hennar stönguðust oft á við annað sem hún hafði sagt fyrr í viðtalinu. 
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Viktoría segir að henni finnist enska skemmtilegt fag en á erfitt með að benda á 

hvað það er sem henni finnst skemmtilegt við fagið: 

 

Rannsakandi: Og hvað er það sem þér finnst skemmtilegast svona við námið.. 

Viktoría: Eeeh, veit það ekki, bara.. bara eitthvað. 

 

Það er áhugavert að hún segi enskuna vera skemmtilega því seinna í viðtalinu 

tók hún fram að hún væri neikvæð á námið og henni fyndist of mikið að gera í 

skólanum þessa stundina. Þegar hún er spurð hvort hún hafi mikinn eða lítinn áhuga á 

ensku svara hún að það sé bæði og. Hún segir getu sína í ensku miðað við hin fögin 

vera ágæta, en samt aðeins lélegri. Hún getur ekki sagt af hverju hún sé lélegri í ensku 

en hinum fögunum.  

Hún segist ekki lesa bækur og blöð á ensku. Viktoría segist nota Internetið og 

notar hún þá bæði íslenskar og enskar síður. Ef hún er á enskum síðum fer hún bara 

inn á orðabók.is og slær upp erfiðum orðum. Viktoría horfir lítið á sjónvarp en þá 

aðallega á kvöldin, þá sofnar hún út frá því. Hún segist ekki vera í tómstundum á 

kvöldin heldur hitti hún vini sína. 

Pabbi Viktoríu er frá Englandi en hún hittir hann sjaldan og hann býr ekki með 

henni. Hún segir enskt fólk bara vera fínt. Hún talar þó ekki ensku við pabba sinn þar 

sem hann lærði íslensku. Hún á marga ættingja í Englandi og ferðast stundum þangað. 

Hún reynir að tala ensku við ættingja sína þar. Hún segir ættingjana skilja enskuna 

hennar og að það sé „ekkert mál”. Hún segist þó ekki ferðast nógu mikið til þeirra. 

Viktoría hefur farið til annarra sólarlanda þar sem hún hefur þurft að redda sér með 

því að tala ensku og segir það heldur ekki erfitt. 

Viktoríu finnst heimanámið í enskunni hæfilegt. Hún telur að hún sé betri í 

skrifaðri ensku heldur en talaðri þar sem hún veit ekki alltaf hvernig hún eigi að koma 

því út sem hún þarf að segja. Henni finnst  aðeins skemmtilegra að tala enskuna 

heldur en að skrifa hana.Viktoría heldur að enskukunnáttan muni nýtast henni í 

framtíðinni en er ekki með skýrt afmarkaðan tilgang: 

 

Rannsakandi: Já, eins og í framtíðinni, heldurðu, hvað heldurðu að geti, eins 

og enskan, heldurðu að hún eigi eftir að nýtast þér í framtíðinni, þú veist? 

Viktoría: Já 

R: Við hvað þá? 
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V: Sko ef ég flyt til útlanda eða eitthvað. 

 

Viktoría hefur gaman af náminu almennt og segist ætla að fara í framhaldsskóla. 

Viktoría segist ekki alveg muna hvenær hún byrjaði að tala og skilja smá ensku en 

telur að hún hafi verið um 7 ára. Hún segist þá hafa lært enskuna út frá því að horfa á 

sjónvarpið og tala við pabba sinn sem hún þó nefndi fyrr í viðtalinu að hún talaði ekki 

ensku við. Hún byrjaði að læra ensku tíu ára að aldri í skóla og hefur alltaf fundist hún 

mjög fín og skemmtilegri en hin fögin t.d. danska. Hún heldur að það hefði verið gott 

fyrir hana að byrja að læra ensku fyrr þar sem hún var strax farin að skilja eitthvað í 

ensku í öðrum bekk. 

Teresa 

Teresa er 16 ára gömul og er mjög slök í ensku. Teresu gekk ekki vel á skriflega 

prófinu. Hún náði samt 33,3% réttra svara á lesskilningshlutanum en svaraði engu á 

villuleiðréttingarhluta prófsins. Áhugavert er að nefna að Teresu gengur mjög vel í 

öðrum fögum í skólanum. Hún var mjög opin og auðvelt var að tala við hana og fá 

greinagóð og skýr svör við spurningunum. 

Teresa hefur þetta að segja um hvort henni finnist enska skemmtilegt mál: 

 

Rannsakandi: Finnst þér enska skemmtileg? Skemmtilegt mál? 

Teresa: Nei. 

R: Af hverju ekki? 

T: Því ég skil hana ekki. 

R: Ok. 

T: Bara hreint út sagt. 

 

Henni finnst sumt í enskunni í skólanum vera fínt en annað ekki. Hún nefnir að 

kennarinn hafi keypt bækur sjálf fyrir enskuna og að henni hafi þótt þær fínar. Henni 

þótti einnig fínar fjólubláar abc bækur sem þau notuðu þegar þau voru yngri því þar 

var allt útskýrt á íslensku því í mörgum bókum skilur hún ekki fyrirmælin. 

Þegar Teresa er spurð hvað mætti vera meira um í enskunni nefnir hún að það 

hafi hjálpað henni mikið þegar kennarinn talar ensku í öllum tímum því þá verður hún 

að læra enskuna, hún kemst ekki hjá því þá. Henni finnst kennarinn stundum og 
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stundum ekki vera duglegur að tala ensku við nemendurna en að kennarinn mætti tala 

meira ensku t.d. þegar hún er að gefa fyrirmæli. Hún nefnir einnig að nemendurnir 

hefðu átt að tala ensku mun fyrr þar sem hún er mjög stressuð þegar hún á að tala 

ensku. 

Henni finnst geta sín í ensku vera miklu verri miðað við hin fögin. Hún segir að 

ástæðan geti verið að hún horfi mjög lítið á sjónvarp og sé ekkert í tölvunni. Foreldrar 

hennar eru heldur ekki góðir í ensku þannig að þeir geta ekkert hjálpað henni. 

Ástæðuna fyrir því að foreldrar Teresu eru svo slakir í ensku telur hún vera þá að 

enska var lítið kennd í skóla þegar þau voru í skóla og þau fóru ekki í framhaldsskóla. 

Teresa heldur að ef foreldrar hennar kynnu meira í ensku hefðu þau kannski getað 

hjálpað henni meira við námið þegar hun var minni. 

Hún er í æskulýðsfélagi í kirkju og er næstum alla daga að hitta krakkana þar og 

gera eitthvað sniðugt þessvegna horfi hún lítið á sjónvarp.  

Teresu finnst að það mætti vera lögð meiri áhersla á ensku í skólanum því henni 

finnst mikilvægt að kunna hana í framtíðinni. Þegar Teresa er spurð hvað kennarinn 

gæti gert til þess að hjálpa henni að skilja enskuna betur nefnir hún að það hefði mátt 

byrja fyrr að kenna enskuna þar sem henni fannst mikill munur á getu á milli 

nemenda.  

Teresa les engar bækur eða blöð á ensku. Hún fer aðeins á íslenskar síður á 

netinu og þá oftast á netsíðu sem tengist kirkjustarfinu. Hún horfir eiginlega aldrei á 

sjónvarp, nema ef það er einhver sérstakur þáttur eins og t.d. júróvisjón.  

Þegar Teresa er spurð hvað henni finnist um enskt og amerískt fólk segir hún að 

henni langi mjög mikið að fara til Englands en að hún þori því ekki vegna þess að hún 

sé svo hrædd um að skilja ekki málið, annars finnst henni fólkið fínt eins og annað 

fólk. Henni finnst enskar og Amerískar bíómyndir fínar og lögin allt í lagi þegar hún 

er búin að þýða textann.  

Teresa segist bara hafa ferðast til Noregs og Spánar. Teresa segist ekki hafa 

talað mikla ensku á Spáni en þó lært mikið á því sumri sem hún var þar og geti 

bjargað sér á málinu t.d. pantað sér mat.  

Teresu finnst heimanámið í enskunni of lítið. Henni finnst að það hefði mátt 

byrja fyrr t.d. í áttunda bekk að gefa meiri og þyngri heimaverkefni því þá séu 

nemendurnir viðbúnir auknu vinnálagi í tíunda bekk. Teresa telur sig vera sterkari í 

skriflegri ensku heldur en munnlegri. Hún telur að munnlega enskan muni koma henni 

að betri notum í framtíðinni og myndi vilja æfa sig meira í henni. 
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Þegar Teresa er spurð hvort henni finnist enskunámið skemmtilegt almennt 

segir hún að sér finnist sum verkefnin skemmtileg en að henni finnist hundleiðinlegt 

að gera það sem hún skilur ekki, að um leið og hún skilji það finnist henni það mjög 

fínt.  

Teresu finnst mjög gaman í skólanum almennt og sér eftir því að vera að fara úr 

honum. Teresa stefnir á að fara í framhaldsskóla að námi loknu, á náttúrufræðibraut 

eða lífeðlisfræðibraut því það er það sem hún er góð í og hefur áhuga á.  

Teresa telur að sú kennsla sem hún sé búin að fá muni gagnast henni eitthvað en 

að hún muni örugglega þurfa að fara á fullt af námskeiðum til þess að bæta 

enskukunnáttuna sína. Teresa er með skýrt markaða stefnu fyrir framtíðina eins og 

sést á svörum hennar hér: 

 

Rannsakandi: ..já þannig að þú heldur að það geti gagnast þér upp á nám 

seinna meir að kunna ensku og.. 

Teresa: já vegna þess að ég stefni á því að fara í læknisfræði, þar eru allar 

bækur á ensku. 

R: Já. 

T: Þannig að ég verð að fara að gera eitthvað í þessu (bæta enskukunnáttuna). 

 

Þegar Teresa er spurð hvenær hún byrjaði að tala og skilja smá ensku segir hún 

að hún skilji nánast ekki neitt ennþá, kannski orð og orð en ekkert að ráði. Hún segist 

þó vera farin að skilja smá, svona setningu og setningu en það sé ekki langt síðan sá 

skilningur kom. Það var í gegnum námið í skólanum sem hún byrjaði að skilja svolítið 

í enskunni. Teresu fannst enskan mjög áhugaverð til að byrja með en um leið og hún 

skildi hvað hún var langt á eftir hinum ákvað hún með sjálfri sér að fagið væri erfitt 

og leiðinlegt og að hún nennti ekki að læra það. Hún telur að ef hún hefði fengið meiri 

hvatningu fyrst að þá hefði henni gengið betur.  

Í lokin er Teresa spurð hvort það sé eitthvað sem hún vilji segja nefnir hún að 

kennarinn hennar sé búin að reyna að hjálpa henni eins og hún getur og sé búin að 

vera að taka hana og nokkra aðra nemendur í aukatíma í kennarans eigin frítíma. 

Teresa segir einnig að hún sé að leggja sig fram eins og hún getur en það sé alltaf 

hægt að reyna meira en segist leggja mun meira á sig en flestir aðrir. Eftir 

framhaldsskóla stefnir hún sem fyrr segir á læknanám. Hún tekur þó fram að þetta eigi 

eftir að vera erfitt en að vinnan muni borga sig ef hún kemst inn. 
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6. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður 

að skoða samanburð milli viðmælendanna, hvað var líkt með þeim og hvað var ólíkt 

og nefnist sá kafli: Samanburður á viðmælendum. Við greiningu á gögnunum komu 

fram tveir hlutar af svörum við rannsóknarspurningunni og skiptast greiningarnar 

niður í tvo kafla: Upplifun af enskunni og Áhugi og tilgangur með enskunámi. Í fyrsta 

lagi verður fjallað um upplifun nemendanna af ensku. Í öðru lagi verður fjallað um 

ánægju og tilgang sem nemendur finna með enskunáminu. Í lokin verða 

niðurstöðurnar dregnar saman.  

6.1 Samanburður á viðmælendum 

Það sem vakti athygli mína þegar ég fór að tala við þessa sex einstaklinga var að 

almennt virtust góðu nemendurnir hafa markað sér betur stefnu varðandi 

áframhaldandi nám heldur en slöku nemendurnir. Þó að þeir góðu væru ekki búnir að 

ákveða hvaða fög þeir ætluðu að taka í háskóla vissu þeir samt að þeir ætluðu í 

háskóla á meðan slöku nemendurnir voru aðeins búnir að ákveða að fara í 

framhaldsskóla.  

Þó var einn slakur nemandi sem skar sig úr að þessu leyti sem og öðru. Teresa 

var búinn að marka sér ákveðna braut í framhaldsskóla þar sem hún ætlaði að fara á 

náttúrufræðibraut í framhaldsskóla og áfram í læknisfræði í háskóla. Teresa skar sig 

einnig úr hópnum á þann hátt að hún stóð sig mjög vel í öðrum fögum en ensku og 

fékk góðar einkunnir í öllum öðrum fögum heldur en ensku. Það sem virtist skilja 

þarna á milli var sú staðreynd að foreldrar hennar kunnu litla sem enga ensku og 

Teresa horfi lítið sem ekkert á sjónvarp, notaði internetið lítið og fór ekkert á enskar 

síður, hún las ekki enskar bækur eða notaði tungumálið ekkert í frítíma sínum, en hún 

varði öllum sínum frístundum í æskulýðsfélagi hjá nálægri kirkju.  

Ester Rut talaði um að sér leiddist í náminu og að það væri of mikið af 

eyðufyllingarverkefnum og að henni fyndist vanta meiri verkefni eins og eru algeng í 

t.d. þemanámi. Ef verkefnin væru of auðveld hætti hún að nenna að fylgjast með. 

Anna (slakur nemandi í ensku) nefndi að henni fyndist bókin sem þau notuðu í 

enskunni ekki skemmtileg. Anna nefndi einnig að hún myndi vilja fá fleiri tækifæri í 

tímum til þess að tala ensku. Hún myndi líka vilja óhefðbundnari lærdóm sem tengist 

ekki bókum og nefnir spil sem dæmi um það. Ester Rut er sama sinnis og Anna og 
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finnst að enskan mætti vera töluð meira í skólanum og finnst henni vanta æfingu í 

framburði.  

Það er ljóst að fleiri af nemendunum finnst skólinn eða kennslan ekki vera að 

veita þeim hvata til námsins en samt sem áður standa þau sig vel í ensku. Áhugavert 

er að skoða hvað það er sem veitir þeim hvata til að standa sig samt sem áður vel í 

faginu. Svarið getur verið að finna í því að þau hafa aðra hvata sem vega meiri en 

skemmtilegt nám. Bæði Ester Rut, Ólafur, Anna, Teresa og Tómas nefna að þau muni 

hafa not af enskunni í framtíðinni og stefna á áframhaldandi nám. Þær hafa báðar 

skýra framtíðarsýn og markmið með náminu.  

Það kom ljóst fram í viðtölunum hjá Teresu og Ólafi að þegar þeim fannst sem 

þau væri ekki sterk í málinu misstu þau áhugann. Það virðist því haldast í hendur geta 

og áhugi. Þetta er sammerkt niðurstöðum úr rannsóknum Gardners og Lambert 

(Gardner og Lambert, 1972).  

Það var sammerkt með sterku nemendunum að þeim gekk vel bæði í ensku sem 

og öðrum fögum. Það gilti hið öfuga um slöku nemendurna að tveir þeirra (Viktoría 

og Anna) voru einnig slakir í öðrum fögum í skólanum. Af því má álykta sterkari 

tengsl milli áhuga og hvata og námsefnis. Einn nemandinn stóð líka upp úr að þessu 

leyti, en það var Teresa. Hún var mjög slök í ensku en stendur að sögn kennara hennar 

mjög vel að vígi í öðrum námsgreinum. Teresa var einnig sá nemandi sem lýsti yfir 

miklum metnaði í að bæta sig í enskunni og sagðist leggja mikla vinnu á sig til að 

verða færari í málinu.  

Það kom rannsakanda eiginlega á óvart hversu lítið viðmælendurnir segjast 

horfa á sjónvarp. Allir viðmælendurnir sögðust oftast eyða litlum tíma í að horfa á 

sjónvarp og væru oftast að gera eitthvað annað á kvöldin t.d. í æskulýðsstarfi, að hitta 

vini eða annað.  

Áhugavert er að skoða tengsl sem sterku viðmælendurnir hafa við útlönd, þ.e. 

hvort þau ferðist mikið til enskumælandi landa eða eigi ættingja sem tala ensku við 

þau. Ólafur ferðast mikið til útlanda eða um þrisvar til fjórum sinnum á ári og hefur 

meðal annars búið í Singapúr í mánuð þar sem hann talaði einungis ensku. Faðir Ólafs 

er kvæntur enskri konu og býr í útlöndum.  

Anna er sem fyrr segir slakur nemandi í ensku en segir að síðasta sumar hafi 

hún verið sjálfboðaliði í sumarbúðum og að þar hafi hún lært svolitla ensku þar sem 

hún þurfti að tjá sig á ensku og hún nefndi að reynslan hafi gefið henni betri orðaforða 

og nýst henni í náminu. 
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Ester Rut er annar sterkur nemandi sem hefur tengsl í enskumælandi landi. Hún 

á ættingja í Ameríku og hefur ferðast nokkrum sinnum þangað en þau koma til Íslands 

einu sinni á ári. Ester Rut fær það góða æfingu í því að tala ensku þar sem hún á 

aðeins samskipti við þau á ensku. Hún hefur einnig ferðast mikið til enskumælandi 

landa. 

Tómas ferðast einu sinni til tvisvar á ári til enskumælandi landa og segist tala 

mikla ensku þegar hann er á ferðalagi. Hugsanlega er hægt að segja að hér sé um að 

ræða tengsl á milli þess að vera sterkur í ensku og þess að fá mikla þjálfun í að tala 

málið og umgangast enskumælandi fólk. Þessar niðurstöður styðja rannsókn Gardners 

og Lambert (1972) en þeir fundu að nemendur sem áttu fjölskyldu og vini sem töluðu 

tungumálið væru líklegir til þess að þróa með sér yfir-meðallagi góða færni í að tala 

tungumálið. Hér getur verið komin hugsanleg ástæða fyrir því að Teresu sem gengur 

annars mjög vel í öðrum fögum í skólanum gengur mjög illa í ensku. Teresa ferðast 

ekki mikið til enskumælandi landa og hún nefnir enga ættingja sem tala ensku við 

hana. Samskiptin við enskumælandi vini og ættingja eru ljós í þessari rannsókn þar 

sem Ester Rut, Tómas og Ólafur hafa öll tengsl við enskumælandi lönd í gegnum 

ferðalög eða ættingja sem búa þar eða tala málið. Segja má að þessi tengsl séu þeim 

arðvænleg fyrir enskukunnáttu þeirra og hjálpi þeim hugsanlega að við að ná yfir 

meðallagi góðri færni í ensku. 

Faðir Viktoríu (slök í ensku) er enskur, en erfitt er að gera sér grein fyrir hversu 

mikla ensku hún talar við hann, þar sem hún er ekki mjög skýr í viðtalinu hvað varðar 

þetta. Hún nefnir á einum stað að hún tali íslensku við hann en á öðrum stað nefnir 

hún að hún hafi lært ensku af honum. Viktoría á einnig ættingja í útlöndum og ferðast 

stundum þangað og talar þá ensku við þá. Sammerkt er með slöku nemendunum að 

þeim vantar tengsl við enskumælandi vini eða ættingja. Þessi skortur á tækifærum til 

að tala málið og þróa það getur verið ástæðan fyrir slakri frammistöðu þeirra og 

lélegum skilningi á málinu. 
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6.2 Upplifun af enskunni 

Í þessum kafla verður fjallað um upplifun viðmælendanna af ensku. Leitast 

verður við að segja frá því hvernig viðmælendurnir upplifa enskuna. 

Ástæður að baki þess að sumir nemendur hafa meiri eða minni áhuga á ensku 

eru margar. Ein leiðin til þess að fá meiri vitneskju um það hvort nemendur hafa lítinn 

eða mikinn áhuga á enskunáminu er að spyrja þá hvort þeim finnist enska skemmtileg.  

Teresa sem er ein af slöku nemendunum nefnir að henni finnist enska ekki 

skemmtileg þar sem hún skilur hana ekki. Anna sem er einnig slakur nemandi nefnir 

að henni finnist námið skemmtilegt þegar hún skilur það sem hún er að gera og að hún 

hafi minni áhuga á henni heldur en hinum fögunum því hún skilur hana ekki eins vel. 

Þriðji nemandinn sem er slakur í ensku (Viktoría) svaraði játandi við spurningunni um 

hvort henni finndist enska skemmtileg en gat ekki svarað hvað það væri sérstaklega 

við námið sem gerði það skemmtilegt. 

Nemendurnir sem voru sterkir í ensku játtu því allir að þeim fyndist enska 

skemmtileg, þótt þeir væru ekki mjög afgerandi í svörum sínum. Ein ástæðan fyrir því 

getur verið sú að viðmælendurnir eru á viðkvæmum aldri (15-16 ára) sem er sá aldur 

þegar unglingar yppta hvað mest öxlum yfir spurningum fullorðinna og vilja oft koma 

sér undan löngum rökræðum og vangaveltum við fullorðna. Önnur ástæða getur verið 

sú að nemendurnir voru að byrja í samræmdu prófunum og því margir hverjir leiðir á 

skólanum og náminu eftir mikinn lestur fyrir prófin. 

Það sem virðist koma fram í svörum viðmælendanna er að þeim sterku finnst 

enskan skemmtileg, því þau skilja hana og hinum slöku þykir hún minna skemmtileg 

og því þau skilja minna eða finnst enskan erfið. Þetta kemur einnig fram í svörum 

Ólafar sem er sterkur í ensku, en hann segir að þegar hann var að byrja að læra hana 

og skildi lítið fannst honum enskan leiðinleg. Anna (slök) nefndi einnig að henni hafi 

fundist enskan skemmtilegri eftir því sem hún fór að skilja meira. 

Þær niðurstöður að áhugi og geta fari saman kemur heim og saman við 

kenningar Garnders og Lambert sem sýna að það er jákvæð fylgni milli þess að ganga 

vel í að tileinka sér tungumál og því að hafa áhuga á tungumálinu (Ur, 1991:274-275; 

Gardner and Lambert, 1972). 
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6.3 Áhugi og tilgangur með enskunámi  

Viðmælendurnir voru einnig spurðir hvort þeim fyndist námsefnið í ensku vera 

áhugavert og í framhaldi af því var reynt að grennslast fyrir um hvort þeir sæju tilgang 

eða markmið með enskunáminu.  

Anna segir að ástæðan fyrir áhugaleysinu hjá henni geti verið sú staðreynd að 

hún sé slök í enskunni. Viktoría (slök í ensku) á erfitt með að segja hvort hún hafi 

áhuga á enskunni. Hún telur að enskukunnáttan muni nýtast henni í framtíðinni en er 

ekki með skýrt afmarkaðan tilgang. 

Teresa segist hafa lítinn áhuga á enskunni og segir aðalástæðuna vera að hún 

skilji ekki enskuna. Teresa sker sig markvert úr hinum slöku viðmælendunum tveimur 

þar sem hún segist hafa mikinn áhuga á að verða betri í ensku og hefur skýrt 

skipulagða braut í framtíðinni. Teresa á það sameiginlegt með hinum sterku 

nemendunum að hún sér skýran tilgang með enskunáminu og hefur lagt línurnar fyrir 

framtíðina hvað varðar áframhaldandi nám og starf. Þau eiga það sameiginlegt að hafa 

ígrundað tilganginn með enskunáminu og lagt mikla ígrundun í framtíð sína. Hinir 

tveir slöku nemendurnir höfðu líka lagt plön fyrir framtíðina en ekki eins ígrunduð og 

hinir sterku og Teresa höfðu gert.  

Ester Rut ætlaði að taka samræmdu prófin í febrúar og og var búin með mestan 

hlutan af námsefninu um vorið þegar hinir nemendurnir í bekknum voru að fara yfir 

það. Þetta gerði það að verkum að hún hafði ekki mikinn áhuga á náminu. Þó að Ester 

Rut hefði takmarkaðan áhuga á náminu var hún viss um að hún myndi hafa gagn af 

enskunni í framtíðinni. Ester Rut var einnig búin að ákveða á hvaða braut hún ætlaði 

að fara í framhaldsskóla.  

Ólafur var einnig mjög skýr þegar hann var spurður hvernig enskan myndi 

nýtast honum í framtíðinni en framtíðarplön hans voru að verða ríkur. Hann ætlaði 

einnig í framhaldsskóla og háskóla að námi loknu. Tómas var sama sinnis og var 

enskukunnátta honum mikilvæg fyrir framtíðina, þá fyrir ferðalög sem og nám. 

Tómas var einnig með skýrt markaða braut í framhaldsskóla og háskóla. 

Slöku nemendurnir sáu ávinning í framtíðinni af að kunna ensku en áttu erfiðara 

með að sjá skýran tilgang með náminu. Anna nefndi að enskan gæti nýst henni í 

framtíðinni t.d. við nám. Viktoría taldi líka að enskan gæti nýst henni eitthvað í 

framtíðinni t.d. ef hún flytti til útlanda. Teresa sá skýran ávinning af því að kunna 

ensku í framtíðinni. Það er nokkuð ljóst út frá þessu að ávinningur af því að kunna 



 33 

ensku í framtíðinni spilar stóran þátt í því að hvetja nemendurna áfram og viðhalda 

áhuga þeirra.  

Eins og fram kemur í fræðilega kaflanum, segir í rannsókn gerða af Naiman og 

félögum (1978) að nemendur sem standa sig vel í því að læra nýtt tungumál virðast 

eiga sameiginleg viss karaktereinkenni Eitt af þessum karaktereinkennum er að 

nemandinn er markmiðsmiðaður þ.e. nemandinn er mjög meðvitaður um markmið 

lærdómsins og beinir athygli sinni og kröfum að því að ná þeim markmiðum. (Ur, 

1991; Naiman et al, 1978). Sterku nemendurnir og Teresa höfðu öll skýr markmið 

með því að læra ensku. Þau vildu verða góð í henni til þess að geta lesið námsefni í 

framhaldsskóla og háskóla. Þau gerðu sér einnig vel grein fyrir hvernig 

enskukunnáttan myndi nýtast þeim í framtíðinni. 

7. Umræða og niðurlag 

Í síðasta kafla var greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Ýmis atriði komu 

fram í niðurstöðunum sem nú verða skoðuð nánar. Rannsóknarspurningin sem sett var 

fram í innganginum var þessi: Að hvaða marki geta áhugi eða hvatar haft á getu 

nemenda í tíunda bekk í ensku? 

Áhugavert er að skoða niðurstöðurnar miðað við rannsóknarspurninguna. 

Niðurstöðurnar eru í raun þær að það virðist sem það séu engir sérstakir hvatar að 

baki því að vera góður í ensku þar sem allir sem voru góðir í ensku voru góðir í öðrum 

fögum líka og þeir slöku voru slakir í öðrum fögum líka, nema einn.  Samkvæmt 

þessari rannsókn mætti því leiða líkum að því að þeir sem eru sterkir námslega hafa 

tilhneigingu til að vera góðir í ensku.  

Sem fyrr segir kemur fram í svörum viðmælenda að þeir sem kunnu lítið í 

tungumálinu leiddist námið. Þetta kemur heim og saman við rannsóknir Gardners og 

Lambert á sama efni (Gardner og Lambert, 1972).  

Samkvæmt rannsókn Naiman og félaga hafa árangursríkir nemendur sem fyrr 

segir vissa eiginleika sem hjálpa þeim í náminu . Þessir eiginleikar voru meðal annars: 

jákvætt viðhorf til námsins, þörf nemandans til að ganga vel til að viðhalda og efla 

sjálfsmynd sína, þörf fyrir að ganga vel í náminu, háar væntingar til sjálfs síns, að 

vera markmiðsmiðaður, hafa úthald í náminu og þolinmæði. Ekki var farið út í það að 

skoða nákvæmlega hvort viðmælendurnir voru gæddir þessum eiginleikum í þessari 

rannsókn. Þegar rannsóknin er skoðuð kom hinsvegar fram að sterku viðmælendurnir 
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svo sem Tómas, Ólafur og Ester Rut voru mjög markmiðsmiðuð og höfðu þörf fyrir 

að ganga vel í náminu  og væri fróðlegt að rýna betur í það í framtíðarrannsóknum.  

Það kemur fram í svörum viðmælenda að það virðist sem oft sé áhugi fyrir því 

að ganga vel í faginu en að sá áhugi skili sér ekki alla leið í betri einkunnum. Þetta 

kemur sérstaklega skýrt fram hjá Teresu sem segist leggja sig mikið fram við að læra 

málið og fær aukahjálp hjá enskukennaranum til þess að styrkja sig í faginu. Hún er 

með góðar einkunnir í öðrum fögum og stefnir á háskólanám í læknisfræði en til þess 

nefnir hún að hún verði að vera góð í ensku. Hún hefur því þörf, hvort sem hún er 

meðvituð eða ómeðvituð til að ganga vel í ensku og skýr markmið en samt skilar þessi 

þörf sér ekki námslega. Svo virðist sem nemendur geti verið mjög áhugasamir og 

fundist enska skemmtilegt og mikilvægt fag en að það séu enn fleiri þættir en þessir 

sem hafi áhrif á getu þeirra í faginu. Rannsakandi hallast að því að tengsl nemenda við 

enskumælandi vini og ættingja og þau tækifæri sem nemendur fá til þess að spreyta 

sig á tungumálinu utan skólans geti spilað stóran þátt í velgengni þeirra í faginu. 

Þegar niðurstöður varðandi tengsl viðmælendanna við útlönd eru skoðuð kemur fram 

að allir nemendurnir sem eru sterkir í ensku ferðast mikið til útlanda og eiga tveir 

þeirra fjölskyldumeðlimi sem eru enskumælandi. Ljóst er að þeim slöku nemendum 

sem hafa ferðast til enskumælandi landa, annaðhvort í ferðalög eða sumarbúðir, finnst 

sem þeir hafi gagnast af því og hafa getað nýtt sér það sem þau lærðu í enskunáminu. 

Þessar niðurstöður styðja rannsóknir Gardners og Lamberts (Gardners og Lambert; 

1972) en þar kom einnig fram að nemendur sem áttu fjölskyldu eða vini sem töluðu 

tungumálið voru líklegir til að þróa með sér færni í tungumálinu og að þessi tengsl 

höfðu jákvæð áhrif á kunnáttu þeirra á tungumálinu. 

Niðurstöðurnar sýna að sterku nemendurnir voru markmiðsmiðaðir og sáu 

skýrt hvers vegna þeir vildu verða góðir í ensku þ.e. þeir voru meðvitað búnir að setja 

sér skýr markmið með náminu. Þeir vildu ná færni í ensku því þeir stefndu á 

áframhaldandi nám þar sem enskan gæti komið þeim að góðum notum. Þessar 

niðurstöður styðja rannsókn Naiman og félaga þar sem fram kemur að það að vera 

markmiðsmiðaður er einn af eiginleikum hins árángursríka nemanda (Naiman et al, 

1978).   Einnig samræmast þessar niðurstöður fræðum Brown (2001) þar sem kemur 

fram að hann telur mikilvægt að í allri tungumálakennslu sé tilgangurinn og 

markmiðin með náminu séu skýr fyrir nemendanum.  

Fram kemur í niðurstöðunum að skólinn sjálfur, þ.e. kennarinn og 

námsumhverfið er ekki að veita viðmælendunum mikla námslega hvatningu. 
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Rannsakandi hallast að því að aðrir sterkari hvatar koma þar inn svo sem hvers virði 

enskukunnáttan er nemendunum fyrir framtíðina. 

Í rannsókninni var einnig skoðað hvort aðrir þættir svo sem sjónvarpsáhorf eða 

lestur enskra bóka eða internetsíðna hefði áhrif á hvata nemendanna. Engar afgerandi 

niðurstöður komu fram í þessari rannsókn varðandi þetta, en segja má að einn slaki 

nemandinn samræmdist kenningum Bermans (1998) varðandi nemendur sem horfðu 

lítið sem ekkert á sjónvarp eða lásu engar enskar bókmenntir, en þeir voru oft slakir í 

ensku.  

Í sumum viðtalanna gerði áhugaleysi vart við sig hjá viðmælendunum við að 

svara spurningunum. Hluti af ástæðunni fyrir því að nemendurnir virtust vera 

áhugalitlir getur verið sú staðreynd að nemendurnir hafa verið að læra markvisst fyrir 

samræmdu prófin og þar af leiðandi verið orðnir þreyttir á skriflegum verkefnum og 

utanbókarlærdómi. Hægt að leiða líkum að því að niðurstöðurnar hefðu geta orðið 

aðrar ef rannsóknin hefði verið framkvæmd á öðrum tímapunkti t.d. við byrjun 

skólaárs. 

Þegar litið er til ofannefndra þátta sjáum við að mikilvægt er að kennarinn sé 

meðvitaður um mikilvægi þess að hjálpa nemendum að sjá skýran tilgang með 

náminu bæði þegar til styttri tíma og lengri tíma litið. Einnig er mikilvægt að 

kennarinn reyni að skapa áhugahvetjandi umhverfi í skólastofunni. Umhverfi þar sem 

sjálfstraust nemenda byggist upp og þeir fá fjölmörg tækifæri til að læra í gegnum 

samræður og raunveruleg verkefni en ekki einungis við lausn skriflegra verkefna, þó 

slíkur lærdómur geti verið hluti af kennslustundinni. Þetta samræmist einnig 

rannsóknum Kohn og Chance sem leggja áherslu á að kennarinn skapi tækifæri í 

gegnum kennsluna sem getur laðað fram áhuga hjá nemendunum. (Doyle, Terry. [Án 

árs.]).  

Þar sem fram kom í rannsókninni að nemendurnir sem voru sterkir í ensku lásu 

oftar bækur á ensku og áttu tíðari samskipti við enskumælandi fólk er tilvalið að 

kennarinn reyni að ýta undir þessa þætti. Það getur hann gert meðal annars með því að 

setja fyrir lestur skemmtilegra bóka og hvetja nemendur til þess að leita sér uppi 

bækur á ensku sem höfða til þeirra. Einnig gæti verið góð hugmynd að hjálpa 

nemendum að  skapa tengsl við enskumælandi nemendur í öðrum löndum. Til dæmis 

gæti kennarinn komið á samskiptum við svokallaðan vinabekk í Bandaríkjunum eða 

Englandi og hvatt nemendur til að skrifast á við vinabekkinn og svo gætu jafnvel 
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bekkirnir skipulagt að hittast við lok skólaárs. Þessir þættir gætu ýtt undir hvata 

nemenda til enskunámsins og styrkt tengsl þeirra við málið. 
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SKILNINGUR Á RITUÐU MÁLI  

 

Lestu textann og svaraðu síðan krossaspurningunum á næstu síðu. Aðeins eitt svar er 
rétt við hverri spurningu. 

 

CASTAWAY CREW RESTS IN IRELAND 

 

 Four artist too poor to fly but keen to see the world set sail from Halifax, in 
Canada, two months ago to cross the Atlantic with three dogs aboard a boat made of 
recycled plywood and barrels. 

 When they landed on Ireland’s west coast this week, their skipper said they 
were only slightly insane. 

 Villagers in Castletown, Ireland, were not so sure. They described the 18-
metre long craft as a garden shed, a doll’s house and a lunatic asylum.   

 Since leaving Nova Scotia 63 days earlier, the craft had dodged icebergs, 
storms and seven-metre high waves. 

 The sail and engine powered craft, named Son of Town Hall, was built 
entirely from scrap metal and discarded wood, Edward Garry, of New York, said after 
arriving here on Thursday. 

 “It is a composite of recycled materials, and we have put it together to make 
our dreams come true,” he said. “We set out for France, but when we saw Ireland in 
our vision, we decided to go for it. I am going to have a shower and a pint and meet 
the beautiful people of Ireland. We are all a little crazy in our own ways. I just 
demonstrate it a little more pointedly.” 

 The crew consisted of David Perlman and his wife, Betty, from San Francisco, 
Roger Doncaster from Halifax, Canada, and Mr. Garry, an Irish American. The dogs 
are two Rottweilers, Siegrfried and Thor, and a Mexican corgie called Willie. Both 
the humans and the dogs lived on pasta and canned food. 

 Mr Perlman said he and his wife enjoyed the crossing despite the huge waves 
and icebergs. They will use the next few days to promote recycling. 

 Added Mr Doncaster: “The idea is to show people that you can take the stuff 
you have around you and recycle it and make use of it, whether it’s art or a place to 
live or a way to travel.” 

 They will also prepare for the continuation of their journey to the 
Mediterranean. 

 Decian Gegan of the Irish Coast Guard said they had been in grave danger but 
had been blessed with unusually calm weather around Ireland. “This kind of thing is 
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always very dangerous, and there are times when it stretches the resources of the coast 
guards and rescue services.” 

 Mr. Garry said he did not feel in danger. “The raft could not sink - only break 
up. We never had a doubt that we would make it.” 

 An Irish naval ship resupplied the boat on Tuesday when it entered Irish 
waters. Stocks were low because the crew had expected the 5,000-kilometre journey 
to last 30 days, not 63. 

 

1. The group built the boat because they wanted to 

a) escape the poverty of America. 

b) go to Ireland, but couldn’t afford it. 

c) shock people with their art. 

d) travel but did not have enough money. 

 

2. The group  

a) never intended to cross the Atlantic. 

b) were lost at sea for several weeks. 

c) came to Ireland by accident. 

d) were members of a lunatic asylum. 

 

3. The boat seems to look like 

a) a strange building. 

b) a small submarine. 

c) a very old warship. 

d) a large plastic toy. 

 

4) The boat is made of 

a) all sorts of used materials. 

b) old boxes, barrels and bottles. 

c) specially cut wood and metal. 

d) old cardboard, iron and trees. 
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5) On the way, the boat 

a) was nearly sunk by high waves. 

b) took on a great deal of water. 

c) hit icebergs. 

d) missed icebergs. 

 

6) In Ireland, Edward Garry intends to 

a) wash and have a beer.  

b) buy a map. 

c) rest. 

d) repair the boat. 

 

7) The weather during the crossing was 

a) stormy. 

b) changeable. 

c) windy. 

d) mild.   

 

8) Next the group will 

a) go back to the States. 

b) continue further south. 

c) sail to northern France. 

d) travel around Ireland.  

 

 

9) While they are in Ireland, the four people will 

a) talk to people about reusing old things. 

b) make lots of new friends. 
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c) buy dog food. 

d) travel around the country.  

 

10) On the way across the Atlantic, the group 

a) had to get  some more food. 

b) ran out of food for two days. 

c) had no problems with food. 

d) planned to catch their own food. 

 

11) For most of the journey, the group 

a) often ate tinned meals. 

b) often stopped for food. 

c) ate vegetarian meals. 

d) often had to eat dog food. 

 

12) The group 

a) was certain that the boat was solid. 

b) was afraid that the boat would break up. 

c) was sure that they would cross the ocean. 

d) was scared of the icebergs and waves. 

 

13) The group was obviously  

a) insane. 

b) starving. 

c) prepared. 

d) lucky. 

 

14) The Irish Coast Guard thought the whole idea was 

a) funny. 
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b) stupid. 

c) interesting. 

d) very brave. 

 

15) The group mostly comes from 

a) Ireland 

b) The U.S.A. 

c) England 

d) Canada. 
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Villuleiðrétting: 

Siggi has asked you to help him with his letter to Chris. Help him to fix his letter by 
putting a line under his mistakes and rewriting the words correctly in the space above. 

Dear Chris, 

The reason for I am write to you is my teacher asked me to. Let me 

telling you little about me. I belief I have a happy live. I was 14 since in 

December 24. In fact, I take up my Christmas presents on my birthday! My 

hobby is to ski. My brother is riding horses for hobby. 

I was thinking about that I might go United States, and visiting you!  I 

am always interesting in meeting new people. Also, I would buy much clothes 

and electronic equipments there. If I would get a good paying job this summer I 

would visit you for sure. 

You can visit me, to!  I hope you’ll like to stay here. I live in a place 

called Grafarvogur, but that is six kilometers from Reykjavík. From my home is 

the distance to my school about two kilometres. I am use to walk to school. I 

stay at school all day.  Usually am I with sandwiches for lunch. 

 

Best Regards Siggi 
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