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Ágrip  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hver áherslan er í enskukennslu í aðalnámskrá 

grunnskóla á Íslandi og Norðurlöndunum og sjá hver áherslumunurinn er á milli þessara 

landa. Skoðuð verður kennsluaðferðin tjáskiptamiðuð kennsla vegna ríkulegrar áherslu allra 

þessara námskráa á samskipti. Evrópski tungumálaramminn verður kynntur því öll löndin eru 

í Evrópu og ættu því að geta nýtt sér það sem þar kemur fram. Samanburður við námskrár 

frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi sýnir að Ísland stendur jafnt þeim þegar kemur 

að flestum áherslum. Finnska námskráin er elst og er því annað yfirbragð yfir henni en hún 

stendur þó þétt með öllum hinum. Danska námskráin er hvað líkust þeirri íslensku þó sú 

íslenska hafi hæfniviðmið fram yfir þá dönsku. Norska námskráin hefur hæfniviðmið eins og 

sú íslenska en engar greinagóðar lýsingar á námsmati eins og sænska námskráin hefur. 

Sænska námskráin, líkt og sú íslenska, gefur nemendum einkunn í bókstöfum og notast þær 

báðar við svipuð hugtök til að meta nemendur. 
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1. Inngangur  

Öflug kennsla í erlendum tungumálum skiptir máli og sérstaklega nú þegar auðvelt er að 

ferðast og komast í kynni við fólk sem hefur annan bakgrunn en maður sjálfur. Enska hefur 

verið rísandi samskiptamál fólks á vesturlöndum sem talar ekki ekki sama tungumál, oft er 

það tungumál kallað lingua franca, og því skiptir góð enskukunnátta miklu máli fyrir litla 

eyþjóð eins og Ísland. Þar sem stór hluti formlegrar enskukennslu fer fram í skóla er vert að 

vita hvað námskrár segja um enskukennslu á grunnskólastigi.  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hvaða áherslur eru í kaflanum um 

enskukennslu í aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi frá árinu 2013. Einnig verða skoðaðir kaflar 

um enskukennslu í námskrám frá hinum Norðurlöndunum, Danmörku frá árinu 2015, Noregi 

frá árinu 2013, Svíþjóð frá árinu 2011 og Finnlandi frá árinu 2004. Námskrárnar frá 

Norðurlöndunum eru skoðaðar í þeim tilgangi að bera þær saman við þá íslensku og sjá hver 

áherslumunurinn er.  

Fjallað verður um tjáskiptamiðaða tungumálakennslu því það að geta tjáð sig á ensku 

er áhersluatriði í öllum námskránum sem skoðaðar voru. Einnig verður lítillega fjallað um 

Evrópska tungumálarammann sem er samræmdur um alla Evrópu og ætti því að koma öllum 

þjóðunum við á einhvern hátt.  

Íslendingar eru gjarnir á að bera sig saman við aðrar þjóðir þegar kemur að ýmsum 

málum og alltaf er gott að skoða hvað aðrar þjóðir eru að gera, því alltaf er hægt að læra 

margt af því. Oft er samanburður gerður á milli Íslands og Norðurlandanna því þau standa 

Íslandi næst hvað varðar marga hluti, ekki einungis sögu- og landfræðilega séð, heldur einnig 

vegna kröfu samfélagsins um góða menntun.  
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2. Námskrá grunnskóla og hlutverk hennar 

Hvað er námskrá, hverjir ákveða hvað á að vera í henni og hvert er hlutverk hennar? 

Námskrá á sér í raun langa sögu segir Andri Ísaksson (1983), sem nær allt frá tímum 

Forn-Grykkja og hefur þróast í takt við tímann. Í grunninn er námskrá áætlun um hvað eigi 

að vera kennt og lært í skólum, en einnig er hún stefnugefandi hvað varðar röð efnisatriða í 

kennslu og hversu víðtækt námsefnið á að vera. Þar eiga einnig að koma fram ábendingar 

eða hugmyndir um kennsluaðferðir, efnistök í kennslu og hugmyndir að námsmati. Námskrá 

er mikilvægt tæki í kennslu og er henni ætlað að vera eitt helsta stuðningstæki kennara í 

starfi. Námskrá á að beina athygli að markmiðum, því með skýrum markmiðum má gera 

námið og kennsluna skilvirkari. Hún eykur einnig líkurnar á samræmdu starfi innan skólans 

og leggur grunn að góðu skipulagi (Andri Ísaksson, 1983, bls 26).  

 Námskrá er tæki sem er mótuð af notendum, bæði þeim sem búa hana til og hinum 

sem fylgja henni. Námskrár eru oft ágripskenndar í upphafi, þær taka stöðugum breytingum 

sem eru framkvæmdar af mismunandi aðilum. Það er hætta á því að að námskráin sem 

kemur út úr þessum vinnsluferlum eigi fátt sameiginlegt með því sem upphaflega var lagt af 

stað með. Sumir segja að með þessum endalausu vinnuferlum sé verið að taka skref aftur á 

bak en aðrir segja að þetta sé hluti af þróun sem er jákvæð fyrir skólastarfið og að námskráin 

ýti undir eflingu skólastarfsins (Hamilton, 1993, bls 68-69). Því gefur að skilja að námskrár 

eru umdeildar, en þær leggja engu að síður grunn að sameiginlegum markmiðum fyrir lönd 

eða svæði sem eykur jöfnuð á milli nemenda.  

 Námskrár eru mikilvægar í skólastarfi og skólar byggja sínar skólanámskrár á 

aðalnámskrám viðkomandi lands. Aðalnámskrár bjóða upp á ákveðið svigrúm sem skólar 

geta nýtt sér við gerð eigin námskrár. Á Íslandi byggja grunnskólar sínar skólanámskrár á 

aðalnámskrá grunnskóla sem er ígildi reglugerðar og hún er samin af starfsfólki mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013). 
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3. Tjáskiptamiðuð tungumálakennsla 

Tjáskiptamiðuð tungumálakennsla (Communicative language teaching)  kom fram á 

sjónarsviðið í kringum 1970 þegar kennarar og nemendur gerðu sér grein fyrir að 

tungumálakennsla fjallar um meira en einungis að læra málfræði og þýðingar. Málfræði var 

að sjálfsögðu nauðsynleg til að geta búið til réttar settningar, en áherslan hefur færst yfir á 

að nemendur geti nýtt sér alla færniþætti til að tjá sig. Nemendur þurftu því meðvitað að 

þjálfa upp hjá sér tjáskiptahæfni (communicative competence) sem felst í því að vita hvað á 

að segja og hvernig á að segja það á viðeigandi hátt eftir aðstæðum. Áður fyrr var gert ráð 

fyrir því að nemendur yrðu sér úti um þessa tjáskiptahæfni með þátttöku í  daglegu lífi 

(Richards, 2006). 

 Samkvæmt Richards (2006) eru meginreglur tjáskiptamiðaðrar kennslu þær að gera 

samskipti að aðalatriði tungumálanáms. Það á að gefa nemendum tækifæri til að prófa sig 

áfram og sjá hvað þeir kunna fyrir ásamt því að sýna því skilning að nemendur geri mistök 

þar sem það gefur til kynna að þeir eru að byggja upp sína tjáskiptahæfni. Veita þarf 

nemendum tækifæri til að þróa bæði nákvæmni og orðfimi og einnig tengja saman 

færniþættina svo sem tal, ritun, og hlustun því þeir tengjast oftast í hinu daglega lífi og leyfa 

nemendum sjálfum að uppgötva eða átta sig á málfræðireglum. Með því að nota 

tjáskiptamiðaða kennslu þurfa kennarar að vera meðvitaðir um að nemendur læra tungumál 

með því að nota það og að samskipti um málefni sem tengjast nemendum persónulega eru 

líklegri til að hjálpa þeim að læra. 

Diane Larsen-Freeman (2011, bls 115) segir að tjáskiptamiðuð kennsla hafi reynst vel 

í gegnum árin einkum vegna þess hve óskýr þessi aðferð er þegar kemur að fyrirfram 

ákveðnum kennsluaðferðum. Það að þessi atriði séu óljós gerir það að verkum að þó að tveir 

kennarar innan sama skóla segist nota tjáskiptamiðaða kennslu þá eru venjurnar í 

skólastofunum mjög fjölbreyttar. Þessi fjölbreyttni er jákvæð fyrir nemendur að því leiti að 

hún til dæmis kynnir fyrir þeim margbreytileg sjónarmið og áherslur sem gera þeim kleift að 

víkka sjóndeildarhringinn enn frekar.  

 Í tjáskiptamiðaðri tungumálakennslu er áherslan á að öll samskipti fari fram á 

markmálinu. Auður Hauksdóttir (2007, bls 194) leggur áherslu á að öll litlu samskiptin, svo 

sem að biðjast afsökunnar fyrir að mæta of seint eða óska bekkjarfélaga til hamingju með 
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afmælið, skulu fara fram á markmálinu. Með þessu móti eru nemendur að fá raunverulega 

þjálfun í að tala í eðlilegum aðstæðum og sjá tilgang í að æfa sig í tjáningu. Nemendamiðuð 

samskiptaform eru algeng í tjáskiptamiðaðri kennslu og er para- eða hópavinna algengur 

valkostur. En ekki má gleyma því að þegar nemendur vinna einir og skrifa texta út frá eigin 

brjósti þá eiga þeir í samskiptum við sjálfan sig, sem er einnig mikilvægt fyrir þá sem 

einstaklinga. Auður (2007, bls 194) segir einnig að nýta eigi alla miðla sem stuðla að 

tjáskiptahæfni nemenda, en hafa þurfi í huga að þeir hæfi markmiðum kennslunnar og 

endurspegli hlutverk tungumálsins. En aðalmarkmið allrar vinnu með tungumálið er að 

nemendur byggi upp sína eigin tjáskiptahæfni og verði færir um að koma skilaboðum á milli 

manna án misskilnings.  
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4. Evrópski tungumálaramminn 

Evrópski tungumálaramminn er samevrópskur viðmiðunnarrammi fyrir tungumálanám, 

kennslu og námsmat og er hann búinn að vera í vinnslu frá því árið 1971. Ramminn var 

saminn með tvö markmið í huga. Fyrra markmiðið er að hvetja notendur hans til að hugsa 

um spurningar eins og „hvað þurfum við að læra þegar við reynum að nota nýtt tungumál? 

Hvernig setjum við okkur markmið og mælum framfarir okkar? Hvernig fer tungumálanám 

fram?“ Síðara markmiðið felst í að gera sérfræðingum auðveldara fyrir að segja 

samstarfsfólki sínu hvað þeir vilji hjálpa nemendum að afreka og hvernig þeir ætla að gera 

það (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment (CEFR), 2014).  

Þessi rammi gefur greinagóða lýsingu á því hvað tungumálanemendur þurfa að læra 

svo þeir geti notað tungumálið í samskiptum og framkomu. Með rammanum fylgja einnig 

skilgreiningar á færnistigum sem gefa kost á að framfarir nemenda séu mældar á hverju stigi 

námsins. Með því að nota færnistigin í rammanum er hægt að koma í veg fyrir misskilning á 

milli sérfræðinga sem vinna með tungumál í fjölbreyttum menntakerfum í allri Evrópu (CEFR, 

2014).  

Eitt af markmiðunum með tungumálarammanum er að hjálpa notendunum að lýsa 

færninni sem krafist er, af fyrirfram ákveðnum stöðlum og prófunum, sem gera það að 

verkum að hægt er að nota sama staðalinn í mörgum mismunandi kerfum. Því var þróaður 

sjálfsmatsrammi sem notendur geta nýtt sér í sínu kerfi. Þessi sjálfsmatsrammi skiptist í sex 

stór stig eða þrep. Í daglegu tali er talað um þessi stig í bókstöfum og tölustöfum; A1, A2, B1, 

B2, C1, og C2. Bókstafurinn A stendur fyrir grunn notanda (e. basic user), B stendur fyrir 

sjálfstæðan notanda (e. indepandant user), og C stendur fyrir færan notanda (e. proficient 

user), og tölustafirnir eru til frekari aðgreiningar eins og sjá má á stiga heitunum (CEFR, 

2014).  

Þessi stig eða þrep eru sett upp í töflu til að auðveldlega sé hægt að lesa úr þeim 

þegar miðað er við færniþætti eins og hlustun, lestur, samskipti, frásögn og ritun. Þessi 

tiltekna tegund af töflu er mikið notuð í skólum því hún tekur á helstu færniþáttum en til er 

önnur tafla sem tekur einungis á töluðu máli. Sú tafla er með auka stigum, sem eru þar 

kölluð A2+, B1+, og B2+. Á öðrum stöðum eru þessi stig kölluð A2.1 og A2.2, B1.1 og B1.2, 
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B2.1 og B2.2. Það er hægt að nýta sér þessi undirstig til að hjálpa ungum notendum eða 

byrjendum að sjá augljósar framfarir og hægt er að ganga svo langt að skipta A2 í A2.1 og 

svo í A2.1.1 og A2.1.2. Þetta gildir með öll stigin og getur hjálpað öllum notendum ef þeir 

kunna að nýta sér upplýsingarnar (CEFR, 2014).  

Þegar tungumálaramminn var settur saman hugsuðu höfundar hans fyrir því að 

einhverjir myndu vilja nota hann sem viðbót eða hluta af sinni námskrá. Ef það er gert þarf 

að hafa þrennt í huga. Í fyrsta lagi að kennsla og nám á hverju tungumáli þarf að vera hugsuð 

með tilliti til annara tungumála í menntakerfinu og leið nemendanna í framtíðinni til að þróa 

með sér tungumálafærni. Í öðru lagi á að forðast óþarfa endurtekningar eins og þegar 

nemendur læra fleiri en eitt erlent tungumál í skóla þá þarf ekki alltaf að byrja á kenna 

námsaðferðir, og að framvindan í hvoru tungumálinu fyrir sig þarf ekki að vera sú sama. Í 

þriðja lagi á námskrá hvorki að takmarka sig við eitt og eitt tungumál í einu, né að vera 

sameiginleg námskrá fyrir mörg tungumál. Námskrá er ætlað að nálgast tungumálamarkmið 

almennt séð þar sem málaþekking og málafærni ásamt getu til að læra eru ekki einungis 

hugsuð fyrir eitt tungumál heldur má yfirfara þau á allt tungumálanám (CEFR, 2014). 
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5. Enskukennsla í aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi 2013 

Á Íslandi er skólaskylda barna frá sex ára aldri þangað til þau verða sextán ára. Skólar 

ákveða sjálfir hvenær þeir byrja að kenna ensku, svo fremi sem það er eigi síðar en í 4. 

bekk. Sett eru fram hæfniviðmið á þremur stigum sem fara eftir því hvenær viðkomandi 

skóli byrjar að kenna ensku, en ekki við lok 4. 7. og 10. bekkjar eins og hjá öðrum 

greinasviðum (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013, bls. 122).  

Samkvæmt aðalnámskrá (2013, bls 124) er megintilgangur tungumálanáms að 

nemendur öðlist hæfni til að nota tungumálið í fjölbreytttum tilgangi og við ólíkar 

aðstæður. Nemendur eiga að öðlast hæfni til að ná valdi á töluðu og rituðu mál af ólíkum 

toga og hæfni til að meðtaka og skilja þekkinguna sem þeir afla sér. Nemendur eiga að 

öðlast færni í að beita málinu vandræðalítið í samskiptum og frásögnum þannig að það 

hæfi aðstæðum hverju sinni. Tungumálanám á að hjálpa nemendum að fá tilfinningu fyrir 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum hjá öðrum þjóðum. Námið á einnig að ýta 

undir það að nemendur sjái sig sem hluta af alþjóðasamfélagi og fræða þá um þau 

tækifæri sem felast í því að hafa vald á erlendum tungumálum. Nemendur eiga að tileinka 

sér vinnubrögð og aðferðir sem auðvelt er að yfirfæra á annað nám, þeir eiga að fá þjálfun 

í að vinna saman að verkefnum og venja sig á gagnrýna notkun hjálparmiðla. Nemendur 

þurfa að læra að bera ábyrgð á eigin námi og að setja sér markmið. Með þessu má efla trú 

nemenda á eigin getu og hafa jákvæð áhrif á þroska þeirra og sjálfsmynd. 

 Í aðalnámskrá (2013, bls 123) segir að menntagildi enskukennslu sé að auka 

þekkingu, opna huga nemenda og að þeir geti átt samskipti við aðra. Eftir því sem enskan 

styrkist í sessi sem alþjóðatungumál þá er gildi góðrar enskukunnáttu augljóst. Aukin 

samvinna og samstarf Íslendinga við umheiminn kallar á góða enskukunnáttu og einnig 

gerir margmiðlunarheimurinn kröfur um góða kunnáttu og færni í ensku. Enskukunnátta 

veitir einnig innsýn í  fjölbreyttan menningarheim þeirra þjóða sem hafa ensku sem fyrsta 

eða annað mál. Enska er tungumál æðri menntunnar og vísinda og því skiptir miklu máli 

að hafa gott vald á ensku þegar komið er í háskóla því lesefni í háskólum á Íslandi er að 

stærstum hluta á ensku og einnig eru margir sem vilja fara í nám erlendis þar sem kennsla  

fer fram á ensku. 
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 Hæfniviðmið í tungumálakennsku eru, eins og fyrr segir, stigskipt. Í aðalnámskrá 

(2013) eru þau hugsuð sem yfirviðmið og eru síðan útfærð nánar til að auðvelda skipulag 

á einstaklingsmiðuðu námi. Nemendur eiga að hafa náð hæfni á þriðja stigi við lok 

grunnskóla, sem jafngildir B1 sjálfsmatsrammanum í Evrópska tungumálarammannum. 

Sett eru fram hæfniviðmið í sjö flokkum; hlustun, lesskilningi, samskiptum, frásögn, ritun, 

menningarlæsi og námshæfni (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013). Samkvæmt 

hæfniviðmiðum í flokknum hlustun við lok grunnskóla „getur nemandi fyrirhafnarlítið 

tileinkað sér talað mál um margvísleg málefni í kunnulegum aðstæðum þegar framsetning 

er áheyrileg“ (bls.125) . Við lok grunnskóla í lesskilningi „getur nemandi lesið sér til gagns 

og ánægju almenna texta af ýmsum toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og valið 

lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum“ (bls. 126). Í flokknum samskipti 

„getur nemandi við lok grunnskóla sýnt fram á að hann er vel samræðuhæfur um 

kunnuleg málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, áherslum og hrynjandi, 

notar algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og kann að beita viðeigandi kurteisis- og 

samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til að gera sig skiljanlegan og skilja aðra, 

t.d. með því að umorða“ (bls 127). Í frásögn við lok grunnskóla „getur nemandi tjáð sig 

áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað 

varðar reglur um málnotkun, framburð, áherslur, hrynjandi og orðaval“ (bls. 128). Í 

flokknum ritun við lok grunnskóla „getur nemandi skrifað lipran samfeldan texta á 

hnökralitlu máli um efni sem hann hefur þekkingu á, sýnt fram á góð tök orðaforða og 

meginreglum málnotkunnar, fylgt hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta og 

notað tengiorð við hæfi“ (bls. 129). Hæfniviðmið við lok grunnskóla í menningarlæsi 

„getur nemandi sýnt fram á að hann þekkir vel til mannlífs og menningar á viðkomandi 

málsvæði og gerir sér vel grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum“ (bls. 130). 

Í flokknum námshæfni við lok grunnskóla „getur nemandi sett sér raunhæf markmið, 

skipulagt nám sitt á markvissan hátt og lagt mat á eigin stöðu og námsframvindu“ 

(bls.131). 

Í Aðalnámskrá (2013, bls 132) kemur fram að námið þarf að vera heildstætt og 

endurspegla raunveruleikann en einnig að vera við hæfi aldurs og þroska nemendanna. En 

hafa þarf í huga að nemendur eru ekki byrjendur í tungumálanámi og því þarf námið að 

taka mið af forsendum og bakgrunni hvers nemanda. Kennarinn þarf að huga að 
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fjölbreytni í kennslu, s.s. paravinnu, félagakennslu, samvinnunámi, útikennslu og 

hópvinnu. Kennarinn þarf einnig að gæta þess að umhverfið í skólastofunni sé notalegt og 

nemendur finni til öryggis svo þeir geti tekið út faglegan og félagslegan þroska. 

 Aðalnámskrá (2013, bls 132-133) segir að í tungumálanámi eiga nemendur að 

heyra tungumálið og skilja hvernig það er notað en einnig að fá næg tækifæri til að reyna 

sjálfir á sínum eigin forsendum. Nemendur eiga að hlusta á mismunandi textagerðir og 

algengustu hreima og mállýskur eftir málsvæðum. Leggja þarf áherslu á að nemendur nái 

valdi á að nota rétt mál og því er eðlilegast að nemendur og kennari noti markmálið í 

samskiptum í kennslustundum. Í upphafi náms er aðaláherslan á hlustun og talað mál en 

eftir því sem líður á eykst vægi ritunnar og lesturs. Til að nemendur auki orðaforða sinn og 

fái tilfinningu fyrir málinu er ætlast til að nemendur lesi sem mest en athuga þarf þó að 

efnið sé við hæfi þess sem vinnur með það. Með aukinni æfingu þjálfast nemendur í að 

lesa með gagnrýnum huga, lesa á milli línanna og túlka texta. Þeir nemendur sem eiga við 

lestrarörðugleika að stríða geta hlustað á efnið því það eykur einnig orðaforða og 

málskilning. 

 Aðalnámskrá (2013, bls 133) nefnir að margir nemendur eigi í erfiðleikum með að 

ná tökum á ritun, þess vegna skiptir máli að byrja á einföldum viðfangsefnum sem 

nemendur geta tengt við sitt líf og unnið með orðaforða sem fyrir er. Smátt og smátt þarf 

þó að auka kröfurnar á uppsetningu, málfari og stafsetningu en gæta þarf þess þó að 

nákvæmniskröfur dragi ekki kjarkinn úr nemendunum. Því skiptir máli að nemendur fái 

tækifæri til að skrifa og vinna á skapandi hátt með tungumálið þar sem þeir ráða ferðinni 

og kennarinn horfir á stíl og frumleika. Málfræðin er ekki markmið í sjálfu sér á þessu stigi 

heldur er hún hluti af samhengi tungumálsins og má láta nemendur skoða hvernig 

málfræðin og orðaforði hafa áhrif á blæbrigði texta. 

 Samkvæmt aðalnámskrá (2013, bls 134-135) er mikilvægt að nemendur fræðist 

um aðrar þjóðir, menningu þeirra og líf. Með því að fræðast og læra um líf, menningu, 

viðhorf og gildi annarra þjóða geta nemendur eflt skilning sinn á lífinu sem getur dregið úr 

fordómum og staðalímyndum. Með hjálp tækninnar er auðveldlega hægt að koma á 

samskiptum við fólk allstaðar að úr heiminum sem hjálpar nemendunum að gera 

upplifunina raunverulegri. Mikilvægt er þó að nemendur læri að nýta sér tæknina á 
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öruggan hátt og  greina öruggar og áreiðanlegar upplýsingar frá þeim óáreiðanlegu. Einnig 

þurfa nemendur að fá þjálfun í að nýta miðlana á ábyrgan hátt og virða skrif og sköpun 

annarra og virða höfundarrétt. 

 Hvað varðar námsmat samkvæmt aðalnámskrá (2013, bls 135-136) þá eru 

hæfniviðmiðin grundvöllurinn sem námsmat og kennsluhættir byggja á. Námsmat þarf að 

vera alhliða, það þarf að vera fjölbreytt og líta sem mest til heildstæðrar málnotkunnar 

frekar en afmarkaðra eininga. Námsmatið á að vera leiðbeinandi, hvetjandi og upplýsandi 

fyrir alla og vera sanngjarnt, réttmætt og áreiðanlegt. Endurgjöf er einnig mikilvæg í þeim 

tilgangi að koma til skila til nemenda að framlag þeirra sé einhvers virði. Ef námið er metið 

með hefðbundnu lokaprófi þarf að huga að öllum hæfniviðmiðunum, skriflegum og 

munnlegum.  

 Í aðalnámskrá (2013, bls 136) eru sett fram matsviðmið við lok grunnskóla og eru 

þau lýsing á hversu vel nemandi hefur tiltekna hæfni á valdi sínu. Einkunnir eru ekki 

gefnar í tölustöfum heldur bókstöfum; A, B, C, D, þar sem A lýsir framúrskarandi hæfni, B 

góðri hæfni, C sæmilegri hæfni og D hæfni sem nær ekki því sem skilgreint er í C. Búist er 

við að þorri nemenda í 10. bekk nái þeirri hæfni sem skilgreind er í flokki B. Þennan 

matskvarða er skólum skylt að nota við brautskráningu nemenda úr 10. bekk. 
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6. Norðurlönd 

6.1  Danska grunnskólanámskráin 2015 

Í Danmörku hefst enskukennsla í 1. bekk því þar er enskan talin nauðsynleg í þeirra 

daglega lífi, þá sérstaklega vegna áhrifa internetsins og alls þess fróðleiks og afþreyingar 

sem er þar að finna og er að stórum hluta á ensku (Vejledning for faget engelsk, 2015). 

Nemendur eiga að kunna að tala ensku, geta nýtt sér og samið texta á ensku og tekið þátt 

í samfélagslegum aðstæðum bæði núna og í framtíðinni. Nemendur verða að hafa vilja til 

að halda áfram að læra, því þeir munu búa í samfélagi þar sem búist er við að fólk sé 

stöðugt að læra og tileinka sér nýja hluti (Vejledning for faget engelsk, 2015).  

Tilgangurinn með tungumálakennslu er að nemendur læri að hafa samskipti, þeir 

þurfa að læra að mismunandi málfar hentar mismunandi aðstæðum og þurfa að æfa sig í 

að skipta þar á milli (Vejledning for faget engelsk, 2015). Sambandið á milli aðstæðna og 

málfars þarf að vera viðeigandi og því gengur sama málfar í mismunandi aðstæðum ekki 

alltaf upp. Því er ekki nóg að kenna nemendum orð og beygingar án nokkurs samhengis 

eða veita þeim umsögn um málfarið sem byggist einungis á stöðluðum kvarða. Nemendur 

þurfa að læra orð og beygingar því þeir eiga að geta notað þær, en málfar og tilætlun 

nemandans um val á málformi verður alltaf að vera í samhengi við markmið samskiptanna 

(Vejledning for faget engelsk, 2015).  

 Til að þjálfa nemendur í ensku þarf að koma þeim í aðstæður þar sem þeir verða 

að bjarga sér á ensku því þeir læra tungumálið best með því að nota það og markmiðið er 

að nemendurnir verði góðir í samskiptum eftir mikla þjálfun. Nemendur þurfa að vita að 

það er í lagi að gera mistök því þeir eru að læra, kennarinn hjálpar, leiðbeinir og leiðréttir. 

Mikilvægt er að kennarinn nýti sér fjölbreyttar kennsluaðferðir og útskýri þær vel því 

nemendur læra betur þegar þeir vita að markvisst er verið að vinna með ákveðna hluti og 

átta sig á tilganginum með þeim (Vejledning for faget engelsk, 2015).  

 Til þess að nemendum nýtist tungumálakennslan að fullu þarf að fræða þá um 

menningu fólksins sem talar markmálið. Nemendurnir þurfa að skilja að menning þróast 

og breytist stöðugt. Það þýðir að menning er ekki eitthvað sem þú átt, hún er eitthvað 

sem þú skapar og ert þátttakandi í, menning verður til á milli fólks. Einstaklingur er ekki 
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eingöngu menningin sín og er ekki í forsvari fyrir alla menninguna, menning er ekki það 

sama og þjóð og einstaklingur er hluti af mörgum menningarlegum samfélögum. 

Markmiðið er að nemendur verði meðvitaðir um fjölbreytileika menningar og geti unnið 

sjálfstætt í alþjóðlegum aðstæðum (Vejledning for faget engelsk, 2015). 

 Í Danmörku er enska kennd strax í fyrsta bekk en hafa þarf þó í huga að enskan má 

ekki trufla framvindu nemenda í dönsku og þjálfun þeirra í lestri. Enskukennsla fer fram á 

ensku því nemendur þurfa að heyra mikið af ensku og einnig svo að tvítyngdir eða 

fjöltyngdir nemendur þurfi ekki að læra erlent tungumál (ensku) á öðru tungumáli 

(dönsku). Þessar aðstæður gera kröfur á hæfni og getu kennaranna til að kenna erlent 

tungumál. Grundvallaratriði kennslu í fyrsta bekk er að umhverfið þarf að vera öruggt svo 

allir þori að nota tungumálið á sama tíma og hver og einn er tilbúinn. Sjálfstraust 

nemendanna og velgengni þeirra verður að vera í forgangi og það er eðlilegt að nemendur 

geri mistök. Hafa verður í huga að nemendur eru ekki byrjendur í tungumálanámi, þeir 

hafa grunninn í móðurmálinu og jafnvel fleiri málum (Vejledning for faget engelsk, 2015).  

 Markmiðastýrð kennsla er fjórskipt; námsmarkmið, val á verkefnum, merki um að 

nám eigi sér stað, og námsmat. Kennarinn þarf að hafa alla þessa þætti í huga varðandi 

hvern nemanda fyrir sig og hvaða leiðir hann getur farið til að ná markmiðunum. Til þess 

að markmiðastýrð kennsla í ensku gangi upp þarf kennarinn að velja viðeigandi aðferðir 

og finna verkefni sem eru góð og skemmtileg en á sama tíma eiga markmiðin, sem 

nemendurnir eru að vinna að, að vera augljós í verkefninu. Kennsla með þessu 

fyrirkomulagi er þrískipt í skipulag, framkvæmd og mat. Það gæti verið góð hugmynd að 

nemendurnir taki þátt í skipulagningu einhverra kennslustunda því með þeim hætti er 

hægt að þjálfa nemendurna í ensku í raunverulegum aðstæðum og í umfjöllun um efni 

sem hefur áhrif á þá (Vejledning for faget engelsk, 2015).  

 Kennarinn á að skipuleggja sig og undirbúa þannig að allir nemendur geti lært. Allir 

nemendur verða að taka þátt í verkefnum og allir verða að læra eitthvað. Nemendur eru 

mismunandi og því þarf að vera fjölbreytni í kennslunni svo allir hafi möguleika á að læra á 

mismunandi hátt. Einstaklingsmiðuð kennsla snýst um að hafa háar væntingar og skýr 

markmið fyrir alla nemendur. Nemendur læra á mismunandi hátt og á fjölbreytta vegu en 

allir eiga að vinna að sama markmiði. Nemendur sem fylgja einstaklingsáætlun eiga ekki 
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að vera að gera eitthvað allt annað en samnemendur þeirra (Vejledning for faget engelsk, 

2015). 

 Það eru margir mikilvægir þættir í skólanum og skólastarfinu. Einn af þessum 

þáttum er stuðningskennsla, þar sem afburðanemendur fá þá athygli sem þeir þurfa og fá 

verkefni við sitt hæfi þar sem reynir meira á þá, og þar sem þeir nemendur sem eru með 

námserfiðleika fá aukinn tíma og aukna aðstoð með sín verkefni og tækifæri til að vinna 

með sín áhugasvið. Námsumhverfið er annar þáttur sem skipar mikilvægan sess í 

skólastarfinu. Það þarf að skapa gott andrúmsloft, nemendur eiga að vera óhræddir við að 

segja hvað þeir geta ekki gert, fá leyfi til að gera mistök og allir eiga að hjálpast að. Það 

þarf líka að vera auðvelt að breyta uppsetningu í stofunni til að auka fjölbreyttni og geta 

nýtt sér hreyfingu í kennslustundum. Hreyfing hjálpar nemendum við að muna það sem 

sagt var (Vejledning for faget engelsk, 2015). 

 Tækni og miðlar eru stór þáttur af lífi nemenda og kennara í dag og þá á að nýta í 

kennslu með tilliti til þess hvert markmið kennslunnar er. Í enskukennslu er tæknin 

kröftugt tæki því þar er eitthvað í boði fyrir alla færniþætti. Nemendur eiga að læra um 

upplýsingasíður og sjá hverjar munu hjálpa þeim í hverju verkefni fyrir sig og nemendur 

eru hvattir til að vera frumlegir og skapandi við lausnir verkefna með því að nota þau tæki 

sem eru við höndina. Einnig getur verið gott fyrir nemendur að komast í kynni við erlenda 

nemendur í öruggu umhverfi og fræðast þannig um menningu og fá tækifæri til að nota 

tungumálið (Vejledning for faget engelsk, 2015). 

 Enskukennslu er skipt í þrjú aldursbil í dönsku grunnskólanámskránni, 1.-4. bekk, 

5.-7. bekk og 8.-9. bekk, og í þrjú efnisatriði sem eru fyrir hvert aldursbil með auknum 

kröfum. Þessi þrjú efnisatriði eru munnleg samskipti, skrifleg samskipti og menning og 

samfélag og þau eiga öll að styðja við hvert annað og mynda heildstæða menntun. Undir 

munnleg samskipti fellur hlustun, samtöl og að halda kynningar eða eintal. Undir skrifleg 

samskipti fellur lestur og ritun ásamt öðrum áhersluatriðum tengdu ritmáli. Menning og 

samfélag eiga að brjóta niður múra þegar kemur að alþjóðlegum samskiptum og hjálpa 

nemendum að sjá hvernig enskan hefur gert heiminn minni með auknum aðgangi að 

miðlum og upplýsingum (Vejledning for faget engelsk, 2015).  
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6.2  Norska grunnskólanámskráin 2013 

Í Noregi byrja nemendur að læra ensku í 1. bekk og halda því áfram upp í þann 10. 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Í námskránni er byrjað á að fara yfir tilgang þess að læra 

ensku í nútímasamfélagi þar sem enska er alls ráðandi. Það á ekki einungis að kenna 

ensku sem tungumál heldur á enskukennsla einnig að veita innsýn í líf, siði og menningu á 

þeim stöðum sem enska er móðurmál eða opinbert mál. Enska sem námsgrein á að hjálpa 

nemendum að byggja upp færni með hlustun, tali, lestri og ritun og veita þeim tækifæri til 

að afla sér upplýsinga og sértækrar þekkingar með notkun enskunnar 

(Utdanningsdirektoratet, 2013).  

 Skipulagning enskukennslunnar er fjórskipt en hver þessara fjögurra flokka hefur 

sín hæfniviðmið. Efnisatriðin fjögur bæta hvert annað upp og verða að vera hugsuð sem 

heildstæð mynd (Utdanningsdirektoratet, 2013). Þessir flokkar eru tungumálanám, 

munnleg samskipti, skrifleg samskipti og menning, samfélag og bókmenntir. Flokkurinn 

tungumálanám fjallar um hvað felst í því að læra nýtt tungumál og leitast er við að sjá 

sambandið á milli ensku, móðurmáls og annarra tungumála. Þar er farið yfir þekkingu á 

tungumálinu og notkun þess sem gefur innsýn í eigið tungumálanám. Hæfniviðmið við lok 

10. bekkjar í þessu efnisatriði eru meðal annars að nemandi geti nýtt sér fjölbreyttar 

aðstæður og námsaðferðir til að bæta enskukunnáttu sína og að nemandi geti borið 

kennsl á líkindi og mun á ensku og móðurmáli sínu og nýtt sér það í tungumálanáminu 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Munnleg samskipti snúa að skilningi og notkun á ensku 

með því að hlusta, tala, eiga í samtölum og nota viðeigandi samskiptaaðferðir. Í 

munnlegum samskiptum felst að hlusta, skilja og nota ensku í mismunandi aðstæðum þar 

sem þess konar  samskipta er krafist. Undir þetta fellur að greina á milli formlegs og 

óformlegs máls og að vera meðvitaður um reglur samfélagsins. Hæfniviðmið í munnlegum 

samskiptum við lok 10. bekkjar eru meðal annars að nemandi geti skilið og notað 

almennan orðaforða í tengslum við fjölbreytt málefni; að nemandi geti hlustað, þekkt og 

skilið ólíkar mállýskur af ensku; og að nemandi geti haldið uppi samræðum um fjölbreytt 

málefni (Utdanningsdirektoratet, 2013). Skrifleg samskipti fjalla um að lesa samansafn af 

fjölbreyttum textum á ensku til að ýta undir ánægju af lestri og til að afla sér frekari 
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þekkingar og skilnings. Undir skrifleg samskipti fellur einnig ritun, að geta skrifað 

fjölbreytta texta á ensku fyrir margbreytilegar aðstæður. Undir þetta fellur einnig að þróa 

orðaforða, að nota stafsetningu á réttan hátt og að geta nýtt sér orðatiltæki og málvenjur 

í texta. Því fylgir að læra uppbyggingu, samhengi og gagnorða meiningu í texta. 

Hæfniviðmið í skriflegum samskiptum við lok 10. bekkjar eru meðal annars að nemandi 

geti skilið aðalinntak og smáatriði þess texta sem lesinn er; að nemandi geti notað stafræn 

tæki við að afla sér upplýsinga og skrifa texta; og að nemandi þekki höfundarrétt og læri 

að nota heimildir á traustan hátt (Utdanningsdirektoratet, 2013). Undir efnisatriðið 

menning, samfélag og bókmenntir fellur menningarlegur skilningur í víðu samhengi. Með 

því móti nær það yfir öll enskumælandi lönd og nær yfir lykilatriði sem tengjast 

samfélagslegum málum, bókmenntum og öðrum menningarlegum þáttum. Hæfniviðmið í 

menning, samfélag og bókmenntir við lok 10. bekkjar eru meðal annars að kenna 

nemendum að ræða og gera grein fyrir því hvernig fólk býr í Bretlandi, Bandaríkjunum og 

öðrum enskumælandi löndum ásamt því að bera það saman við Noreg, að hjálpa 

nemendum að útskýra einkenni sögu og landafræði Bretlands og Bandaríkjanna og að 

hjálpa nemendum að gera grein fyrir aðstæðum frumbyggja í enskumælandi löndum 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). 

 Grundvallarfærni er samofin hæfniviðmiðunum þar sem þau stuðla að aukinni 

hæfni í faginu. Munnleg færni í ensku þýðir að geta hlustað, talað og haft samskipti á 

ensku. Þróun á munnlegri færni í ensku fellst í því að nota í auknum mæli nákvæmara og 

litskrúðugra mál í samtölum og öðrum munnlegum samskiptum. Í þessu fellst einnig að 

hlusta á og skilja fjölbreytnina í enskunni sem er töluð í heiminum 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Að geta tjáð sig í riti á ensku merkir að viðkomandi getur 

tjáð hugmyndir sínar og skoðanir á skýran og skilmerkilegan hátt með því að nota skrifaða 

ensku. Þróun á ritfærni í ensku felst í því að læra réttritun og þróa með sér aukinn 

orðaforða og málvenjur, einnig að æfa fjölbreytta ritunarstíla með því að nota formlegt og 

óformlegt mál (Utdanningsdirektoratet, 2013). Að geta lesið á ensku merkir að lesa enska 

texta í þeim tilgangi að skilja, hugsa um og fá innsýn og þekkingu þvert á menningu og 

landamæri. Þróun á lestrarfærni ýtir undir notkun lestraraðferða sem hæfa efninu og að 

lesa texta sem þyngjast jafnt og þétt (Utdanningsdirektoratet, 2013).  Talnalæsi á ensku 

felur í sér að vera kunnugur mælieiningum í enskumælandi löndum, að skilja töflur, gröf 
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og tölulegar staðreindir. Einnig felst þróun á talnalæsi á ensku í að þjálfa notkun á 

hugtökum og reikniaðgerðum á ensku sem tengjast daglegu lífi (Utdanningsdirektoratet, 

2013). Stafræn færni á ensku felur í sér að geta notað fjölbreytt stafræn tæki og miðla 

sem nýtast við tungumálanám, til að eiga samskipti á ensku og til að afla sér þekkingar 

(Utdanningsdirektoratet, 2013).  

 Í námskránni segir að við lok 2., 4., 7., og 10. bekkjar eigi nemendur að hafa náð 

tilteknum hæfniviðmiðum í hverju efnisatriði sem tiltekið var hér að ofan. Ekki er tekið 

fram hvað er gert nái nemendur ekki þessum atriðum. Hvað varðar námsmat þá er 

einungis greint frá lokanámsmati við lok 10. bekkjar en þá eiga nemendur að fá eina 

heildareinkunn fyrir ritunarverkefni og eina heildareinkunn fyrir munnleg verkefni 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). 

 

6.3  Sænska grunnskólanámskráin 2011 

Í Svíþjóð byrja nemendur sjö ára í grunnskóla og klára sextán ára. Því er 1. bekkur í Svíþjóð 

eins og 2. bekkur á Íslandi sé miðað við aldur. Enskukennsla hefst í 1. bekk (Engelska, 

2011). 

 Tilgangur enskukennslu er að nemendur auki kunnáttu sína í ensku og kynnist 

þeim svæðum þar sem enska er töluð, einnig eiga nemendur að öðlast reynslu í að nota 

ensku við ýmsar aðstæður í daglegu lífi. Með kennslunni gefst nemendum tækifæri á að 

þróa sína samskipafærni á ensku, að skilja talað og ritað mál, geta sagt sína skoðun í tali 

og texta og að geta aðlagað málfar sitt að mismunandi aðstæðum. Í náminu fá nemendur 

möguleika á að tengja tungumálið við sína eigin reynslu og áhugasvið og einnig fá 

nemendur tækifæri til að auka þekkingu sína á menningu þeirra landa þar sem enska er 

notuð. Námið skal hjálpa nemendum við að auka getu sína í að, skilja og túlka ensku sem 

töluð er og samtímis tjáð sig munnlega og skriflega, geta beytt ensku og aðlagað málfar 

sitt að viðmælanda sem jafnvel hefur mjög takmarkaða enskukunnáttu, og að geta sett sig 

inn í samfélgög viðs vegar um heiminn þar sem enska er notuð (Engelska, 2011).  

 Megin þættir námsins eru sett upp í þrjá flokka; innihald samskipta; hlustun, lestur 

og skilningur; tal, ritun og samtöl. Í innihald samskipta í 1.-3. bekk er áherslan á efni sem 
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nemendur þekkja vel sem og áhugamál og þekkta staði, einnig er hversdagsleiki og hefðir 

á svæðum þar sem enska er töluð kynnt fyrir nemendum. Í hlustun, lestur og skilningur er 

lögð áhersla á einfalda texta og samtöl sem koma frá ólíkum miðlum, svo sem 

bíómyndum, ljóðum, söngvum eða frösum á auglýsingaskiltum. Í tal, ritun og samtöl er 

lagt upp með einföld samtöl, kynningar og leikrit. Í 4.-6. bekk er innihald samskipta það 

sama og í þrepinu fyrir neðan nema það bætist við umfjöllun um skoðanir og reynslu 

nemenda. Í hlustun, lestur og skilningur bætist við frá fyrra þrepi að þjálfa nemendur í 

aðferðum við að leita að og velja texta á ensku á netinu, hjálpa nemendum að ná tökum á 

framburði, áherslum, stafsetningu og málfræði sem og orðatiltækjum í töluðu máli. Í tal, 

ritun og samtöl á þessu þrepi eykst gildi talað máls ásamt notkun á áherslum og þekktum 

orðatiltækjum, ýtt er undir virka þátttöku í samtölum og nemendum er hjálpað að finna 

aðferðir til að gera sig skiljanlega þegar þekkingu er ábótavant. Í 7.-9. bekk er ennþá verið 

að byggja ofan á það sem fyrir er og í innihald samskipta hafa framtíðaráform nemenda 

bæst við efnið sem fyrir er. Í hlustun, lestur og skilningur hefur bæst við að þjálfa hjá 

nemendum aðferðir til að greina smáatriði og samhengi í töluðu máli ásamt því að 

leiðbeina þeim við að sjá hvernig orð og orðasambönd eru notuð til að skipuleggja 

málfræðilega heildstætt orðalag. Í tal, ritun og samtöl felst viðbótin við fyrri þrep í að 

nemendur eiga að þjálfast í rökræðum og frásögn, hvort heldur sem hún er munnleg eða 

skrifleg (Engelska, 2011). 

 Í námskránni koma fram námskröfur við lok 6. bekkjar og við lok 9. bekkjar. 

Námskröfurnar eru settar fram í bókstöfum frá A til E og er tiltekið við einkunn E, C, og A 

hvaða kröfur nemandi þarf að hafa uppfyllt  til að ná tiltekinni einkunn en við D og B 

stendur einungis að nemandi hafi uppfyllt kröfur lægri einkunnarinnar og hluta af þeirri 

hærri, til að fá B hefur nemandi uppfyllt kröfur um einkunnina C og hluta til eða að miklu 

leyti kröfur um einkunnina A (Engelska, 2011) 

 

6.4  Finnska grunnskólanámskráin 2004  

Í Finnlandi eru tvö opinber tungumál, finnska og sænska. Enska getur því verið þriðja 

tungumálið sem finnskir nemendur læra. Í kaflanum um erlend tungumál í aðalnámskrá 

Finnlands er talað um A tungumál og B tungumál. Enska getur verið kennd sem annað 
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hvort en munurinn er sá að byrjað er að kenna B tungumálið í 7. bekk (Basic education, 

2004). Ekki er samt tekið fram hvaða tungumál ætti að vera kennt á móti enskunni hvort 

sem hún er kennd sem A eða B tungumál. Hér verður gerð grein fyrir því hvað felst í 

kennslu A tungumáls í finnsku námskránni sem verður svo borin saman við hinar norrænu 

námskrárnar.  

 Skólar virðast hafa val hvort þeir byrji A tungumálakennslu fyrir 3. bekk en ef þeir 

ætla að gera það þá eiga þeir að einblína fyrst og fremst á skilning, endurtekningu og 

notkun á því sem nemendur hafa heyrt ásamt þjálfun í munnlegri tjáningu (Basic 

education, 2004). Nemendur fá einnig að kynnast menningarlegum mun. Kennslan er 

hagnýt og skemmtileg í eðli sínu. Helstu markmið kennslunnar eru að nemendur verði 

meðvitaðir um tungumál og merkingu þess, að þeir leggi góðan grunn með 

námsaðferðum og námstílum þegar kemur að tungumálanámi og að þeir fái áhuga á að 

læra tungumál og vilji fræðast um margbreytilega menningu (Basic education, 2004).  

 Í 3. til 6. bekk er aðaláherslan lögð á að venja nemendurna á að tjá sig á erlenda 

málinu, fyrst munnlega og svo jafnt og þétt auka skriflega tjáningu. Nemendur eiga að 

öðlast skilning á að tungumál og menning eru mismunandi en hafa ekki mismunandi gildi. 

Nemendur eiga einning að þróa með sér góðar námsvenjur (Basic education, 2004). 

Færnisviðin eru þrískipt, tungumálafærni, menningarhæfni og  námsaðferðir. Í 

tungumálafærni á nemandi að geta talað um sjálfan sig og sitt daglega líf og skilið aðra 

þegar verið er að tala um daglegt líf. Nemandi á einnig að geta skrifað stutta texta í 

tengslum við kunnulegar aðstæður í daglegu lífi (Basic education, 2004). Með 

menningarhæfni á nemandi að kynnast menningu menningarsvæða markmálsins og mun 

fá innsýn í hvað er líkt og hvað er mismunandi á milli þeirrar menningar og finnskrar 

menningar. Nemendur eiga að læra að hafa samskipti sem bera vott um þekkingu og 

virðingu fyrir menningu viðmælanda sinna (Basic education, 2004). Þegar kemur að 

námsaðferðum eiga nemendur að geta nýtt sér orðabækur, sem og aðrar bækur, til að 

afla sér þekkingar sjálfstætt, þeir eiga að læra að nota ný orð í sínum verkefnum og bera 

kennsl á sína eigin styrk- og veikleika sem námsmenn (Basic education, 2004). Meginefni í 

þessum bekkjum er nánasta umhverfi og fjölskylda, skólinn og vinir, áhugamál og að 

þekkja sína eigin menningu ásamt menningu menningarsvæða tungumálsins sem verið er 
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að læra og jafnvel stöðu eða áhrif þeirrar menningar í Finnlandi ef það á við (Basic 

education, 2004). Nemendur eiga einnig að geta borið kennsl á aðalatriðin í texta og tali 

og fundið ákveðnar upplýsingar í sömu aðstæðum. Nemendur eiga einnig að kynnast 

málfræðilegri uppbyggingu tungumálsins og hvernig á að nota það í riti (Basic education, 

2004). Hvað varðar námsmat þá er tekið fram að við lok sjötta bekkjar eigi nemendur að 

hafa náð ákveðinni færni í hlustun, tali, lesskilningi og ritun. Þessi færni er byggð á 

Evrópska tungumálarammanum og samkvæmt honum eiga nemendur sem sýna góðan 

árangur að vera með A2.1 í hlustun og lesskilning og A1.3 í tali og ritun. A1.3 er grunnur í 

tungumálafærni en á A2.1 eru komnar undirstöður að tungumálafærni (Basic education, 

2004).  

 Í 7. til 9. bekk er markmiðið að auka tungumálafærni nemendanna til að ná yfir 

auknar krefjandi félagslegar aðstæður, áhugamál, þjónustu og opinbert líf. Skriflegi hluti 

námsins eykst, hæfni nemenda til að haga sér miðað við menningu markmálsins eykst og 

þeir tileinka sér fleiri aðferðir við að læra tungumál (Basic education, 2004). 

Færnisviðunum er skipt niður í sömu þrjá flokka og fyrr, tungumálafærni, menningarhæfni 

og  námsaðferðir. Í tungumálafærni eiga nemendur að geta gefið upplýsingar með meiri 

smáatriðum og fundið aðalatriðin í texta sem gefur mikið af upplýsingum, hvort sem hann 

er lesinn eða þau hlusta á hann, og þau læra að þekkja betur lykilmun á mismunandi 

afbrigðum enskrar tungu (Basic education, 2004). Í menningarhæfni eiga nemendur að 

læra að haga sér og eiga samskipti í raunverulegum aðstæðum með tilliti til 

menningarinnar og þeir eiga að læra að vera meðvitaðir um þau gildi sem bundin eru við 

menningu (Basic education, 2004). Þær námsaðferðir sem nemendur eiga að læra eru; að 

nýta sér tækni til að afla sér upplýsinga, vinna verkefni í hóp og meta sín eigin verkefni og 

tungumálafærni á mismunandi sviðum með tilliti til aðstæðna (Basic education, 2004). 

Megin kennsluefni þessara bekkja byggir á því sem á undan er komið og bætir einnig við 

ferðalög, vinna og viðskiptalíf, sjálfbær þróun, heilsa og velferð, og fjölmiðlar. Nemendur 

eiga einnig að þjálfast í beygingum sagna og nota nafnorð, lýsingarorð og hin algengustu 

fornöfn og forsetningar. Nemendur eiga að geta lesið á milli línanna til að skilja skilaboð til 

fulls og nýtt sér endurgjöf í samtali til að halda því gangandi. Einnig að geta nýtt sér 

orðatiltæki og málvenjur sem tíðkast í samtölum (Basic education, 2004). Námsmat við 

lok áttunda bekkjar er með sama sniði og við lok sjötta bekkjar. Við upphaf níunda bekkjar 
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eiga nemendur að vera með B1.1 í hlustun og lesskilningi og A2.2 í tali og ritun. A2.2 

stendur fyrir að nemendur séu að þróa undirstöðu tungumálafærni og B1.1 stendur fyrir 

að nemendur hafi hagnýtar undirstöður í tungumálafærni (Basic education, 2004).  

 Sú námskrá sem þessi kafli er byggður á var gefin út árið 2004 en farið var að 

kenna eftir henni árið 2006 og er hún því komin nokkuð til ára sinna en það stendur á 

heimasíðu finnska menntamálaráðuneytisins að ný námskrá sé tilbúin og að það eigi að 

byrja að kenna eftir henni árið 2016. Sú námskrá fannst ekki á heimasíðunni þrátt fyrir 

mikla leit og því var eldri útgáfan notuð. 
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7. Samanburður 

Hvar stendur Ísland í samanburði við hin fjögur Norðurlöndin þegar kemur að 

grunnskólanámskrá í ensku? Hvaða þættir eru áhersluþættir í hverri námskrá fyrir sig og 

hvað sker sig áberandi úr á milli námskránna fimm? Til að geta kannað þetta voru nýjustu 

námskrár fyrir enskukennslu skoðaðar, frá Íslandi, 2013; Svíþjóð, 2011; Noregi, 2013; og 

Danmörk, 2015, einnig var finnska námskráin frá 2004 skoðuð því sú nýjasta hefur ekki 

enn verið gerð opinber á netinu. 

Enska er skyldufag á öllum Norðurlöndunum, í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er 

hún kennd frá 1. bekk, á Íslandi verða skólar að byrja að kenna ensku í seinasta lagi í 4. 

bekk en ráða hvort þeir byrji fyrr. Í Finnlandi getur enska verið þriðja eða fjórða tungumál 

nemendanna, ef enskan er þriðja tungumálið þá á að byrja að kenna hana í seinasta lagi í 

3. bekk en það má byrja fyrr ef vilji er fyrir hendi, ef enskan er aftur á móti fjórða 

tungumálið þá er byrjað að kenna hana í 7. bekk. Ekki er tiltekið hvaða tungumál á að 

kenna sem þriðja tungumál sé enska það fjórða sem nemendur læra í Finnlandi.  

 Í öllum námskránum, nema þeirri finnsku, er talað um tilgang þess að læra ensku í 

nútíma samfélagi. Þar eru allar námskrárnar á einu máli um að enska sé nauðsynleg í 

okkar daglega lífi því enska er tungumál internetsins og  í íslensku námskránni er 

sérstaklega bent á að enska er gífurlega mikilvæg í alþjóðlegum viðskiptum.  

 Allar námskrárnar nefna einhver færnisvið eða þætti sem nemendurnir eiga að ná 

eða uppfylla. Þó þessi atriði séu mismörg eftir löndum þá leggja öll löndin mikla áherslu á 

samskipti, að nemendur geti átt í samskiptum við aðra á ensku og hagað þeim eftir 

aðstæðum og viðmælendum. Því gefur að skilja að áherslurnar í kennslu eiga að auka 

færni nemenda í munnlegum og skriflegum samskiptum.  Annað atriði sem öll lönd nema 

Svíþjóð leggja mikla áherslu á er að kynna nemendur fyrir menningu landsins þar sem 

tungumálið er talað. Því virðist sem höfundum námskránna finnist mikilvægt að 

nemendur verði sér ekki til skammar þegar kemur að því að tala við innfædda. Þó er ekki 

er tiltekið hvaða menningu er átt við þar sem menningin á enskumælandi svæðum er 

gífurlega fjölbreytt, bæði á milli landa og einnig innan sama lands ef Bandaríkin eru notuð 

sem dæmi. Í dönsku námskránni er þó tilgreint að hver og einn einstaklingur sé hluti af 
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mörgum menningarsamfélögum og að menning sé ekki það sama og þjóð en þetta er eina 

námskráin sem nefnir þennan mismun.  

 Íslenska námskráin leggur mikla áherslu á hæfniviðmið sem nemendur eiga að ná 

að uppfylla á sinni skólagöngu sem tengjast almennum færniþáttum. Þessi hæfniviðmið 

eru opin og huglæg og því getur hver skóli eða kennari fyrir sig metið nemendur á 

mismunandi hátt. Eina Norræna námskráin sem nefnir hæfniviðmið er sú norska. Þó að 

þau séu kölluð hæfniviðmið þá eru norsku viðmiðin lokaðari en þau íslensku en á móti 

kemur að þau norsku eru fleiri innan hvers færniþáttar en þau íslensku. Norsku 

hæfniviðmiðin eru ekki jafn huglæg og þau íslensku og því er auðveldara að sjá hvort 

nemendur hafi náð tiltekinni hæfni eða ekki þegar upp er staðið.  

Tækni er stór hluti af daglegu lífi fólks og því er við því að búast að námskrár nefni 

hvernig hægt sé að vinna með tæknina svo hún nýtist nemendum sem best í náminu. Af 

ofangreindum námskrám er það einungis sú sænska sem nefnir ekki hvernig hægt er að 

vinna með tækni í enskukennslu. Finnska námskráin er komin vel til ára sinna og því er 

skiljanlegt að þar sé aðeins nefnt að nemendur eigi að nýta sér tækni til að afla sér 

upplýsinga en ekki hvernig nýta megi tækni í kennslu. Í norsku námskránni er talað um 

stafræna færni þar sem nemendur eiga að geta notað stafræn tæki og miðla til að afla sér 

þekkingar. Í dönsku námskránni er tækni mikilvægur þáttur og þar eru nemendur hvattir 

til að nýta sér tæknina við úrlausnir verkefna. Kennarar eru hvattir til að nýta tækni í 

kennslu og hjálpa nemendum að læra á upplýsingasíður svo þeir geti seinna meir unnið 

sjálfstætt. Í dönsku námskránni er lögð áhersla á að tæknin sé sýnileg og hún á að vera 

nýtt í kennslu í Danmörku. Í íslensku námskránni er rætt um að nemendur læri að nýta sér 

tæknina á öruggan og ábyrgan hátt og er höfundarréttur nefndur í því samhengi. Einnig er 

bent á að tæknin gefi nemendum aukið tækifæri til að komast í samband við fólk alls 

staðar að úr heiminum og þannig víkkað sjóndeildarhring sinn. Danska og íslenska 

námskráin leggja mesta áherslu á notkun tækninnar þó áherslurnar séu mismunandi.  

Námsmat er hluti af öllu skólastarfi og því tel ég að það ætti að vera greint frá 

framkvæmd námsmats í námskrám landanna, þó ekki væri nema gróflega svo skólar sem 

byggja sína eigin skólanámskrá á aðalnámskrá hafi einhver viðmið. Því kemur á óvart að í 

dönsku námskránni er ekki minnst á námsmat nema að því marki sem það er hluti af 
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markmiðastýrðri kennslu. Í þeim íslensku og norsku er námsmatið byggt á hæfniviðmiðum 

en við lok 10. bekkjar fá norskir nemendur eina lokaeinkunn fyrir munnleg verkefni og 

aðra fyrir skrifleg á meðan íslenskir nemendur fá eina bókstafseinkunn sem metur hæfni 

þeirra í faginu, gefið er í bókstöfum frá A til D. Sænska námskráin setur fram námskröfur 

við lok 6. og 9. bekkjar þar sem er tiltekið nákvæmlega hvaða hæfni nemandi þarf að hafa 

náð til að fá tiltekin bókstaf og gefið er í bókstöfum frá A til E. Íslenska og sænska 

námsmatið er nokkuð svipað sett upp að því undanskildu að Svíar kalla sitt ekki 

hæfniviðmið. Í þessum tveimur námskrám er námsmatið huglægt því hver og einn kennari 

hefur mismunandi skilning á því hvað telst vera góð hæfni og svo mjög góð hæfni sem 

skilur á milli þess að fá A eða B í einkunn.  Námsmatið í finnsku námskránni er byggt á 

færni í hlustun, tali, lesskilningi og ritun sem er metið með hjálp Evrópska 

tungumálarammans. Námsmatið er því ólíkt á milli landa enda ólíkar áherslur hjá þeim til 

að byrja með. En það er athyglisvert að einungis elsta námskráin, sú finnska, nýtir sér 

Evrópska tungumálarammann við námsmat. Sú íslenska nefnir í upphafi að nemendur eigi 

að vera á stigi B1 samkvæmt rammanum við lok grunnskóla en fer ekki nánar út í hvað 

það merkir eða hvað felst í þessu stigi. Hinar þrjár nefna ekki tungumálaramman og því er 

ekki vitað hvort hann sé notaður. 

Sé íslenska námskráin tekin út fyrir sviga og borin saman við hinar Norrænu 

námskrárnar þá eru nokkur atriði sem eru áberandi öðruvísi. Skólarnir á Íslandi hafa 

mesta valið um hvenær þeir byrja enskukennslu og ef byrjað er að kenna ensku seinasta 

árið sem er í boði, þegar nemendur eru í 4. bekk, þá eru íslenskir nemendur elstir þegar 

þeir hefja nám í ensku miðað við hin Norðurlöndin. Í íslensku námskránni eru gefnar upp 

nokkrar hugmyndir af kennsluaðferðum, eins og paravinnu og útikennslu, þannig að 

nemendur hafi fjölbreytni í náminu og fái að kynnast því hvernig það er að vinna með 

öðrum. Einnig er ber kennarinn, samkvæmt íslensku námskránni, ábyrgð á því að skapa 

gott andrúmsloft í skólastofunni þar sem öllum líður vel og allir geti lært.  

Heilt yfir litið er ekki áberandi munur á námskrám Norðurlandanna og þær hafa 

allar mikilvæg atriði fram að færa. Áhugavert væri að skoða hvort samvinna á milli 

landanna í námsrkrárgerð væri eftirsóknarverð því margt er hægt að læra með því að 

vinna saman.  
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8. Lokaorð 

Enskukennsla er mikilvægur hluti af skólastarfi í skólum í dag því allt í kring um okkur er 

enska notuð. Enska er tungumál tækninnar ásamt því að vera alþjóðlegt tungumál sem er 

mikið notað í viðskiptum og námi, auk þess sem það er tungumálið sem flestir grípa til á 

ferðalögum um framandi lönd. Því skiptir máli, sérstaklega fyrir litla eyþjóð eins og Ísland, 

að enskukennsla sé markviss og vel skipulögð til að tryggja góðan árangur. Lykillinn að 

góðum árangri er að leggja góðan grunn fyrir byrjendur og er sá grunnur í höndum 

grunnskólanna. Grunnskólar eiga að fara eftir aðalnámskrá þegar þeir búa til sínar 

skólanámskrár því þannig er hægt að hafa yfirsýn yfir hvað allir grunnskólar í landinu eiga 

að gera og kenna nemendum sínum.  

 Aðalnámskrárnar sem voru skoðaðar, að undanskilinni þeirri finnsku, eru unnar á 

síðustu fimm árum og geta því talist vera nýjar eða nýlegar og áherslurnar eru eftir því. 

Finnska námskráin er tólf ára gömul og áherslur í enskukennslu hafa breyst frá þeim tíma 

og þá sérstaklega með tilliti til tækninnar. Það hefur verið áhugavert að vinna með hana 

og sjá muninn á milli hennar og allra hinna námskránnna því það er ennþá verið að kenna 

eftir þessari námskrá í Finnlandi og þessi gamla námskrá er því hluti af einu besta 

menntakerfi í heiminum í dag.  

 Það skín sterkt í gegn í öllum námskránum að það er mikilvægt að kenna 

nemendunum að tala og halda uppi samræðum á ensku og sú áhersla er nokkurs konar 

rauður þráður í þeim öllum. Allar námskrárnar benda einnig á mikilvægi þess að ungt fólk 

sé tilbúið til að takast á við aðstæður í daglegu lífi sem krefjast samskipta á ensku. Þessi 

samanburður hefur leitt í ljós að íslenska námskráin er enginn eftirbátur hinna norrænu 

námskránna og kemur vel út í þeim samanburði. Því skiptir mestu máli að halda áfram á 

þessari leið því áherslurnar geta breyst og mikilvægt er að námskráin sé í takti við það 

sem er að gerast í menntamálum hjá þeim þjóðum sem við berum okkur saman við. 
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