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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða með hvaða hætti munnlegri færni nemenda 

á öðru þrepi í enskukennslu í framhaldsskóla sé háttað. Tilgangurinn er að afla 

upplýsinga um hve mikil áhersla er lögð á færniþáttinn talað mál í ensku og hvort það 

þörf sé á að leggja frekari áherslu á hann í kennslu.  

Rannsóknin er eigindleg þar sem rætt var við níu kennara úr þremur 

framhaldsskólum af höfuðborgarsvæðinu og sex nemendahópa, tvo úr hverjum þeirra.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að kennarar virðast tala ensku í 

kennslustundum en nemendur svara á íslensku og nota íslensku í samtali sín á milli. Á 

meðal þátttakenda í rannsókninni virðast talmálsverkefni vera fátíð en þykja 

skemmtilegust. Áhrif námsefnis virðast sterk bæði við val á viðfangsefnum og 

kennsluhætti. Kennarar vilja efla kennslu sem styrkir talmálsfærni nemenda, bæði 

samtal þeirra og eintal á ensku. Þá virðist áhrif nemenda á verkefnaval greiða fyrir 

samtali þeirra á milli. Verkefni þar sem þau velja sér sjálf og hafa áhuga á virðast vera 

auðveldari í gerð og eru nemendur oft öruggari að tala um eitthvað sem þau þekkja 

frekar en fræðilegan texta sem er hluti af kennsluáætluninni. Dæmi um nám í 

óformlegum aðstæðum virðast hafa skýr áhrif á enskunám nemenda þótt gæði þess sé 

séð með ólíkum hætti. Sýn kennara á áfangalýsingar og skólanámskrá er misjöfn en 

allir í rannsókninni voru sammála um að kennsla þeirra væri í góðu samræmi við það 

sem kemur fram í námskrá. Meginhugmyndir um aukinn stuðning við enskukennara 

fólu í sér tillögur að mótun gagnabanka með verkefnum fyrir nemendur að leysa og 

námskeið eða fræðslu fyrir kennara með ólíka starfsreynslu.   

Niðurstöður benda til þess að endurskoða þurfi kennsluáætlanir fyrir áfanga sem 

kenndir eru á fyrstu stigum framhaldsskólanna, auka stuðning við kennaramögulega 

með mótun verkefnagagnabanka og að efla þurfi færniþáttinn talað mál í 
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kennslustundum svo nemendur verði betur í stakk búnir að tjá sig í fjölbreyttum 

aðstæðum.  

Kannski er tilefni til að framkvæma megindlega rannsókn til að staðfesta þær tilgátur 

sem komu úr þessari rannsókn, það er að segja, mæla hvort aukið talað mál skili betri 

árangri eða nemendum sem eru betur búnir undir framtíðina.  

Lykilorð: enskukennsla, framhaldsskóli, talað mál 
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Abstract 

How do we learn to speak English? 

The object of this study is to explore the ways in which spoken English proficiency is 

obtained during the first semesters of English in upper secondary schools. The aim is to 

gather information from students and teachers about their spoken English proficiency, 

and to determine if there is a need to further enhance the students’ knowledge of the 

English language.  

The research is qualitative in nature. Nine teachers, from three different upper 

secondary schools in the capital area of Iceland were interviewed, as well as six 

different groups of students, two from each of the same schools.  

The results indicate that, in general, teachers speak English to their students, but 

the students’ reply in Icelandic and talk to one another in Icelandic. While spoken 

English assignments seem to be few and rare, they are considered to be the most 

effective. The influence of teaching materials seems to be quite strong when teachers 

select assignments for students. When Icelandic students are provided with greater 

autonomy over the type of assignment, it strengthens their spoken English skills. 

Research showed several examples of non-formal situations that enhanced students’ 

language abilities, but teachers’ perceptions of those activities was varied. Teachers’ 

views on the curriculum, both the national and the school curriculum, indicate that the 

curriculum is quite open. However, some findings suggested that the teachers do not 

have a clear picture of the content of the school curriculum. When asked, teachers 

suggested making a collection of assignments for students and that the school division 

should provide professional development opportunities for both experienced teachers 

and new teachers. 

Based on this research, the class curriculum should be reevaluated in order to give 

teachers and students more breadth in practicing their spoken English proficiency.  

 

Keywords: English class, upper secondary school, spoken English proficiency  
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1 Inngangur 

Erlend tungumál koma við sögu á hverjum degi hjá stórum hluta þjóðarinnar. Nota þarf 

færni í erlendum málum til að skilja t.d. leiðbeiningar sem fylgja heimilistækjum, 

uppskriftir á matarumbúðum og svo geta samskipti við nágranna krafist þess að við 

notum annað mál en íslensku. Tækninýjungar og notkun ungs fólks á þeim, eins og 

samfélagsmiðlum, eru margir einungis aðgengilegir á ensku. Enska virðist vera orðin 

alþjóðlegt tungumál og er kunnátta í henni mikilvæg þegar kemur að leik og starfi. 

Íslendingar eru duglegir að ferðast erlendis og virðist því þörfin fyrir alþjóðlegt 

tungumál vera  áberandi hjá þeim almenna borgara sem og í viðskiptaheiminum og  

flestu námi (Crystal, 1997). Enskan virðist því vera orðin einhverskonar ,,lingua franca” 

sem þýðir að enska er orðið það tungumál sem sameinar til dæmis þjóðflokka í einu 

samfélagi sem tala mismunandi tungumál sín á milli. Ekki ósvipað þessu fjallar Marshall 

McLuhan (2000) um hnattræna þorpið sem hann kýs að kalla The Global Village. Þar 

segir hann frá heimi sem tengist í gegnum svokallað rafeindakerfi (internetið) þar sem 

enskan virðist hafa tekið yfir því hlutverki sem ,,lingua franca” fjallar um. Samt sem 

áður fjallar Crystal (1997) um að það sé langt í þetta verði orðið að raunveruleika. Þá 

gegnir enska lykilhlutverki á atvinnumarkaði og í námi og fræðslu á mjög mörgum 

sviðum. Íslensk fyrirtæki leita sífellt út fyrir landsteinanna og ferðamannaiðnaðurinn 

hér á landi er orðinn stór hluti af okkar gjaldeyristekjum. Því er mikilvægt að íslensk 

ungmenni læri vel að tjá sig á erlendu tungumáli og hefur enskan orðið það tungumál 

sem verður oftast fyrir valinu. 

Tungumálakennsla er mikilvægur hluti af námi hvers og eins mannsbarns 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál 1999, bls. 23-24). Sett eru fram 

ákveðin viðmið sem nemendur þurfa að fylgja í gegnum sína skólagöngu sem hægt er 

að nálgast í Aðalnámskrá. Íslendingar virðast fljótir að læra tungumál, enda er víða 

byrjað að kenna erlend mál strax í 1. bekk í grunnskóla. Fram kemur í Aðalnámsskrá 

grunnskóla (2015, bls. 26) að meðal annars er gert ráð fyrir 80 heildartímum í kennslu 

erlendra tungumála í 1.–4. bekk, 460 tímum í 5.–7. bekk og 840 tímum í 8.–10. bekk. 
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Gert er þar ráð fyrir að enska sé fyrsta erlenda tungumálið sem þau læra og því næst 

danska, norska eða sænska. Við lok 10. bekkjar eru sumir hverjir komnir með góðan 

grunn í þremur erlendum málum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2015, bls. 123). Einnig 

segir í aðalnámskránni að með auknu vægi tungumálanáms fá nemendur skýrari innsýn 

í aðra menningarheima og eiga auðveldara með að tileinka sér nýja menningu. Þá 

gegnir enska lykilhlutverki á sviði æðri menntunnar og vísinda og er því mikilvægt að 

hafa gott vald á henni. Auk þess má ekki gleyma að íslenskir námsmenn stunda margir 

framhaldsnám í enskumælandi löndum og því er nauðsynlegt að vera vel að sér í enskri 

málfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2015, bls. 123). 

 Árið 1986 kom fyrst út Námskrá handa framhaldsskólum og var endurútgefin 

með nokkrum breytingum árin 1987 og 1990. Sú námskrá var fyrsta tilraun 

stjórnavalda til að setja samræmda námskrá fyrir alla framhaldsskóla þó svo skólarnir 

gerðu í raun ekkert til að kerfisbinda markmið skólastarfsins á þeim tíma (Atli 

Harðarson, 2012). Ef aðalnámskrár framhaldsskóla eru skoðaðar og bornar saman má 

sjá að frá þeim tíma hefur vægi tungumálakennslu samt sem áður minnkað og fjölda 

skyldueininga dregist saman (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999, 2011). Þetta virðist 

vera nokkuð í mótsögn við það sem er að gerast í samfélaginu í dag og hefur mennta- 

og menningarmálaráðuneytið ekki gefið nein svör við þessari rýrnun á hlut 

tungumálakennslu (Anna Eyfjörð Eiríksdóttir, 2011). Elna Katrín Jónsdóttir (2010) hefur 

bent á að Íslendinga skorti stefnu í kennslu erlendra tungumála. Hún telur að of mikið 

skipulag og umbúðir náms fái of mikla athygli í stað þess að móta stefnu sem verður til 

þess að sjá hvar við stöndum, og hvert við stefnum, í námi og kennslu erlendra 

tungumála. 

Á Íslandi er hlutverk framhaldsskóla skilgreint í lögum og aðalnámskrá. Þar kemur 

meðal annars fram að framhaldsskólinn sinnir margþættu hlutverki. Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 segja að hlutverk framhaldsskóla sé að stuðla að alhliða 

þroska nemenda og ýta undir virka þátttöku þeirra í lýðræðislegu þjóðfélagi. Einnig á 

að nemendur upp í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, kenna gagnrýna hugsun og 

efla færni þeirra í erlendum tungumálum (bæði rituðu og töluðu). Þetta birtist svo í 

aðalnámskrá framhaldsskóla, sem byggir á lögunum, en þar segir einnig að 
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framhaldsskólinn eigi að „búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám“ 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 11). 

Í tungumálakennslu er gjarnan fjallað um fjóra færniþætti. Þeir eru lestur, hlustun, 

tal og ritun. Þessum þáttum má svo skipta upp í tvo flokka. Annars vegar eru þættir er 

snúa að móttöku málsins sem mynda skilning, þ.e. hlustun og lestur, og hins vegar tal 

og ritun sem búa til merkingu. Lestur og ritun má skilgreina sem skriflega hluta en 

hlustun og tal sem munnlega (Brown, 2007; Nunan, 2003; Tornberg, 2003).  

Við mótun þessarar rannsóknar var ákveðið að skoða með hvaða hætti munnleg 

færni nemenda á öðru þrepi í enskukennslu í framhaldsskóla er háttað. Kveikjan að 

verkefninu er sú að á haustönn 2015 vann höfundur verkefni við Háskóla Íslands í 

námskeiði sem heitir Hagnýt matsfræði fyrir skóla, uppeldisstarf og 

heilbrigðisþjónustu. Þar vöknuðu margar spurningar um hvort hægt væri að vinna 

matsverkefni í enskukennslu framhaldsskóla er snerist um að rýna í hvernig munnleg 

færni framhaldsskólanema í fyrstu áföngum sé elfd. Einnig vakti viðfangsefnið frekari 

áhuga hjá rannsakanda þegar hún tók að sér hlutastarf í einum framhaldsskólanum á 

höfuðborgarsvæðinu haustið 2016. Þótt enskukennsla hafi nokkuð verið rannsökuð hér 

á landi virðist minna um að sjónum hafi verið beint að munnlega þættinum í námi 

framhaldsskólanema. Helstu niðurstöður þessara rannsóknar leiddu aftur á móti í ljós 

að þó svo kennarar tali ensku í kennslustundum virðast nemendur alltaf svara til baka á 

íslensku. Þrátt fyrir það fannst nemendum talmálsverkefni skemmtilegust og töluðu 

um að þau vildu hafa meira af þeim. Frjálst verkefnaval er líka mikilvægt og virðist auka 

á áhuga nemenda og eru þau oft öruggari að tala um eitthvað sem þau þekkja frekar 

en fræðilegan texta.  

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að á eftir inngangi kemur annar kafli, 

fræðilegur hluti, þar sem kynntar eru kenningar og aðferðir er snúa að 

tungumálakennslu. Evrópska tungumálamappan er kynnt og staða enskukennslu 

hérlendis sett í samhengi þróunar námsskráa fyrir framhaldsskóla. Þá er gerð grein fyrir 

íslenskum rannsóknum á enskukennslu, kynntar námsbrautalýsingar sem staðfestar 

eru af menntamálayfirvöldum og fjallað um hlutverk og tilgang skólanámskrá. Í lok 

fræðilega hlutans er fjallað sérstaklega um færniþáttinn talað mál. Í þriðja kafla er gerð 
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grein fyrir rannsóknarspurningum, sem og vali á rannsóknaraðferðum, aðferðafræði 

rannsóknarinnar og fjallað um viðmælendur. Auk þess er gagnaöflun rannsóknarinnar 

lýst og sagt frá úrvinnslu niðurstaðnanna. Þá er fjallað um siðferðileg álitamál í þessu 

samhengi. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður úr viðtölum við nemendur annars 

vegar og kennara hins vegar.  

Umræður og samantekt um niðurstöður eru í fimmta kafla. Í kjölfarið kemur 

heimildaskrá og þar á eftir eru viðauki sem sýnir viðtalramma sem lágu viðtölum til 

grundvallar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Kennslu erlendra tungumála á framhaldsskólastigi er ætlað að auka færni nemenda 

aðallega í ensku, dönsku, þýsku og spænsku. Ekki þykir nægilegt að geta lesið, skrifað 

eða að haft á valdi sínu tiltekinn orðaforða heldur eiga nemendur að geta notað 

tungumálið til almennra tjáskipta (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, 

1999).  

Óhætt er að segja að tungumál séu eitt af því mikilvægasta sem við eigum. Læsi á 

menningu annara þjóða leggur grunn að skilningi og víðsýni sem gerir okkur kleift að 

hafa samskipti við fólk af öðru þjóðerni en við sjálf (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2015). Að geta tjáð sig munnlega er mikilvægur hluti í lífi fólks og notum við samtöl og 

spurningar til að fræðast um nýja hluti. Við beitum erlendum málum í samskiptum við 

ferðamenn hér á landi, á ferðalögum erlendis, í framhaldsnámi og/eða ef búið er í 

erlendu landi. Tungumálakunnátta er því sérstaklega mikilvæg fyrir fámenna þjóð eins 

og Íslendinga. Í þess ljósi er mat á tungumálanámi mikilvægt svo greina megi styrkleika 

enskukennslu með hliðsjón af munnlegri færni.  

Í þessum kafla eru kynntar kenningar og aðferðir sem helst hefur verið beitt í 

tungumálakennslu á Íslandi. Gerð er grein fyrir evrópsku tungumálamöppunni og staða 

enskukennslu hérlendis sett í samhengi þróunar námsskráa fyrir framhaldsskóla. Þá er 

gerð grein fyrir íslenskum rannsóknum á enskukennslu, kynntar námsbrautalýsingar 

sem staðfestar eru af menntamálayfirvöldum og fjallað um hlutverk og tilgang 

skólanámskrá. Í lok fræðilega hlutans er fjallað sérstaklega um færniþáttinn talað mál. 

Kaflanum lýkur svo með samantekt. 

2.1 Kenningar og aðferðir sem snúa að tungumálakennslu 

Nemendur eru ekki einsleitur hópur og geta þurft á mismunandi nálgunum að halda 

þegar þeim er kennt. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) er 

fjallað um mikilvægi þess að nota fjölbreyttar og áhugaverðar kennsluaðferðir því 

markmið aðferðanna er mismunandi eftir nemendum og getustigi þeirra. Í raun er um 
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að ræða sögu kennsluaðferða erlendra tungumála sem lýsa þróun kennslu erlendra 

mála. Kennsluaðferð sem getur reynst árangursrík hjá einum kennara hentar kannski 

ekki öðrum þar sem kennarar eru oft á tíðum ólíkir og nemendahópar misjafnir. Því er 

mikilvægt að kennari kunni að beita ólíkum aðferðum svo nám nemenda verði sem 

árangursríkast (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Sú kennsluaðferð sem virðist hafa verið hvað vinsælust í kennslu erlendra 

tungumála kallast málfræði-þýðingaraðferðin (e. grammar-translation method). Þessi 

aðferð á beina tengingu við kennslu á latínu hér áður fyrr. Meginmarkmið hennar er að 

kenna nemendum að lesa og skrifa á því tungumáli sem verið er að læra auk þess sem 

lögð er áhersla á málfræði og orðaforða. Samkvæmt þessari aðferð eiga nemendur 

einkum að þýða, rita stíla, læra málfræðireglur og orðaforða en minna er um að talmáli 

sé sinnt, auk þess sem kennt er á móðurmálinu (Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 167–

168).  

Þrátt fyrir það hafa kennsluaðferðir þróast og mótast í anda þekkingar hverju sinni. 

Með aukum samskiptum milli þjóða og meiri þekking á eðli tungumála hafa fleiri 

kenningar komið til sögunnar. Diana Larsen-Freeman (2011) gaf út bók sem kallast 

Techniques and Principles in Leanguage Teaching sem fjallar um nokkrar af 

mikilvægum kennsluaðferðum í kennslu erlendra tungumála. Fjórar þeirra virðast hafa 

notið mestrar hylli. 

Þýðingar- og málfræðiaðferðin (e. the grammar-translation method) var fyrst kynnt 

en hún er ekki ný af nálinni og má rekja til latínukennslu hér áður fyrr (Auður 

Hauksdóttir, 1990, bls. 25). Fyrr á þessari öld var þessi aðferð notuð til að hjálpa 

nemendum að lesa og kunna að meta erlend tungumál. Með því var vonast eftir að 

nemendur myndu læra betur inn á málfræði þeirra eigin móðurmáls sem myndi skila 

sér í bættu skrif- og talmáli.  Hlutverkin í kennslustofunni voru mjög hefðbundin þar 

sem kennarinn ræður og nemendur hlýða (Larsen-Freeman, 2011, bls 11). 

Í upphafi 20. aldar kom til sögunnar aðferð sem kallast beina aðferðin (e. direct 

method) þar sem aðaláherslan er á talað mál. Markmið hennar er að nemendur læri að 

tjá sig og fari að hugsa á tungumálinu sem þeir eru að læra. Vægi fæniþáttanna 

fjögurra breyttist og var mesta áherslan lögð á skilning og því næst á talmálið. Mikið 
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var lagt upp úr að nemendur spyrðu spurninga og svöruðu spurningum til baka á 

tungumálinu sem þeir voru að læra (Larsen-Freeman, 2011, bls 23). Með auknum 

samskiptum milli þjóða var farið að leggja meiri áherslu í að þjálfa nemendur í að nota 

tungumálið í beinum samskiptum. Þar sem þýðingar- og málfræðiaðferðin reyndist ekki 

mjög árangursrík í að undirbúa nemendur við að nota erlend tungumál varð beina 

aðferðin vinsælli og meira notuð. Beina aðferðin byggði á einni reglu, að það er bannað 

að þýða, en nemendur áttu eingöngu að læra í gegnum sýnikennslu og önnur 

hjálpartæki (Larsen-Freeman, 2011, bls. 23). 

Þriðja aðferðin kallast hlustunar- og talaðferðin (e. audio-lingua method) og er líkt 

og beina aðferðin byggð að mestum hluta á talfærni nemenda. Markmiðið með 

beitingu aðferðarinnar er að nemendur verði færir í því tungumáli sem þeir eru að læra 

og geti svarað og talað án þess að hika (Larsen-Freeman, 2011, bls. 35). 

Sú fjórða er tjáskiptaaðferðin (e. communicative language teaching) en hún kom til 

sögunnar sem mótmæli við hlustunar- og talaðferðinni og málfræði- og 

þýðingaraðferðinni þar sem kennslufræðingar töldu að menn væru ekki á réttri leið í 

þróun tungumálakennslu. Markmið tjáskiptaaðferðarinnar felst í að gera nemendum 

kleift að tjá sig á því tungumáli sem þeir eru að læra utan kennslustofunnar og í 

raunverulegum aðstæðum (Larsen-Freeman, 2011, bls 121). Þessi aðferð er sú sem er 

oftast stuðst við í tungumálakennslu í dag. 

Auður Hauksdóttir (2007, bls. 170) bendir í skrifum sínum á að upp úr 1970 hafi 

farið í hönd tími þar sem lögð var áhersla á tjáskiptamiðaða tungumálakennslu (e. 

communicative language teaching). Þessi aðferð leggur áherslu á samþættingu 

færniþáttanna fjögurra (hlustunar, lesturs, talaðs máls og ritunar) og að áhersla á að 

tjáskiptin endurspegli eðlilega notkun málsins (Aðalnámskrá framhaldsskóla, Erlend 

tungumál, 1999). Kennarinn leggur fyrir verkefni sem byggjast á tjáskiptum eins og þau 

gerast utan kennslustofunnar og krefjast frumkvæðis nemenda og gagnvirkra tjáskipta 

(Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 188–189). Meginhlutverk kennarans er að ýta undir 

tjáskipti á milli nemenda og sjá til þess að verkefni og textar stuðli að tjáskiptum. Einnig 

er mikilvægt að kennarinn sé hluti af kennslunni, taki þátt í umræðum og fylgist vel 

með því sem fer fram (Breen og Candlin, 1980).  



8 

Brown (2007) fjallar um tungumálakennslu til tjáskipta sem eina helstu 

kennsluaðferðina sem notuð er á vettvangi í byrjun tuttugustu aldar. Skýr áhersla er á 

málfræði, orðræðu, hagnýtingu orðaforða, notkun á félagslegum vettvangi og 

stefnumörkun og þykir mikilvægt að samtvinna markmið svo þau verði raunhæf. Hann 

nefnir einnig að mikilvægt sé að talmál nemandans sé flæðandi og að hann einbeiti sér 

að því að fjalla um hluti úr raunveruleikanum. Nemandi þarf að hafa vera við 

stjórnvölinn þar sem hann fær tækifæri til að stjórna sínu eigin lærdómsferli. 

Kennarinn tekur þátt með því að aðstoða nemendurna, en sýnir hlutleysi eftir fremsta 

megni, á meðan nemendurnir taka virkan þátt í sinni eigin kennslu. 

Fleiri hafa fjallað um mikilvægi mismunandi kennsluaðferða. Hlustunar- og talferðin 

(e. audiolingualmethod) byggir að hluta til á atferliskenningum Skinners (Skinner, 

1957). Þar eru grunnformgerðir tungumálsins hafðar að leiðarljósi og þær kenndar 

með síendurteknum æfingum til að rétt málnotkun verði að vanabundnu atferli. 

Kennslan er kennaramiðuð og fá nemendur lítið að segja til um námshraðann, 

námsstíla eða námsefnið (Richards og Rodgers, 2001, bls. 56–58). Samkvæmt þessari 

aðferð er mikil áhersla á kennslu talmáls og ber að forðast bæði móðurmálið og 

þýðingar í kennslustundu (Auður Hauksdóttir, 2007, bls. 168).  

Auk ofantaldra leiða hefur verkefnamiðuðu tungumálanámi (e. task-based learning) 

verið lýst sem sérstakri nálgun í tungumálanámi en hún virðist fyrst hafa verið notuð í 

kennslufræðilegum skilningi á Englandi á áttunda áratugnum (Madsen, 2001). Helsta 

einkenni aðferðarinnar er að nemendur stundi tjáskipti á fjölbreyttan hátt um ákveðin 

málefni sem eru valin af nemendunum sjálfum (Pedersen, 2001). Jane Willis (1996) 

útskýrir aðferðina þannig að verkefnin séu alltaf miðuð að því að markmálið 

(tungumálið sem verið er að læra – andstæðan við frummál) sé notað af nemandanum 

í tjáskiptalegum tilgangi og nái þar af leiðandi settum markmiðum. Með því er átt við 

að nemandinn nái tengslum við tungumálið og fái tækifæri til að nota það. Hlutverk 

kennarans er að hvetja nemandann og leiðbeina eftir þörfum. Nemandinn byggir upp 

sjálfstraust og finnur svo sjálfur þörfina til að nota tungumálið, hvort sem er í kennslu 

eða utan hennar (Willis, 2005). Verkefnamiðuðu námi er oft skipt upp í eintal  
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(e. monologue) eins og þegar um fyrirlestur að framsögn er að ræða eða samtal (e. 

dialogue) þar sem nemendur ræða sín á milli (Willis, 1999). 

Ein nýjasta kenningin um tungumálakennsku sem hefur sprottið upp er 

fjölmenningarleg tungumálahæfni (e. intercultural communicative competence) 

(Kohonen, 2007). Samkvæmt henni er lögð áhersla á gagnkvæman menningarlegan 

skilning svo nemendur læri bæði um hvað er líkt og ólíkt í menningu landa. Hlutverk 

nemandans er virkt og kennarinn mætir nemandanum á jafningjagrundvelli í 

gagnkvæmu sambandi. Lögð er áhersla á reynslubundið nám með gagnrýnni hugsun til 

að nemendur fái tækifæri til að læra af reynslu annarra (Kohonen, 2007). Í aðferðinni 

er mikið lagt upp úr samtölum og má tengja það við hugmyndir sovéska 

málvísindamannsins Mihail Bakhtin (1984) sem sagði að lífið væri í raun og veru 

sérstakt samtal.  

Norski kennslufræðingurinn Olga Dysthe (1995) byggir einnig sínar kenningar eftir 

Bakhtin og fjallar einnig um þennan þátt skólastarfsins þar sem fram kemur að 

samræðan sé grunnþáttur í samskiptum milli manna og að samræðan sé einnig 

uppspretta þekkingar (Dysthe, 1995, bls. 210). Hún, ásamt Vygotsky (1978) segir 

einmitt að samærðan ekki eingöngu heima innan skólastofunnar heldur einnig fyrir 

utan hana svo hægt sé að tengja hana við hið daglega líf nemandans.  

2.2 Evrópska tungumálamappan 

Í landslagi fyrrnefndra kennsluaðferða þróaðist hin svokallaða evrópska 

tungumálamappa (e. The European Language Portfolio) sem kom fram árið 2001 og 

byggði á víðtækum prófunum í nokkrum Evrópulöndum (Council of Europe, 2001).  

Tungumálamappan er í raun verkfæri sem nemendur geta stuðst við til þess að 

halda utan um tungumálanám sitt sem og leggja mat á námsferlið og árangurinn. 

Mappan er hugsuð sem stuðningstæki fyrir kennara og nemendur og er ætlað að ýta 

undir sjálfstæði nemenda í tungumálanámi sínu. Einnig á hún að gera námið 

gegnsærra, koma á breytingum í námsmati og efla menningarvitund. Mappan gefur 

nemandanum og kennaranum einnig tækifæri til að halda utan um alla 

tungumálakunnáttu hvers og eins (Little, 2007). Segja má að Little sé álitinn 
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upphafsmaður matkerfisins og er hann því ekki jafn gagnrýninni á mikilvægi möppunar 

og aðrir.  

Í evrópsku tungumálamöppunni er lögð áhersla á að nota mismunandi 

námsaðferðir og að mati Evrópuráðsins ætti notkun hennar að stuðla að  framförum í 

tungumálahæfni, aukinni samskiptahæfni milli þjóða, hvetja til náms í öðrum 

tungumálum og gera fólki auðveldara að flytja á milli landa vegna starfa eða náms 

(Council of Europe, 2001). Í íslensku útgáfunni af tungumálamöppunni er tekið mið af 

markmiðum í dönsku og ensku. Í möppunni eru margir gátlistar sem einkum er að finna 

í námsferilsskrá þar sem nemandi getur skráð námsmarkmið sín, kunnáttu og reynslu 

af menningu annarra þjóða (Council of Europe, 2001).  

Á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins í umfjöllun um hlutverk Evrópsku 

tungumálamöppunar kemur fram að þótt hlutverk möppunnar sé fyrst og fremst að 

veita gagngóðar upplýsingar um kunnáttu og færni í ensku og dönsku þá þyki hún efla 

sjálfstæði og ábyrgð nemenda. Notkun tungumálamöppunnar er talin gefa nemendum 

tækifæri til að velta fyrir sér eigin námi og skrá hugleiðingar sínar jafnt og þétt um 

hvernig honum lætur best að læra og setja sér markmið. Einnig getur nemandi geymt 

verkefni og annað tengt náminu í svokallaði safnmöppu. Efnið er á pdf-formi til 

útprentunar og ljósritunar (Council of Europe, 2001). 

 Í tungumálamöppunni er kynntur sérstakur sjálfsmatsrammi. Honum er skipt í 

þrjá hluta; skilning, talað mál og ritun. Í hverjum flokki eru kynnt viðmið um hæfni sem 

flokkuð eru í A1, A2, B1, B2, C1 og C2, þar sem A1 er besta hæfni. Þeir lýsa 

tungumálafærni hvers þreps innan færniþáttanna með tiltölulega aðgengilegum 

fullyrðingum sem byrja á „Ég get ...“.  

Á mynd 1 má sjá hluta sjálfsmatsramma evrópsku tungumálamöppunnar. Þar 

kemur fram hvað hver flokkur segir að hæfni nemandans eigi að vera á hverju stigi fyrir 

sig í flokkunum tveimur sem falla undir talað mál. 
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Mynd 1 Sjálfsmatsrammi evrópsku tungumálamöppunnar um samskipti og frásögn 

Einn af meginkostum tungumálamöppunnar er líklega sá að hún getur bætt 

námsvitund nemenda, reynst öflugt tæki til að efla sjálfstæði og markmiðssetningu 

fyrir nemendur, skapað samskiptavettvang milli kennara og nemenda, veitt aukna 

innsýn í nám nemenda og tengt hana markvisst við ígrundum um námsferlið og 

menningarlega og félagslega vídd tungumálanámsins (Little, 2009).   

2.3 Þróun námsskráa fyrir framhaldsskóla 

Með hliðsjón af kennsluaðferðum í tungumálanámi og verkfæra sem þykja hjálpleg í 

því samhengi var rýnt í námskrár fyrir framhaldsskóla. Miklar áherslubreytingar síðustu 

ár hafa átt sér stað í skólakerfinu á Íslandi er er mikilvægt fyrir skólastjórnendur að 

vera meðvitaðir um þær uppfærslur og breytingar.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 eru ákvæði um lýsingar á áföngum og 

markmið sem nemendur eiga að ná (Atli Harðarson, 2012). Mikilvægt er því að gera sér 

grein fyrir hvernig aðalnámskráin setur fram sín markmið gagnvart nemendum og 

hvernig nemendur eiga að ná þeim.  

Fram kemur í grein Atla Harðarsonar (2010) að fram undir 1980 var í raun ekkert 

lögfast skjal frá stjórnvöldum sem sagði til um hvað skyldi kennt í framhaldsskólum. 

Kennarar höfðu því fullt vald til að móta sínar eigin áfangalýsingar og kennsluefni. 

Þetta þýddi að í raun var ekki krafist samræmis milli skóla og að nemendur sem 

útskrifuðust úr mismunandi framhaldsskólum hefðu ekkert endilega sambærilega 

þekkingu og færni að námi loknu. 

Árið 1986 kom út á vegum menntamálaráðuneytisins Námskrá handa 

framhaldsskólum: Námsbrautir og áfangalýsingar í fyrsta sinn (Atli Harðarson, 2012; 
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Gyða Erlingsdóttir, 2014). Önnur útgáfa hennar kom út árið 1987 og sú þriðja árið 

1990. Þetta var í raun tilraun ráðuneytisins til að skrásetja það námsfyrirkomulag sem 

þróast hafði í áfangaskólum en ekki endilega að reyna miðstýra öllu námi á 

framhaldsskólastigi á Íslandi. Árið 1996 setti Alþingi svo lög um framhaldsskóla og 

þremur árum síðar, eða árið 1999, kom út Aðalnámskrá framhaldsskóla. Með henni 

var menntamálaráðuneytið að reyna samræma kennslu til stúdentsprófs (Atli 

Harðarson, 2010). 

Í lögum nr. 57/1988 um framhaldsskóla kemur fram að menntamálaráðu-neytið fer 

með yfirstjórn þessara mála er þessi lög taka til og annast námsskrárgerð, 

kennslueftirlit og ráðgjöf um þróunarstörf er snerta framhaldsskóla (Lög nr. 57/1988 

um framhaldsskóla). Þarna er menntamálaráðuneytið að færa ákvörðunarvaldið um 

hvað væri kennt í framhaldsskólum landsins frá skólunum sjálfum til ráðuneytisins. 

Árið 2008 voru samþykkt ný lög um framhaldsskóla á Alþingi (Lög um 

framhaldsskóla, 92/2008). Samkvæmt þeim er nám á framhaldsskólastigi skipulagt sem 

framhald af námi á grunnskólastigi. Mikilvægasta nýjungin með þessum lögum var að 

ábyrgðin á námskrárgerðinni færðist yfir til skólanna og þeim var gefið frjálst að 

skipuleggja það nám sem þeir vildu bjóða upp á innan ákveðins ramma. Einnig varð sú 

breyting að fræðsluskylda færðist úr 16 árum í 18 ár og var það gert í samræmi við 

breytingar á sjálfræðisaldri barna (Barnalög nr. 76/2003). Þegar þessi lög voru 

samþykkt var áætlað að framhaldsskólar hæfu störf samkvæmt þeim um haustið árið 

2011. Það varð þó ekki raunin því í október árið 2008 skall á efnahagskreppa hér í landi 

sem var til þess að gildistöku laganna var frestað til ársins 2015 (Lög um framhaldsskóla 

nr. 71/2010).  

2.3.1 Aðalnámskrá  frá árinu 1999 

Eins og áður sagði kom árið 1999 út fyrsta útgáfa af aðalnámskrá framhaldsskóla þar 

sem menntamálaráðuneytið var að reyna samræma kennslu til stúdentsprófs.  

Námskráin frá 1999 var öllu ítarlegri en fyrri námskrár höfðu verið og kom hún 

meðal annars út í nokkrum hlutum. Fyrst var almennur hluti og svo hlutar fyrir einstaka 

námsgreinar. Hlutinn um erlend tungumál í framhaldsskólum er mjög viðamikill og 
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tekur til náms í eftirtöldum tungumálum: ensku, dönsku, norsku og sænsku, frönsku, 

spænsku, þýsku og svo í ensku og dönsku fyrir heyrnarlausa. Þar kemur fram að 

tungumálanám í framhaldsskóla eigi að auka alhliða færni nemenda í erlendum 

tungumálum og er athygli beint að því að nemendur eigi að geta notað erlenda málið 

til tjáskipta (Aðalnámskrá framhaldsskóla, Erlend tungumál, 1999). Helstu breytingar 

sem komu með þessari námskrá voru þær að bóknámsbrautum voru fækkað niður í 

þrjár og ein málabraut tók við af þrenns konar málabrautum sem höfðu áður verið (Atli 

Harðarson, 2010).  

Í námskrá frá árinu 1999 ertu ítarlegar lýsingar á hverjum áfanga fyrir sig ásamt 

ábendingum um kennsluaðferðir og námsmat. Allir nemendur skyldu taka þrjá 

grunnáfanga í ensku, það er Ensku 103, 203 og 303. Um málfræði segir að loknu 9 

eininga enskunámi sé formlegri enskukennslu lokið (Gerður Guðmundsdóttir og Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2014, bls. 11). 

2.3.2 Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011 

Í aðalnámskránni sem kom út árið 2011 voru helstu breytingar frá 1999 þær að 

áfangalýsingar og skipulag námsins færðist aftur að miklum hluta frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og til skólanna. Gefin var út almennur hluti námskrárinnar 

þar sem fjallað er um umgjörð skólastarfsins, tilgang, starfshætti og helstu markmið 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2012).  

Stjórnendur og kennarar höfðu nú meira um það að segja hvernig inntak 

námsbrauta á áfanga var uppbyggt (Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 

2014, bls. 10). Samkvæmt lögunum frá 2008 var framhaldsskólunum gefið aukið 

umboð til að byggja upp nám sem tekur mið af sérstöðu og þörfum nemenda (Lög nr. 

92/2008). Nýja námskráin batt líka saman skólastigin þrjú, þ.e. leik, grunn- og 

framhaldsskóla.  Samkvæmt námsskránni er öllu námi á framhaldsskólastigi skipað á 

fjögur hæfniþrep sem skarast annars vegar við grunnskólastig og hins vegar við 

háskólastig og eru námslok allra námsbrauta tengd við þau hæfniþrep (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 7).  Fyrsta hæfniþrep framhaldsskóla skarast við 
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grunnskólastig á þann hátt að lýsingin á þeirri hæfni er einnig lýsing á þeirri hæfni sem 

stefnt er á við lok grunnskóla (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011).  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 má einnig lesa um þann ramma og 

aðbúnað fyrir nám og kennslu sem mótast hefur í anda gildandi laga, reglugerða og 

alþjóðasamninga. Innan þess ramma hafa verið þróaðir sex grunnþættir sem mynda 

kjarna þessarar menntastefnu. Þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Fram kemur að náms- og kennsluhættir í 

framhaldsskólum eigi að stuðla að alhliða þroska nemenda og einkennast af virðingu 

fyrir einstaklingnum og þörfum hans. Einnig kemur fram að viðhafa eigi fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum því það sé ein forsenda þess að nemendur öðlist 

margvíslega hæfni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) eru kjarnagreinar í framhaldsskóla 

íslenska, stærðfræði og enska og skulu allar brautir til stúdentsprófs innihalda að 

lágmarki 45 feiningar (framhaldsskólaeining), en hver feining samsvarar um 6–8  

klukkustunda vinnuframlagi á dag. Námskráin setur fram ákveðin hæfniþrep sem 

nemendur þurfa að ná til þess að geta færst á milli stiga og loks útskrifast, og byggja 

þau á skýrum stíganda og samfellu. Hæfiþrepunum er skipt í þekkingu, leikni og hæfni 

og er það sem einkennir ensku svipað og í öðrum erlendum tungumálum. Í töflu 1 má 

sjá dæmi um hæfniviðmið á öðru hæfniþrepi, en samkvæmt Evrópsku 

tungumálamöppunni (2006) þá ættu það að vera fyrstu áfangar í ensku á 

framhaldsskólastigi (ENS 103 og ENS 203). Nemendur á öðru þrepi ættu að vera 

tilbúnir að taka þátt í almennum samræðum.  

 

Tafla 1  Dæmi um hæfniviðmið á þrepi 2 í ensku 

Þekking  hafi aflað sér skilnings og þekkingar á þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að 

mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum 

orðaforða. 

 hafi aflað sér skilnings og þekkingar á notkun tungumálsins til að mæta 

hæfniviðmiðum þrepsins munnlega og skriflega. 

Leikni  hafi öðlast leikni í að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við 
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mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru 

einkennandi fyrir talað mál. 

 taki virkan átt í samskiptum á viðeigandi hátt og beiti málfari við hæfi. 

 geti tjáð sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og 

undirbúið. 

Hæfni  skilji daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni (hvort sem hann þekki 

umræðuefnið eða ekki). 

 skilji án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna um tiltölulega flókið efni, ef 

hann þekki vel til þess. 

 geti leyst ýmis mál sem koma upp í samskiptum og hagað orðum sínum í samræmi 

við aðstæður. 

 taki þátt í skoðanaskiptum, færi rök fyrir máli sínu og svari mótbárum og 

gagnrökum á viðeigandi hátt. 

 eigi frumkvæði í samræðum og geti brugðist við óvæntum spurningum og 

athugasemdum. 

 tjái sig á skýran og áheyrilegan hátt og beiti tungumálinu af tiltölulega mikilli 

nákvæmni við margs konar aðstæður.  

  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 100) 

Í töflu 1 má sjá að nemandi sem nær hæfniþrepi 2 ætti að geta tekið þátt í 

samræðum á ensku, lesið texta sér til gagns og yndisauka auk þess sem hann ætti að 

geta haldið fyrirlestra og útskýrt mál sitt á auðveldan hátt. Sum þessara viðmiða eru 

opin og háð túlkun kennara. 

Eins og kom fram hjá Atla Harðarsyni (2012) hefur aðalnámskráin fyrir 

framhaldsskóla frá 2011 markmiðssetningu með tvennum hætti. Annars vegar með því 

að krefjast þess að allir áfangar séu skipulagðir út frá þekkingu, leikni og hæfni og hins 

vegar með því að fella þá alla undir sex grunnþætti menntunar. Aðalnámskráin er 

lifandi rit sem sífellt þarf að skoða og endurskrifa til að koma til móts við nýjan 

markhóp nemenda og breyttar áherslur í samfélaginu. Það er gert með því að leggja 

mat á skólastarfið með rannsóknum.   
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2.4 Staðfestar námsbrautalýsingar 

Fram hefur komið að rammi skólastarfs í framhaldsskólum byggir á 

námsbrautarlýsingum sem gefnar eru út af mennta- og menningarmála-ráðuneytinu. Í 

töflu 2 má sjá staðfestar námsbrautalýsingar sem hlotið hafa staðfestingu ráðherra 

samkvæmt 23. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008, sbr. auglýsingu í 

Stjórnartíðindum dags. 13. nóvember 2014.  Ef horft er á staðfestar brautalýsingar og 

þá enskuáfanga sem ætlast er til að nemendur ljúki á hæfniþrepi 2 sést að sex 

mismunandi áfangar eru kenndir á átta ólíkum brautum. Færa má fyrir því rök að þeir 

sýni þverskurð af þeim enskuáföngum sem nemendur á mismunandi brautum þurfa að 

ljúka til að ljúka stúdentsprófi. 

 

Tafla 2  Staðfestar námsbrautarlýsingar framhaldsskóla í ensku 

Í töflu 2 má sjá að það er í raun lítill munur á milli þessara áfanga þegar kemur að 

þekkingu, leikni og hæfni sem tilgreind er í ensku eftir brautum. Þeir áfangar sem 

kenndir eru á náttúruvísindabraut, félagsfræðibraut og hugvísindabraut eru með 

svipuð eða sömu hæfniviðmið. Það er ekki fyrr en í áföngunum „málfræði og 

orðaforði“ og „orðaforði og bókmenntir“ sem áherslurnar virðast breytast í munnlegri 

tjáningu.  
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2.5 Skólanámskrá 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 8)  segir að hverjum skóla sé skylt að birta 

skólanámskrá þar sem stefna aðalnámskrár er útfærð í samræmi við stefnu á hverjum 

stað, nemendahóp, faglega áherslu og sérkenni í hverju tilviki. Slíkt hið sama kemur 

fram í lögum um framhaldsskóla frá árinu 2008 (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Gera skal grein fyrir viðmiðum námsmats og umsagna í skólanámskrá þannig að 

nemendum, foreldrum og öllum starfsmönnum skóla sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar 

og hvernig skólinn hyggst meta þær. Einnig skulu þeir gera grein fyrir hvernig 

grunnþáttum er sinnt  (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Skólar hafa sínar eigin skólanámskrá sem skiptist í tvo hluta, almennan hluta og 

námsbrautarlýsingar. Í almenna hlutanum er gerð grein fyrir starfsemi skólans, helstu 

áherslum og stefnumörkum, skipulagi náms, kennsluháttum og námsmati svo eitthvað 

sé nefnt.  

 Þá segir í lögunum að „jafnframt skal skóli gera grein fyrir því hvernig hann 

uppfyllir skilyrði samkvæmt almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla og markmið 

laga þessara og reglna sem settar eru með stoð í þeim“ (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008). Enn fremur segir að í hlutanum með námsbrautarlýsingum skulu lýsingarnar 

byggðar upp í samræmi við aðalnámskrá framhaldsskóla og þar skal koma fram 

innihald og vægi einstaka áfanga (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

En þótt skólanámskrá sé nánari útfærsla á aðalnámskrá framhaldsskóla og 

hæfniviðmið hennar svipuð eða þau sömu og aðalnámskrárinnar eiga skólar að setja 

viðmið og kröfur sem starfsfólk þarf að vinna eftir. Í þeirri vinnu hafa skólar nú meira 

sjálfdæmi en áður og eiga að skilgreina hvers konar námsbrautir og áfanga þeir bjóða 

upp á. Og þar liggur tækifæri skólanna í að marka sérstöðu sína, ekki síst í kynningu á  

matsatriðum og hvernig unnið er með grunnþættina í skólastarfinu. 

2.6 Færniþátturinn talað mál 

Eins og áður sagði er tungumálafærni skipt upp í fjóra þætt í aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2015), þ.e. hlustun, lestur, ritun og tal.  
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Til að halda uppi samræðum er nauðsynlegt að hafa gott vald á talmáli. Ýmsar 

hugmyndir hafa verið upp um hvernig best er að kenna talað mál. Upplestur, 

hlustunaræfingar, samtöl og samskipti eru algengar aðferðir og hafa mikið verið 

notaðar í gegnum tíðina (Brown, 2007; Nunan, 2003).  

 Ingvar Sigurgeirsson (2013) bendir í skrifum sínum á ýmsar kennsluaðferðir sem 

nýst geta í þjálfun á talmáli eða tjáskiptamiðaðri kennslu. Hann nefnir margskonar 

þrautalausnir (e. problem-solving) og hlutverkaleiki (e. role-play) þar sem nemendur 

þurfa að setja sig í spor annarra og mögulega leysa ákveðin vandamál með tjáskiptum 

einum saman. Einnig tilgreinir hann púslaðferðina (e. jigsaw) sem góða lausn í 

tjáskiptaverkefnum en hún felur í sér að hver nemandi (eða hópur) þarf að kynna 

niðurstöður sínar fyrir hinum. Eins og Ingvar bendir á þá byggja þessar aðferðir fyrst og 

fremst á para- og hópavinnu, en þó geta einstaklingsverkefni nýst vel þegar kemur því 

að æfa talað mál. Einnig má líkja þessu við verkefnamiðuðu námi (e. task-based 

learning) þar sem aðaláherslan er lögð á innihaldið en ekki formgerð málsins og eru 

verkefnin oft í formi málfræðiæfinga, hlutverkjaleikja eða annars konar æfingar (Willis, 

1996).  

Í umfjöllun um val á kennsluaðferðum sem efla talað mál benda Brown og Yule 

(1983) á að lausleg setningagerð og notkun hikorða eins og „hérna“, „þú veist“ eða 

„uuhh“ geri það að verkum að talað mál einkennist af minni þéttleika en aðrar 

formgerðir tungumálsins (eins og skrifað mál). Í skipulagi kennslu leggja Brown og Yule 

(1983) til fjórar mögulegar spurningar sem tungumálakennarar ættu að velta fyrir sér 

þegar kemur að því að kenna talað mál. Sú fyrsta er hvaða form talaðs mál er 

viðeigandi að kenna. Önnur er hversu mikilvægur framburður er. Sú þriðja er hvort að 

kennsla talaðs máls sé mikilvægari en kennsla ritunnar og, að lokum spyrja þeir, ef svo 

er, hvers vegna (Brown og Yule, 1983). Þá benda þeir á að mikilvægt sé að festast ekki 

eingöngu í einni kennsluaðferð talaðs máls og nauðsynlegt sé að þjálfun talað máls vaxi 

í samræmi við færni nemandans. 

 Sama hvaða leið er valin af þeim kennsluaðferðum eða nálgunum sem þekktar 

eru í tungumálakennslu þá bendir Nunan (1991) á að kjarni málsins sé líklega sá að 

mikilvægt sé fyrir nemendur að takast á við talæfingar sem líkjast raunverulegum 
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aðstæðum þar sem áherslan er lögð á flæði (e. fluency) en ekki endilega vera að 

einblína of mikið á málfræði og hljómfræðileg atriði.  

2.7 Íslenskar rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir og úttektir hafa verið gerða á tungumálakennslu á Íslandi. Flestar 

þessara rannsókna snúa hins vegar að grunnskólastiginu, en þó ekki allar.   

Á árunum 2000–2002 stóð Hafdís Ingvarsdóttir (2004) fyrir rannsókn á 

tungumálakennslu á Íslandi. Rannsóknin leiddi í ljós, að þeir tíu framhalds-

skólakennarar sem tóku þátt, beittu kennara- og kennslubókamiðuðum 

kennsluaðferðum. Mjög lítið var um kennsluaðferðir eins og þemanám og 

samvinnunám sem taldar eru ýta undir nemendasjálfstæði.  

Ósa Knútsdóttir (2007) rannsakaði í meistararitgerð sinni þjálfun munnlegrar færni í 

dönsku í framhaldsskólum. Niðurstöður hennar, sem byggðu á viðtölum við fimm 

dönskukennara, leiddu meðal annars í ljós að kennarar virðast temja sér að tala 

tungumálið í kennslu svo nemendur þjálfist í að skilja það í eðlilegum aðstæðum. 

Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að kennurunum fannst þeir ekki nota tungumálið 

sem verið var að kenna nægilega mikið í kennslu og því reyndust nemendur vera tregir 

til að nota markmálið við kennara.  

Lovísa Kristjánsdóttir (2006) greinir frá því að veturinn 2005–2006 hafi verið gerð 

úttekt á enskukennslu í grunnskólum. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að hefðbundnar 

kennslu- og námsmatsaðferðir virtust vera ríkjandi og kom fram að færniþátturinn 

talað mál væri einna helst það sem þyrfti að bæta í kennslunni. Kennarar voru því 

hvattir til að nota ensku í kennslunni til að gera nemendur opnari í að nota markmálið í 

tímum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar Enska á Íslandi komu út árið 2014 og er sú rannsókn 

fyrst sinnar tegundar hér á landi. Niðurstöður þykja gefa nokkuð góða mynd af stöðu 

ensku á Íslandi og hvað hafi áhrif á enskunám á öllum skólastigum. Rannsóknin tók 

meðal annars tillit til enskufærni og viðhorfa nemenda til ensku á grunnskólastigi, 

viðhorf nemenda og annarra til enskukennslu á framhaldsskólastigi og viðhorfa til að 

tileinka sér lestur á ensku sem og notkunar ensku í námi og starfi. Gögnum var aflað 
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með eigindlegum og meginlegum rannsóknaraðferðum (Gerður Guðmundsdóttir og 

Birna Arnbjörnsdóttir, 2014).  

Niðurstöður rannsóknarinnar Enska á Íslandi benda til að enska sé mjög ríkjandi í 

daglegu lífi fólks á Íslandi og að Íslendingar hlusta, horfa og lesa efni á ensku í meiri 

mæli en áður var. Íslendingar virðast góðir að skilja ensku og nota í daglegum 

samskiptum en ekki jafn færir þegar kemur að lesskilningi, talfærni og ritun. Þær 

Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir (2014) benda á að þessar upplýsingar 

kalli á endurskoðun á enskukennslu í ljósi þess hversu mikillar þekkingar er í raun 

krafist af hverjum og einum á flestum sviðum þjóðlífsins.  

Frá árinu 2009 hafa staðið yfir rannsóknir á stöðu ensku á Íslandi í tengslum við 

viðhorf nemenda til enskunáms og notkunar ensku. Niðurstöðurnar gefa góða mynd af 

því hvernig sú enska sem framhaldsskólanemar læra í og utan skóla nýtist þeim í 

frekara námi og starfi. Einnig bentu höfundar á að nauðsynlegt sé að undirbúa 

nemendur í framhaldsskólum á annan hátt en tíðkast hefur og leggja beri meiri áherslu 

á akademískt mál og orðaforða (Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 

2014).  

Árið 2013 kannaði Anna Jeeves (2013) viðhorf ungmenna til enskunáms í 

framhaldsskólum. Hún ræddi við 36 ungmenni, en þar af voru 16 þeirra enn í 

framhaldsskóla. Í niðurstöðum Önnu kemur fram að flestir eru sammála um að þeir 

hefðu bætt færni sína í ensku í náminu í framhaldsskóla og tilgreindu sérstaklega 

ávinning af því að vera með munnlegar kynningar sem hluta af vinnu sinni. Sú reynsla 

hafði fært þeim meira öryggi í að tala málið. Einnig nefndu þeir að eitt það gagnlegasta 

sem þeir lærðu hefði verið að læra nýjan orðaforða, einna helst sértækan orðaforða 

sem tengist hugsanlegum framtíðarstörfum. Þá hefði fólgist dýrmæt reynsla í 

þjálfuninni að koma fram fyrir hóp. Í samantekt sinni bendir Anna Jeeves (2013) hins 

vegar á að samkvæmt þessum niðurstöðum þurfi að þjálfa nemendur markvisst í að 

nota talað mál (bls. 40). Í rýnihópaviðtölunum hennar kom þó fram að þótt kennarar 

leggi fyrir munnlegar æfingar og próf eru nemendur samt sem áður feimnir við að nota 

ensku í tímum og nota jafnvel ensku frekar utan kennslustofnunar en á meðan á tíma 

stendur (bls. 158). Þá benda niðurstöður rannsóknar Önnu Jeeves (2013) til þess að 
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framhaldsskólanemendur telji enskutíma vera skemmtilega og að þeim finnist 

námskröfur vera litlar. Nemendur búast því að fá góðar einkunnir með lítilli fyrirhöfn 

og að þeir þurfi að sýna lítið sjálfsstæði í námi (bls. 2).  

Árið 2014 gáfu þær Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir úr grein sem 

kallast Undirbúningur framhaldsskólanemenda fyrir notkun ensku í háskólanámi. Þar 

varpa þær ljósi á þann undirbúning sem nemendur í framhaldsskólum fá fyrir 

háskólanám og fjalla um áherslur á námskrám frá árunum 1999 og 2011. Lýst er þeirri 

þróun síðustu ára að enskukennsla hefur færst neðar í skólakerfinu og algengt sé að 

nemendur í síðustu bekkjum grunnskóla ljúki fyrstu áföngum í framhaldsskóla, og hafi 

sum jafnvel lokið enskunámi sínu 16 og 17 ára gömul (Gerður Guðmundsdóttir og Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2014, bls. 13). Benda þær Gerður og Birna á að þær áherslur sem lýst 

er á þriðja hæfniþrepi nái ekki vel utan um það málumhverfi sem skapast hefur á 

Íslandi og að fáir skólar á Íslandi bjóði upp á áfanga eins og ensku 603, 703 og 803 

(Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2014, bls. 13). Sem dæmi um þau 

hæfniviðmið sem eru á þrepi 3 má nefna; að nemandi hafi aflað sér þekkingar og 

skilnings á stjórnmálum, fjölmiðlum og sögu og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í 

þeim löndum sem tungumálið er talað. Nemandi skal hafa öðlast leikni í að nota 

tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan þátt í samræðum og að geta tjáð sig af 

öryggi um margvísleg málefni. Að lokum skal nemandi geta hagnýtt sér þá þekkingu og 

leikni sem hann hefur aflað sér til að vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og geta lagt 

gagnrýnið mat á texta (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 101). 

Í rannsókninni Starfshættir í framhaldsskólum (2016) sem Gerður G. Óskarsdóttir 

var í forsvari fyrir var meðal annars safnað upplýsingum um námsefni með hliðsjón af 

umfangi efnis á erlendum tungumálum. Mikilvægt er að hafa þessar upplýsingar og 

bera saman við það sem kemur fram í skólanámskrám um hve mikill hluti kennslu fer 

virkilega fram á erlendu tungumáli. Niðurstöður um erlent efni úr vettvangslýsingum 

voru um margt fróðlegar. Erlent námsefni var nefnt í 31 kennslustund (sjá töflu 2) eða 

24% af heildartímafjöldanum (þ.e. 130 stundum). Það var fyrst og fremst nefnt í 

erlendum tungumálum, sem ekki kemur á óvart, eða alls í 19 stundum (61% stunda 

með erlent efni). Hins vegar kom ekki fram um hvaða tungumál var rætt hverju sinni. 
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Erlent efni var því notað í 12 stundum í öðrum greinum en erlendum tungumálum eða í 

9% stunda af heildarstundafjöldanum. Þessar niðurstöður benda til þess að rúmlega 

helmingur námsefnis erlendra tungumála er á öðru tungumáli en íslensku. 

2.8 Samantekt 

Þegar horft er til kenninga og aðferða sem helst þykja gagnlegar í kennslu erlendra 

mála, en einnig til þróunar námskráa í framhaldsskólum hérlendis og rannsókna á 

tungumálakennslu, er þrennt sem vekur athygli. 

Í fyrsta lagi er í fræðum um tungumálanám og -kennslu skýr áhersla á að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og þá sérstaklega aðferðir sem efla samskiptahæfni. Slíkar 

aðferðir þykja árangursríkar við að hjálpa nemendum að tjá sig og hugsa á markmálinu, 

og virðast bæði vera aðferðir sem nemendum finnist skemmtilegar og reyni á marga 

þætti samtímis. 

Í öðru lagi hefur stýring á því sem kennt er í framhaldsskólum verið í grófum 

dráttum með þrennum hætti. Lengi höfðu framhaldsskólakennarar ótakmarkað 

svigrúm til að kenna það sem þeir töldu best í einstökum áföngum og námsbrautum. 

Síðan tók við tími miðstýringar ráðuneytis sem skilgreindi inntak áfanga. En með 

aðalnámskrám frá 1999 og 2011 færðist valdið aftur yfir til skólanna sem nú ákveða 

inntak áfanga og námsbrauta en innan ramma fjögurra hæfniþrepa sem skarast annars 

vegar við grunnskóla og hins vegar við háskóla. Þessar breytingar kalla á að 

skólanámskrá og áfangalýsingar hvers framhaldsskóla séu skýrt byggðar á 

hæfniþrepunum og gefi greinagóðar upplýsingar um til hvers er ætlast af nemendum í 

lok hvers áfanga. Í samhengi náms í erlendum tungumálum eins og ensku kallar þetta á 

að hæfniviðmið færniþáttanna fjögurra (hlustun, lestur, ritun og tal) feli í sér bæði 

stíganda og samfellu og birtist í áfangalýsingum með greinargóðum hætti. 

Í þriðja lagi benda íslenskar rannsóknir til þess að nemendur séu almennt hæfir í 

skilningi á ensku í daglegum samskiptum, en að þeir hafi síðri færni í talmáli. Þá virðist 

vera vaxandi krafa um að þeir sem hafa stúdentspróf geti notað ensku til að eiga 

samskipti, og því þurfi að leggja ríkari áherslu á munnlega hæfni nemenda í námi þeirra 

í framhaldsskóla. 
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Í þessu ljósi virðist þörf á að skoða með hvaða hætti munnleg færni nemenda er 

efld á fyrstu stigum enskunáms í framhaldsskólum og kortleggja með hvaða hætti 

nemendur og kennarar telja að efla megi hæfni nemenda á þessu sviði. 



24 

3 Aðferð 

Við val á rannsóknaraðferð ber að hyggja að ýmsu. Aðferðir þurfa að henta öflun 

upplýsinga svo svör fáist við rannsóknarspurningum. 

Í þessum kafla eru kynntar rannsóknarspurningar verkefnisins, gerð er grein fyrir 

vali á rannsóknaraðferð og vali á þátttakendum, öflun og greiningu gagna og síðan 

siðferðilegum álitamálum.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða með hvaða hætti munnleg færni nemenda á 

öðru þrepi í enskukennslu framhaldsskóla er háttað. Til þess að leita svara við þessari 

spurningu voru mótaðar fjórar undirspurningar. 

1. Hver er sýn nemenda á aðferðir sem notaðar eru í kennslu til að efla munnlega 

færni þeirra í ensku? 

2. Hvernig gengur kennurum að fara eftir skólanámskrá síns skóla um eflingu 

munnlegrar færni í ensku? 

3. Hver er sýn enskukennara á eigin kennslu með hliðsjón af eflingu munnlegrar 

færni? 

4. Með hvaða hætti má þróa enskukennslu með áherslu á munnlega færni? 

 Þessar spurningar lágu til grundvallar mótun viðtalsramma við nemendur og 

kennara (sjá viðauka 1) sem gerður var til að tryggja að lykilatriði í rannsókninni kæmu 

fram (Taylor og Bogdan, 1998).  

3.2 Eigindleg rannsókn 

Með hliðsjón af rannsóknarspurningum var horft til eigindlegra rannsóknar-aðferða, en 

kostir þeirra eru að hægt er að fá innsýn í reynslu og viðhorf viðmælenda um 

rannsóknarefnið. Slíkar aðferðir byggja á öflun lýsandi rannsóknargagna sem oft á 

tíðum eru orð eða skrif þátttakenda í rannsókninni.  Með eigindlegum aðferðum er 
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ekki markmiðið að alhæfa og því ekki gert ráð fyrir að niðurstöður viðmælenda 

endurspegli skoðanir allra enskukennara eða nemenda. Eigindlegar rannsóknir nýtast 

til að skilja lífheim þátttakenda og ítarlega hvað fólki finnst þeim öðlast djúpan skilning 

á ferlum eða öðrum hlutum sem henta ekki í megindlegum rannsóknum. Talað er um 

réttmæti í stað áreiðanleika. Með því er átt að réttmæti vísi til þess hvort sú mynd sem 

rannsóknin dregur upp af veruleikanum standist samanburð við veruleikann og að 

áreiðanleiki snúist um að líkurnar á að niðurstöðurnar yrðu þær sömu ef rannsóknin 

væri endurtekin (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 80). Oft eru fáir þátttakendur að jafnaði 

og því erfitt að alhæfa yfir á stærra þýði.  

Taylor og Bogdan (1998) lýsa eigindlegri rannsóknaraðferð sem öflun á lýsandi 

rannsóknargögnum þar sem áhersla er lögð á skilning á þáttum eða fyrirbærum 

samfélagsins. Í þessari rannsókn var lögð áhersla á að einstaklingurinn væri virkur 

túlkandi. Tekin voru hálfopin viðtöl við viðmælendur til að fá innsýn í þeirra viðhorf 

þeirra, reynslu og upplifun. Tilgangurinn var að öðlast dýpri skilning á umhverfi, lífi og 

aðstæðum þeirra sem rannsóknin beinist að hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í eigindlegum aðferðum er ekki vitað fyrirfram hvað gæti komið í ljós, en þó er unnið 

eftir ákveðnum rannsóknarspurningum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Þessi aðferð hentar vel til að dýpka skilning á viðfangsefninu og ekki síst til komast 

að og fá tilfinningu fyrir því hvað raunverulega er um að vera. Einn helsti kosturinn við 

eigindlegar rannsóknaaðferðir er hin djúpa nálgun á viðfangsefninu. Þær henta aftur á 

móti ekki vel þegar rannsóknin beinist á breiðu sviði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Ókostir aðferðarinnar eru að um er að ræða fáa einstaklinga sem rætt er við og er því 

erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum. Einnig ber að geta að rannsakandi getur haft óbein 

áhrif á viðmælendur með spurningum sínum og er því mikilvægt að samtalið fari fram á 

jafnréttisgrundvelli þar sem traust hefur myndast milli rannsakanda og viðmælanda 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Þegar eigindlegum gögnum hefur verið safnað eru þau greind og flokkuð. Við slíka 

greiningu gagna koma oft í ljós hugtök eða þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt 

með reynslu eða upplifun viðmælenda (Esterberg 2000).  
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3.3 Þátttakendur 

Nemendur og kennarar úr þremur framhaldsskólum tóku þátt í rannsókninni. Allir 

skólarnir eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og var það gert til að spara tíma og 

fjármagn. Skólarnir voru valdir af hentisemi rannsakanda, en þeir þurftu að vinna eftir 

núgildandi aðalnámsskrá og bjóða upp á þriggja ára stúdentspróf. Gallar við slíkt úrtak 

er að mögulega eru forsvarsmenn skólans að benda á bestu kennarana og kennarar svo 

á bestu nemendurna, sem getur að vissu leyti haft áhrig á niðurstöður. Að rannsakandi 

hafi ekki haft stjórn á valinu, eða það sem betra er, að þátttakendur hafi ekki verið 

valdið með tilviljun, getur haft neikvæð áhrif á réttmæti rannsóknarinnar (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2009). Mikilvægt var að skólarnir spegluðu sem fjölbreyttastan 

nemendahóp og að kennararnir byggju yfir mismikilli reynslu. Fyrsti skólinn er 

áfangaskóli, annar er hefðbundinn framhaldsskóli með bekkjakerfi og sá þriðji er 

framhaldsskóli með starfrækt þriggja anna kerfi. 

Í áfangaskólanum má finna breiðan hóp fólks sem sækir nám á sama stað og oft er 

breiður aldurshópur saman í ákveðnum áföngum. Skólinn býður bæði upp á bóknám, 

listnám og verknám. Í bekkjaskólanum er hefðbundnara snið þar sem hópur fólks 

stundar þriggja ára framhaldsskólanám saman ásamt því að taka ákveðna áfanga í vali. 

Nemendum sem sækja þennan skóla gengur yfirleitt vel í bóknámi og þykir 

eftirsóknarvert að vera samþykktur þar inn. Þriðji skólinn er svipaður bekkjarskólanum. 

Hann er bóknámsskóli sem starfar í 10 vikur í senn og tekur frá námsmatvikur inn á 

milli. Allir skólarnir eru reknir af íslenska ríkinu og starfar samkvæmt lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 undir yfirstjórn menntamálaráðherra.  

Haft var samband við skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra skólanna og leyfi fengið 

til að ræða við kennara og nemendur. Skólastjórnendur komu á sambandi við kennara 

en óskað hafði verið eftir því að ræða við kennara bæði með mikla sem og minni 

starfsreynslu. Því er hægt að tala um að um tilgangasúrtak að ræða (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 139). Einnig er hægt að segja að um hentugleikaúrtak 

sé að ræða að því leyti að rannsakandi bar ekki við ströngum vísindalegum aðferðum 

við val á þátttakendum og að þátttakendur voru valdir eftir því sem best var að ná til 

(Polit og Beck, 2006).  
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Nemendurnir voru aftur á móti valdir af kennurunum sem tóku þátt. Reynt var að 

hafa hlutfall af kvenkyns og karlkyns viðmælendum jafnt og að þeir væri að minnsta 

kosti búnir með fyrsta áfanga í ensku á framhaldsskólastigi. 

Þátttakendur í rannsókninnir voru því þrír enskukennarar og tveir nemendahópar í 

hverjum skóla. Hver nemendahópur var með þremur til fjórum einstaklingum og var 

rætt við þau saman í hóp. Kennaraviðtölin voru einstaklingsviðtöl. Samtals var því talað 

við níu kennara, fimm konur og fjóra karla. Kennslureynsla þeirra var frá þremur 

mánuðum til 39 ára. Talað var við samtals sex hópa nemenda, alls 23 nemendur. Þetta 

voru tíu drengir og þrettán stúlkur, öll voru þau á aldrinum 16 til 17 ára. Rannsakanda 

fannst áhugavert að þeir nemendur sem komu úr áfangaskólanum virtust feimnir við 

að svara á meðan nemendur úr hinum tveimur skólum töluðu frekar frjálslega um 

námið og kennara sína og endurspegluðu svör þeirra frekar það sem kennararnir úr 

þeim skólum sögðu heldur en það sem kennarar áfangaskólans töluðu um. 

3.4 Öflun og greining gagna 

Gögnum var aflað með hálfopnum viðtölum í nóvember 2016. Með hálfopinum 

viðtölum er hægt að fá innsýn í þeirra viðhorf viðmælenda, reynslu og upplifun. Unnið 

var eftir umræðuramma (sjá viðauka) en rannsakandi fór út frá honum ef áhugaverðir 

þættir komu upp sem honum fannst ástæða til að fylgja frekar eftir. 

Eftir að skólastjórnandi hafði samþykkt rannsóknina sendi hann beiðni til kennara 

um þátttöku. Rannsakandi bókaði fund með kennurum í þeirra heimaskóla og bað þá 

svo um að finna nemendur sem gætu tekið þátt. Nemendur komu á fund með 

rannsakanda sem útskýrði í hverju þátttaka fælist og að niðurstöður yrðu ekki greindar 

eftir einstaklingum, kyni þeirra eða skólum. Allir samþykktu þátttöku og fengu leyfi úr 

kennslustund til að koma hópviðtal. Viðtölin voru öll tekin í nóvember árið 2016 og 

hitti rannsakandi bæði kennara og nemendur í sínum heimaskólum. Rætt var við 

kennarana í fundarherbergjum, skrifstofum þeirra, tómum kennslustofum eða í matsal 

kennara. Viðtölin tóku 25–35 mínútur. Rannsakandi hitti nemendahópana ýmist í 

kennslustofum eða í fundarherbergjum innan veggja skólans. Þau viðtöl tóku um 15–30 

mínútur.  
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Viðtölin voru hljóðrituð og svo afrituð nákvæmlega. Eftir það tók við greining gagna 

eftir rannsóknarspurningunum og voru viðtöl nemenda og kennara greind í sitthvoru 

lagi. Eftir að gögnin höfðu verið afrituð var afrit hvers og eins send honum til yfirlestrar 

og óskað eftir viðbrögðum. Allir kennarar samþykktu án athugasemda. Afrit voru ekki 

send til nemendahópanna.  

Greining viðtalanna byggðist á því að taka saman meginsvör við spurningum sem 

fram komu í viðtalsramma. Við ítrekaðan yfirlestur birtust svo ákveðin þemu úr svörum 

viðmælenda beggja hópa (annars vegar nemenda og hins vegar kennara), sum þemu 

sköruðust á milli hópa en önnur voru sérstök fyrir viðmælendahópinn. 

3.5  Siðferðileg álitamál 

Í mörgum löndum Evrópu er sérstök löggjöf um rannsóknir á fólki. Mikilvægt er því að 

rannsóknir standist siðferðilegar kröfur og þurfa rannsakendur að vera meðvitaðir um 

ábyrgð sína og jafnframt þann vanda sem getur komið upp. Athuga þarf ýmsa 

siðferðilega þætti á öllum stigum rannsóknarferlisins.  

Mikilvægt er að skilgreina markmið rannsóknarinnar og ákveða rannsóknarsnið. 

Rannsakandi þarf að upplýsa þátttakendur nægilega vel og fá upplýst og óþvingað 

samþykki frá öllum aðilum. Við afritun og greiningu gagna þarf að gæta trúnaðar og 

gera þarf sér grein fyrir afleiðingar rannsóknar fyrir þátttakendur. Einnig þarf að 

skilgreina hlutverk rannsakanda og reyna að gæta hlutleysis. Mestu skiptir að 

rannsakandinn sé heiðarlegur, réttsýnn og búi yfir góðri þekkingu og reynslu (Kvale, 

1996).  

Sigurður Kristinsson (2003) hefur skilgreint fjórar höfuðreglur í siðfræði rannsókna 

sem kenndar eru við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti, og snúast allar um að 

hafa í heiðri við undirbúning og framkvæmd rannsókna. 

 Með sjálfræðisreglunni er meðal annars átt við að bera þarf virðingu fyrir 

þátttakendum og að þeim sé gerð grein fyrir því í hverju þátttaka þeirra felist. Önnur 

reglan er skaðræðisreglan, en hún kemur í veg fyrir að þátttakendur geti hlotið 

einhvern skaða af því að taka þátt í rannsókninni.  Velgjörðareglan snýst um að láta 

sem best af sér leiða og fórna sem minnstu. Réttlætisreglan felur síðan í sér að 
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sanngirni skuli gæta í dreifingu niðurstaðanna. Við mótun og framkvæmd þessarar 

rannsóknar voru þessar reglur hafðar að leiðarljósi og því áhersla lögð á að fela nöfn 

skóla og allra viðmælenda. 
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4 Niðurstöður 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða með hvaða hætti munnleg færni nemenda á 

öðru þrepi í enskukennslu í framhaldsskóla er háttað. Í þessum kafla er gerð grein fyrir 

niðurstöðum þannig að fyrst er sjónum beint að niðurstöðum úr samtölum við 

nemendur, þá niðurstöðum úr samtölum við kennara og í lokin er samantekt. 

4.1 Viðtöl við nemendur 

Við greiningu á viðtölum við nemendur komu í ljós nokkrir sameiginlegir meginþræðir 

sem birtust endurtekið í máli þeirra. Í fyrsta lagi virðast kennararnir alltaf tala ensku í 

kennslustundum, þó svo að nemendurnir svari oftast til baka á íslensku. Í öðru lagi 

virðast leikir, ferðalög, íþróttir, sjónvarp og samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif í 

enskunámi nemenda í dag. Í þriðja lagi virðast talmálsverkefni vera fá en þau eru að 

mati nemenda skemmtilegustu verkefnin af þeim sem flokka má eftir færniþáttunum 

fjórum; lestur, hlustun, tal og ritun. Auk þessara meginþráða komu fram skýrar 

vísbendingar um að óundirbúnar kynningar eru óvinsælar hjá nemendum og 

framburður enskunnar (þ.e. hreimurinn) virðist skipta suma nemendur meira máli en 

að þeir segi hlutina málfræðilega rétt.  

4.1.1 Tal í tímum 

Þegar nemendurnir voru spurðir hvort þau hlustuðu mikið á ensku í kennslustundum 

minntust allir hóparnir á að kennarinn talaði ensku í tímum, þó svo nemendurnir 

svöruðu oftast til baka á íslensku. Fjórir hópar töluðu um að það væri reglulegar 

hlustunaræfingar í tímum, hvort sem þær fólust í að horfa á myndaband og svara 

spurningum eða hlusta á kennarann (eða upptöku), lesa upp texta úr kennslubókinni 

og ræða saman um ákveðin málefni tengd honum. 
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Kennarinn talar ensku … maður er samt svolítið feiminn við að tala fyrir 

framan bekkinn … við erum heldur ekki að gera neinar hlustunaræfingar 

eða neitt eins og við gerðum í grunnskóla. 

Erum með svona hlustunaræfingar upp úr bókinni þar sem textinn er 

eiginlega bara lesinn upp.  Og svo segjum við okkar skoðun á textanum. 

Svona eins og hvaða rök gefur maðurinn sem er að tala fyrir því að global 

warming sé ekki hættuleg, eða eitthvað þannig og þá eigum við að velja A, 

B, C eða skrifa það, eða eitthvað þannig. 

Fleiri dæmi komu um að hóparnir hlustuðu á tiltekið efni en það virtist þó ekki mjög 

algengt. Einn hópurinn hafði verið að hlusta á skáldsögu á hljóðbók við góðar 

undirtektir nemenda. Tveir hópar sögðu að þeir væru ekki vanir hlustunaræfingum þó 

svo þeir hefðu ekkert á móti slíkum viðfangsefnum.  

Af máli nemenda að dæma virtist einnig vera eitthvað um samtöl milli 

nemenda og upplestur úr þeim vinnubókum sem þau unnu með í tímum. 

Einn hópur tók sem dæmi þegar kennarinn gæfi sér tíma í óformlegt spjall 

við þau utan námsefnisins og fannst þeim það líka fela í sér góðar æfingar. 

Hún spjallar stundum. Hún spyr stundum hvað við gerum yfir helgina eða 

eitthvað svona, sem er alveg fínt. 

4.1.2 Sjónvarp, samfélagsmiðlar og íþróttir 

Aðspurðir um hvernig nemendum fyndist best að læra ensku og hvort þeir gætu komið 

með dæmi um vel heppnaða kennslu voru svör þeirra nokkuð svipuð.  

Allir hóparnir voru sammála um að sjónvarpið ætti stóran þátt í enskukennslu og -

námi ungs fólks í dag. Bíómyndir og þættir sem unga fólkið velur sér að horfa á virðast 

bæði byggja upp orðaforða sem svo kemur að gagni í daglegu tali og  þjóna sem 

ákveðin fyrirmynd í framburði talmálsins.  

Mér finnst líka hjálpa mér að horfa á þætti, og þá hafa enskan texta á. ... 

bara hlusta á hvernig þau tala og læra að bera orðin fram og svona. 
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Ég held að flestir tali mikið betri ensku út af þáttum, en kannski ekkert 

endilega málfræðileg rétt. 

Samskiptamiðlar á borð við Instagram, Snapchat og Youtube virðast einnig auka á 

orðaforða nemendanna sem og að hjálpa þeim með framburð.  

Maður er tæknilega að læra ensku þegar maður er að horfa á Kyle Jenner á 

Snapchat hlátur. 

Nokkrir nemendur höfðu reynslu af því að hafa erlenda íþróttaþjálfara og litu þeir á 

það sem óformlega enskukennslu, en sögðu þó að þeir væru stundum óöruggir að tala 

við þjálfarana. Tveir nemendur sögðu hins vegar að það hefði styrkt þá í ensku, en 

aðeins í þeim orðaforða sem viðkemur íþróttinni sem þeir æfa, ekki í orðaforða eða 

færni um málefni dagslegs lífs. 

Ég er með enskan danskennara og ég skil alveg allt sem hann segir og ég 

veit alveg hvað ég ætla að segja, en svo svona þegar ég ætla að segja það, 

þá er það geðveikt ruglingslegt svona þannig það væri kannski þægilegra að 

vera með fleiri aðstæður í skólanum þar sem maður þarf að tala ensku. 

Í körfubolta, allt í gegnum körfubolta. Ég get talað ensku um körfubolta 

bara eins og íslensku eins og ekkert sé, en svo kemur að tala um svona 

daglegt tal og þá veit ég ekkert hvað ég á að segja. Þú veist ef ég væri að 

læra hérna um körfubolta á ensku þá myndi ég pakka þeim öllum saman. 

4.1.3 Þjálfun talmáls 

Aðspurðir um hvað kennararnir gerðu þegar þeir væru að kenna nemendum eða þjálfa 

þá í að tala ensku birtist nokkuð skýr samhljómur í svörum nemenda.  

Allir hóparnir sögðu að lítil áhersla væri á formlega talkennslu í tímum. Nemendur 

væru mikið að vinna sjálfstætt og glósa sjálfir, en ef það væri eitthvað orð sem væri að 

vefjast fyrir þeim í upplestri þá aðstoðaði kennarinn við framsögnina á því orði. 

Eitthvað virtist vera um hópavinnu þar sem nemendur ræddu sín á milli á ensku, en 

ekki kom fram í máli nemenda hvort kennararnir væru að leiðrétta þau. Þá virtust 



33 

nokkrir nemendur vera búnir að þróa með sér eigin tækni við að læra að bera fram 

orðin til að auðvelda sér að muna hvernig þau voru skrifuð. 

Orðin eru oft skrifuð öðruvísi en maður segir þau og hún [kennarinn] var 

alltaf að segja að ef þið segið orðið sex sinnum eða oftar þá er sagt að þið 

lærið þau mikið betur. 

Ef ég væri að fara í munnlegt próf þá myndi ég hugsa hvernig ég ætti að 

segja þetta eins og „be-a-auti-ful“ eða „Wed-nes-day“ þá þarf ég að læra 

það þannig annars skrifa ég bara „bjútíful“ eða þú veist. 

Allir nemendurnir voru sammála um að þegar þeir fengju frjálsar hendur um 

verkefnaval þá gengi þeim betur og þeim fyndist kennslan vera skemmtileg. Sumir tóku 

þó fram að of mikið val væri ekki alltaf gott þar sem þá gæti verið erfitt að einbeita sér. 

Í máli nemenda í tveimur hópum í sama skóla kom fram mikil áhersla er lögð á tjáningu 

og virtust þau verkefni vera sérstaklega lærdómsrík og eftirminnileg. 

Ég man bara eftir rappinu sem við sömdum af því að hópurinn okkar, við 

áttum að tala um eitthvað efni og búa til annað hvort ljóð eða rapp og 

hópurinn minn gerði rapp og við áttum að innihalda 20 orð úr 

orðaforðanum minnir mig … og ég man rappið ennþá í heilanum hlátur. 

Þegar nemendur voru spurðir um hvað þeim fyndist skemmtilegast að gera í 

enskutímum og voru allir hóparnir sammála um að þeim fannst skemmtilegast að tala, 

hvort sem það var að vera með kynningar, fara í leiki að eða taka þátt í umræðum.  

Sko, persónulega finnst mér alltaf skemmtilegast að tala. 

Eða þú veist, svara spurningum því að ef þú fylgist vel með og getur þannig 

svarað öllu rétt þá er það svo gaman eitthvað … Við eigum að keppast um 

að útskýra orðið. Það er ótrúlega mikill keppnisandi í þessum bekk. ... 

kennarinn skiptir bekknum upp ... setur orðið á skjávarpa, og það eru tvö 

lið og við eigum að útskýra. 
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Tveir hópar minntust sérstaklega á að þeim fannst alls ekki nægilega mikið af 

umræðuverkefnum og bentu á að til dæmis hefðu þeir aldrei farið í munnlegt próf í 

ensku, bara í öðrum tungumálum. Aðrir tveir hópar minntust á að frjálst verkefnaval og 

það að vinna verkefni með viðfangsefni sem þau höfðu áhuga á væri skemmtilegast og 

gæfi þeim mestan orðaforða.  

Þetta er svo einhæft sko … það eru heldur engin munnleg próf eða neitt 

svoleiðis. 

Ég hef bara aldrei farið í munnlegt enskupróf. Bara í öðrum tungumálum … 

Já ég líka. Í dönsku og þýsku. 

Mér finnst besta að fá að gera það sem maður vill því þá hefur maður 

áhuga á því og fær að kynna eitthvað sem manni sjálfum finnst áhugavert, 

þá nennir maður frekar að gera verkefnið. 

Aðspurðir um hvernig hefðbundinn kennslustund væri kom fram í máli nemenda að 

þær virtast svipaðar hjá þeim öllum. Þeir virðast vinna mikið einir og sjálfstætt, en 

minna sé um að kennarar noti beina kennslu þar sem kennarinn útskýrir eitthvað fyrir 

hópnum upp á töflu, nemendur fylgjast með og vinna svo það sem þeim er sett fyrir.  

[Við] erum bara alltaf að lesa kaflana og transleita orðin.  

Kennarinn er ekkert mikið að hjálpa okkur að vinna heldur bara frekar 

svona í lok tímans  bara að segja okkur svörin og svona. 

Auk þess að nemendur væru sammála um að flestir kennarar voru að láta þau lesa 

og glósa upp úr texta tóku nemendur dæmi um að þeir þyrftu að svara spurningum úr 

efninu. Eitthvað var um hópverkefni en takmarkað virtist vera af hlustunaræfingum, 

munnlegum verkefnum eða kynningum.  

Við erum að lesa texta og gera verkefni, oft eru þetta svona spurningar. 

Annars snýst þetta mikið um að við lesum upphátt fyrir  bekkinn úr bókinni 

og svörum spurningum og förum yfir þær á ensku.   

Svo fer kennarinn rosalega vel yfir glósurnar.  
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Þegar sjónum var beint að talæfingum nemenda á ensku í kennslustundum kom í 

ljós að fjórir hópar tilgreindu kynningar sem helstu talæfinguna sem þeir fengju. Þetta 

væru fyrst og fremst undirbúnar kynningar og þær sem vöktu mestan áhuga byggðust 

á því að nemendur völdu sér viðfangsefni sem og aðferð við að kynna. Hins vegar þóttu 

óundirbúin verkefni ekki spennandi. Tveir hópar minntust sérstaklega á hve 

framburðinn (hreimurinn) skipti miklu máli. 

Enskukennarinn okkar talar með breskum hreim, ég tala ekki með breskum 

hreim, ... þannig að ég er ekki beint að læra að herma eftir því hvernig hún 

segir orðin, af því þá færi að vera rosa ruglingslegur framburðurinn minn ... 

ef ég færi að segja sum orð sem ég læri í sjónvarpinu með amerískum 

hreim og svo [önnur] orð allt í einu með ensku hreim. 

Í lokin voru nemendur spurðir hvort það væri eitthvað sérstakt sem þau vildu bæta 

við. Heyra mátti á nemendunum að sumir voru tilbúnir fyrir meiri áskoranir og vildu fá 

meiri talmálskennslu í ensku á meðan aðrir voru óöruggari og virtust ennþá vera að 

fóta sig í náminu. Eins virðist ólíkt hvort og að hve miklu leyti nemendur fá að hafa 

áhrif á nám sitt eftir því hvaða tungumál er verið að læra. 

Mér finnst það mætti vera meiri áhersla á að tala, og þú veist, koma fram, 

... maður er alltaf bara að skrifa í bókina … þegar þú ert að læra tungumál 

þá viltu alveg líka vita hvernig þú átt að segja orðin og svona og geta átt 

samskipti við einhvern. 

Það er svo mikill munur eins og ef við förum fyrst í íslensku og svo í ensku 

það er svo þurrt efnið í íslensku og svo fer maður í ensku og þá má maður 

bara ráða og svona skapa og, mér finnst það miklu þægilegra hópurinn 

sammála. Þetta er ekki svona þröngvað upp á mann að læra fyrir prófið, 

þetta er meira svona þú ert að læra þetta af því þú vilt læra þetta. 

4.1.4 Munur eftir skólum 

Þegar svör nemenda voru skoðum með hliðsjón af í hvaða framhaldsskóla þau voru í 

birtust teikn um að þeir nemendur sem voru í hefðbundna framhaldsskólanum virtust 
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hafa meiri áhuga á náminu en þeir sem voru í áfangaskólanum og viðtalið við þá sem 

virtust áhugasamari var líka talsvert lengra en við hina. Eins birtust vísbendingar hjá 

þeim sem voru í skólanum með þriggja anna kerfi um að námið væri þurrt og 

óspennandi og að kennararnir mættu tileinka sér fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

4.2 Viðtöl við kennara 

Við greiningu viðtalanna við kennara komu í ljós nokkrir sameiginlegir meginþræðir 

sem birtust endurtekið í þeirra máli. Í fyrsta lagi, að kennararnir segjast flestir tala 

ensku í kennslustundum en þeim finnist erfiðlega ganga að fá nemendur til að tjá sig á 

ensku. Í öðru lagi sögðust átta af níu kennurum vilja leggja meiri áherslu á talmál í 

tímum hjá sér. Tekin voru nokkur dæmi um hvernig mætti gera það, eins og kynningar, 

heimspekilegar samræður eða skapandi verkefni, en ákveðins úrræðaleysis gætti þó 

hjá sumum. Í þriðja lagi voru allir kennararnir sammála um að þegar nemendur hefðu 

skýr áhrif á hvaða verkefni þeir ynnu gengi miklu betur að fá þá til að tala ensku en ef 

kennarar stýrðu öllum viðfangsefnum. Einnig töluðu þeir um að hópavinna væri góð 

leið til að fá nemendur til að tjá niðurstöður verkefna sinna á ensku, en vinnan milli 

nemenda færi hins vegar oftast fram á íslensku. Í fjórða lagi tilgreindu fimm kennarar 

að þeirra helsta hindrun í að auka vægi talaðs mál í enskukennslunni væri að þeir væru 

að reyna að fara yfir of mikið námsefni á kennslutímabilinu og að þeir hefðu því ekki 

nægilegt svigrúm til að fara út fyrir kennsluáætlunina sem byggðist á því námsefni sem 

þeir væru að nota.  

Auk þessara meginþátta minntist um helmingur kennara á að samskiptamiðlar 

væru góð leið til að læra ensku, þó svo einn viðmælandinn teldi að þeir væru að gera 

meira slæmt en gott því þar lærðu ungmennin slæmar málfræðivenjur.   

4.2.1 Tjáning í tímum 

Ein meginhindrunin sem kennarar minntust á var að erfiðlega gengi að fá nemendur til 

að tala ensku í kennslustundum. Feimni eða hræðsla virtist ríkja innan 

kennslustofunnar, en þegar nemendur væru orðnir einir með kennaranum gekk þeim 

vel að tjá sig á ensku. 
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En svo þegar ég tek þau í munnleg próf þá eru áttur og níur og ekkert vesen 

og þau geta tjáð sig þar eins og ekkert sé. En í tímum þar er bara „silence is 

golden“, því miður … og reyna fá þau til að vinna í hópum, jú, þau koma 

með enskar niðurstöður, en öll vinnan þeirra  fer fram á íslensku.  

Ekki var ljóst hvort þetta þýði til dæmis að kennarar þurfi að einstaklingsmiða 

kennsluna sína meira eða skipuleggja hópvinnuna með öðrum hætti. Hins vegar komu 

skýrar vísbendingar fram um að kennarar þurfa að leggja sig alla fram við að reyna fá 

nemendur sína til að tjá sig meira á ensku í tímum. 

4.2.2 Efling talmáls 

Þar sem áherslan í þessari rannsókn er fyrst og fremst á áfanga sem kenndir eru á 

fyrsta ári framhaldsskólans voru kennarar spurðir um hvernig munnleg færni í þeim 

áföngum væri efld.  

Allir kennararnir sögðust helst vera með einhverskonar kynningar sem nemendur 

flyttu, en vægi þeirra var allt frá því að vera 5% upp í 20% af heildarnámsmatinu. Örfá 

dæmi voru tekin af munnlegum prófum og tók einn kennarinn fram að hann vildi hafa 

munnlega prófið snemma á önninni til að ýta undir sjálfstraust nemenda og að flestir 

nemendur stæðu sig vel í þeim. Sami kennari nefndi einnig að hann gæfi þeim 

endurgjöf um talmálið sem vonandi skilaði sér í auknu tali í tímum. Annar kennari 

undraðist á hvernig sé hægt að ætlast til að nemendurnir tjái sig munnlega ef það er 

ekki lögð sérstök áhersla á það í tímum og/eða með munnlegum prófum. 

Ég hef alltaf verið með munnleg próf og ég skil ekki, því ég hef fengið 

nemendur til mín sem hafa verið í öðrum skólum, sem höfðu aldrei tekið 

munnleg próf. Og þegar þú ert komin í þriðja, fjórða, fimmta áfanga í 

erlendu tungumáli og hefur ekki þurft að taka munnlegt próf, þá spyr ég 

mig, hvernig gengur það. En svo náttúrulega spyrja menn, bíddu ef þú 

leggur ekki mikla áherslu á þennan munnlega þátt í skólanum eða 

kennslunni hvernig getur þú þá prófað þau munnlega?  
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 Einn kennarinn benti á að kennsluefnið bjóði ekki upp á eflingu talmáls og að eina 

opinbera munnlega þjálfunin í áfanganum er 5% munnleg kynning sem sumir 

nemendur kjósa hreinlega að sleppa. 

… þessi bók er ekkert fókuseruð á talmál, ekki neitt í raun … og þessi 

kynning er ekki nema 5% eins og var í áfanganum núna af 

heildareinkunninni, sem er frekar lítið og sum hreinlega ákváðu bara að 

sleppa henni því þeim finnst þetta svo óþægilegt. 

Aðspurðir um hvort það væri eitthvað sem þeir vildu breyta í þjálfun á munnlegri 

færni nemenda í ensku voru allir nema einn kennari sammála um það að það þyrfti að 

leggja meiri áherslu á þjálfun á munnlegri færni. Í máli allra viðmælenda kom hins 

vegar fram að talmálið sé sá þáttur sem nemendur eru bestir í, nema hjá einum 

kennara. 

… þessum þætti [talmáli] hefur verið fórnað fyrir einhverja aðra þætti af því 

þetta þykir kannski eitthvað sem þau kunni … en þetta er líka sá þáttur sem 

þau eiga oft erfiðast með líka. 

… í mínu tilfelli er ég með mjög stóra hópa, alveg um 30 manns, og þar nota 

ég hreinlega engan tíma í þetta. Það er bara þannig. 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvort þeir gætu gefið dæmi af vel heppnaðri 

þjálfun í munnlegri færni í ensku voru svör kennarar ólík. Þrír þeirra tilgreindu ekki nein 

dæmi um vel heppnaða kennslu og mátti greina ákveðið úrræðaleysi í máli þeirra. 

Meginþráðurinn virtist vera að ef nemendur myndu taka þátt í umræðum sín á milli og 

svara kennara á ensku þá þætti þeim kennslustundin góð. 

Eins og ég segi, það er bara eins og þau vilji ekki segja svörin svo ég er 

stundum að reyna láta þau vinna í hópum og komast að svörum við t.d 

spurningu númer eitt eða spurningu númer tvo, þá eru þau samt, inn í 

hópunum, mjög þögul. En góð kennslustund að mínu mati er þegar ég spyr 

einhverjar spurninga og þau svara. 
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4.2.3 Verkefnaval 

Þrír kennarar af níu töluðu um frjálst verkefnaval nemenda ýtti undir getu þeirra að tjá 

sig á ensku, hvort sem væri í formi leikþáttar, myndabanda eða einhverskonar annarrar 

tjáningu. Fyrst og fremst væri það áhugi nemenda á viðfangsefninu sem skipti máli.  

[þegar er] verið að vinna með orðaforða út frá einhverjum textum eða 

einhverju slíku að þá oft læt ég þau búa til samtöl eða stutta leikþætti eða 

svona talk-show eða eitthvað slíkt ... þá eru þau sem sagt að tala, og 

stundum er þetta svona spunaverkefni, svona hlutverkaleikur og ... þeim 

finnst það gaman [að vera] í svona hlutverkum. Og þau tala þá ensku og eru 

að tjá sig um ákveðin mál. 

Annars voru kennararnir flestir sammála um að þegar nemendur höfðu frjálst val 

um verkefni gengu kynningar og umræður alltaf best. Tveir kennarar minntust 

sérstaklega á að vera sífellt að fá þau til að tjá sínar skoðanir á hlutnum væri góð leið til 

þess að auka orðaforða nemenda. 

Það er til fyrirbæri sem heitir Socratic dialogue sem er ... svona 

hringumræður, þar sem spurt er um einhverjar tilteknar spurningar og allir 

taka þátt í umræðunni … en þá er það gert þannig að það er bara að 

nemandinn talar, færir hann rök fyrir máli sínu, heldur hann sig við ensku … 

og þau verða að hlusta á hina. Þannig að í fyrstu umferð þá bara tala allir og 

svo í næstu umferð þá áttu að bregðast við einhverju sem einhver annar 

sagði, annað hvort einhverju sem þú varst ósammála eða einhverju sem þú 

varst hrifinn af, sammála eða hafðir ekki hugsað út í. 

Einnig töluðu nokkrir kennarar um að hópavinna væri góð leið til þess að fá 

nemendur til þess að tjá sig. Hins vegar væri raunin sú að vinnan færi yfirleitt fram á 

íslensku en nemendur sneru svo lokaniðurstöðu yfir á ensku. 

Reyna fá þau til að vinna í hópum, jú, þau koma með enskar niðurstöður, 

en öll vinnan þeirra fer fram á íslensku. 
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Aðspurðir um hvernig enskukennararnir byggðu upp hefðbundna kennslustund 

sögðust flestir kennararnir vinna mest með orðaforða, hvort sem nemendurnir gerðu 

það í hóp eða ynnu sjálfstætt. Allir kennarar skipulögðu einhverskonar kynningar sem 

nemendur héldu á önninni, ásamt því að lesa smásögur og skáldsögur. Áberandi var í 

einum skólanum að kennarar virtust vinna með skapandi verkefni sem nemendur 

skiluðu af sér til dæmis á formi leikþáttar eða upptöku.  

Við reynum að ... þau fái sem sagt styrk frá hvort öðru, vinna soldið mikið í 

hópum, ... það er voðalega lítið um töflukennslu, þú veist, skólinn er bara 

með það markmið að þetta sé verefnamiðað nám og við reynum að koma 

því fyrir eins mikið og við getum. 

Einn kennarinn gerði ekki grein fyrir hvernig hefðbundin kennslustund væri hjá 

honum en lagði áherslu á að með nýrri námsskrá hafi komið aukinn þrýstingur á að 

ljúka ákveðnum viðmiðum á ákveðnum þrepum sem hann telur hafa haft áhrif á vægi 

talað máls í grunnáföngum í ensku.  

Fólkið þurfti sem sagt að ljúka þessu til að komast á þetta þrep og svo 

framvegis. Þetta hafði þau áhrif, allavega í því sem snýr að mér að mér 

fannst vera minni tími, og stundum bara enginn tími þar sem í raun og veru 

var, svona, svigrúm til þess að þjálfa talað mál. 

4.2.4 Námsefni 

Þegar rýnt var í sýn kennara á eigin kennslu var þrennt sem stóð upp úr. Í fyrsta lagi að 

námsefnið og kröfur um yfirferð á því virðist hamlandi þannig að gerð er krafa um að 

komast yfir of mikið efni á of stuttum tíma. Þá geri námsefnið sem notað er í raun ekki 

kröfur um mikla áherslu á þjálfun talmáls. Í öðru lagi töldu flestir kennaranna sem talað 

var við að kennsla þeirra væri í góðu samræmi við það sem krafist sé í 

áfangalýsingunum, en þær þyki hins vegar opnar og gefa kennurum mikið svigrúm. Í 

þriðja lagi var óljóst hversu skýrt væri fjallað um þátt talmáls í skólanámskrá skólanna 

og kom í ljós að inntak hennar var ekki kunnugt öllum viðmælendum. 
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Kennararnir minntust í viðtölunum einna helst á að of mikið námsefni og tímaleysi 

kæmi í veg fyrir að meira áhersla væri ekki lögð á talað mál. Með því að minnka 

námsefnið og fara meira á dýptina væri hægt að vinna betur með orðaforðann, fá 

nemendur til að tjá sig meira og nýta tímann betur í umræður og lagt þannig meiri 

áherslu á að allir nemendur tjái sig á ensku í tíma. 

Við erum með rosalega mikið námsefni ... og mér finnst ég stundum ekki 

hafa tíma í svona litlar hópavinnukynningar eins og ég var að tala um þegar 

þau voru að búa til einhvern viðtöl og leika þau fyrir framan bekkinn. Mér 

finnst ég eiginlega ekki hafa tíma fyrir að gera það því það er svo mikið 

stress að klára það sem þarf að klára. 

[Annars] hefði maður kannski aðeins meira svigrúm fyrir kynningar og 

svoleiðis munnlegar æfingar sem eru kannski ekki beint á námskránni en 

samt að nýta efnið þannig að þau eru að tjá sig. 

Aðspurðir um áfangalýsingarnar og hvernig það sem gert væri í tímum rímaði við 

hana skiptust svör kennara í grófum dráttum í tvennt. Fimm kennurum af níu fannst 

áherslur í tímum passa nokkuð vel við áfangalýsingarnar. Þessar lýsingar væru mjög 

almennar og til dæmis kæmi ekki fram í þeim hversu stór hlutur skriflegar eða 

munnlegar æfingar ættu að vera. Það væri því í höndum kennarahópsins að ákveða 

það. Tveir kennaranna sögðu um að þeir reyndu að fara mjög ítarlega eftir lýsingunni 

og héldu sig því mikið innan þess ramma. Tveir sögðu svo að þeim fyndist hún ekki 

rýma nógu vel þar sem það væri í raun, en erfitt væri að meta það.  

Ég er doldið hræddur um að það sé allt of mikið talað af íslensku í tímum og 

... að ef það væri farið að mæla það að kennarar segjast tala X mikið af 

tímanum, og þeir tala mikið meira en þeir halda, það er alveg töluvert talað 

af ensku, en ég myndi vilja hafa það meira. 

Aftur á móti voru kennarar ekki alveg jafn vissir þegar þeir voru spurðir út í hvort 

áherslur í munnlegri færni væru í takt við það sem kæmi fram í skólanámskrá. Fjórir 

kennarar sögðust ekki þekkja til skólanámskrárinnar og gátu þar af leiðandi ekki svarað 
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þessari spurningu. Hinir sögðu skólanámskrána vera mjög opna og það sé ekkert 

minnst á munnlega færni í neinum smáatriðum, einungis að það komi fram að 

nemendur eigi að þjálfast í að tala og rökstyðja sínar skoðanir. Einn tók sérstaklega 

fram að þar sem skólanámskráin sé mjög opin hafi kennararnir mjög mikið svigrúm um 

hvernig þeir vilji túlka hlutina sem koma þar fram. 

Það er svolítið opið og má í rauninni túlka það á báða kanta. Þannig í 

rauninni gæti kennari ef hann vildi, gert ekkert rosalega mikið en samt 

uppfyllt það sem skólanámskrá segir. 

Aftur á móti þekkti einn kennarinn ágætlega til þessara upplýsinga og sagði: 

… skólanámskráin er bara byggð upp á þessum áfangalýsingum sem við 

setjum síðan í námsáætlanir þannig að að þetta helst allt í hendur. Þetta er 

eiginlega alls sama plaggið nánast. Og þar er ekkert bara minnst á þetta 

[talmál] í neinum smáatriðum. Ekkert talað um að hvernig þau þjálfist í að 

tjá sig og rökstyðja hugmyndir eða eitthvað slíkt. 

4.2.5 Áhrif samfélagsmiðla 

Í viðtölunum birtist skýr þráður um notkun nemenda á samfélagsmiðlum þótt ekki væri 

sérstaklega um þá spurt. Þrír kennarar tiltóku að með aukinni tæknivæðingu hefðu 

nemendur auðveldari aðgang að efni á ensku og að framburður hefur batnað til muna 

síðustu ár. Einn tók þó sérstaklega fram að aukið aðgengi væri samt sem áður ekkert 

endilega góð þróun þar sem enskan sem þau væri að læra væri í raun ekki 

málfræðilega rétt og þegar þau kæmu í tíma væri erfitt að fá þau til að taka upp betri 

venjur. 

Mér finnst það að nemendur okkar hafi alist upp við það að hlusta á ensku 

sé ekki mjög gott mál. Mér finnst oft á tíðum að nemendur mínir, þar sem 

ég læt reyna á munnlega færni að í mörgum tilfellum, séu komnir á svona 

stað sem maður myndi kalla svona „beyond repair“. [Þeir hafa] tileinkað sér 
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mjög slæmar málvenjur og fleira í þeim dúr og blanda náttúrulega saman 

breskri ensku og bandarískri ensku, og blanda götumáli við betra mál. 

4.2.6 Leiðir til úrbóta 

Kennararnir voru beðnir um að líta fram á veginn og spurðir hvort þeim fyndist að 

enskukennarar þyrftu á einhvers konar stuðningi að halda til að efla munnlega færni 

nemenda.  

Flestir viðmælenda voru sammála um að gott væri að hafa einhverskonar stuðning, 

til dæmis gagnabanka sem kennarar hafa aðgang að eða námskeið sem myndu styrkja 

kennara. Einnig var minnst á að kennarar gætu sótt meiri styrk hver í annan. Fjórir 

kennarar sögðu að þeir myndu vilja fá meira svigrúm og geta nýtt tímann með 

nemendum betur í verkefni sem væru ekkert endilega nauðsynlegt að klára fyrir annar 

lok. 

Það er mjög gott samstarf og við berum mikið undir hvort annað og 

svoleiðis og erum öll með eins kennsluáætlun þó að við kennum þetta 

náttúrulega ekki öll eins, en þá er námsmatið algjörlega eins hjá öllum. 

 

Já þau [reynsluboltarnir] hafa hjálpað mér mjög mikið og komið með 

hugmyndir svo ég hef alveg góðan stuðning þarna inni. En annars væri að 

sjálfsögðu mjög gaman að geta komist inn á eitthvað námskeið eða 

eitthvað en ég held að það sé kannski ekkert nauðsynlegt fyrir svona nýliða 

eins og mig. En kannski hafa reyndar allir gott af því. 

Líkt og í viðtölum við nemendur mátti greina í svörum kennara mun eftir skólum. 

Voru þau svör í góðu samræmi við upplifun nemenda, t.d. að nemendur hefðbundna 

skólans virtust áhugasamari en í hinum skólunum.  

4.3 Samantekt  

Við greiningu á viðtölum við nemendur og kennara komu fram nokkrir meginþræðir 

sem draga má saman í átta aðalatriði. 
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1. Kennarar tala ensku en nemendur svara á íslensku 

Kennurum sem talað var við finnst ganga erfiðlega að fá nemendur til að tjá sig 

munnlega á ensku, bæði sín á milli og fyrir framan aðra. Þetta kom skýrt fram í máli 

nemenda og kennara sem sögðu að kennararnir tali alltaf ensku í kennslustundum, þó 

svo að vinnan milli nemenda færi fram á íslensku og nemendurnir svari kennara oftast 

á íslensku. 

 

2. Talmálsverkefni eru fá en skemmtilegust 

Nemendur og kennara voru sammála um að verkefni sem reyndu á talmál nemenda 

væru fá. Val á verkefnum getur tengst því að kennurum virðist ganga erfiðlega að fá 

nemendur til að tala saman á ensku (e. dialogue) en betur gangi að fá þá til að tala 

ensku þegar kemur að kynningum þar sem einstaklingur talar fyrir fram hóp (e. 

monologue). Hins vegar þykja nemendum verkefnin sem reyna á talmálsfærni þeirra 

alla jafna þau skemmtilegustu. 

 

3. Áhrif námsefnis eru sterk 

Í máli kennara kom fram að helsta hindrunin í að auka vægi talaðs mál í 

enskukennslunni væri að námsefnið og kröfur um yfirferð á því virðist hamlandi þar 

sem krafa er um að komast yfir of mikið efni á of stuttum tíma. Því hefðu þeir ekki 

nægilegt svigrúm til að fara út fyrir kennsluáætlunina sem almennt byggðist á því 

námsefni sem þeir væru að nota. Að auki kom fram að námsefnið sem notað er geri í 

raun ekki kröfur um mikla áherslu á þjálfun talmáls. 

 

4. Kennarar vilja efla kennslu sem styrkir talmálsfærni nemenda 

Í viðtölum við kennara kom fram að viðfangsefni nemenda sem snúa að eflingu færni 

þeirra í talmáli eru hlutfallslega mjög fá. Hins vegar birtist skýr vilji kennaranna um gera 

betur í þessum efnum þótt ákveðins úrræðaleysis hafi mátt greina um hvernig mætti 

koma því við. 
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5. Áhrif nemenda á verkefnaval greiðir fyrir samtali þeirra 

Í máli kennara kom vel fram að þegar nemendur hefðu skýr áhrif á hvaða verkefni þeir 

ynnu gengi miklu betur að fá þá til að tala ensku en ef kennarar stýrðu öllum 

viðfangsefnum. Þá þótti nemendum sumar kennsluaðferðir óspennandi, sérstaklega að 

vinna einir að svörun spurninga og glósa orð. 

 

6. Áhrif óformlegs náms eru mikil 

Í máli nemenda kom fram að hluti lífs þeirra utan skóla, s.s. leikir, ferðalög, íþróttir, 

sjónvarp og samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif á enskunám nemenda í dag. Allt eru þetta 

aðstæður óformlegs náms. Þá var misjafnt hvort kennarar teldu samskiptamiðla fela í 

sér góð tækifæri til enskunáms eða ekki. 

 

7. Sýn kennara á námskrá var misjöfn 

Flestir kennaranna sem talað var við telja að kennsla þeirra sé í góðu samræmi við það 

sem krafist er í áfangalýsingunum, en þær þyki hins vegar opnar og gefi kennurum 

mikið svigrúm. Sýn kennara á skólanámskrár síns skóla var hins vegar óljósari og 

misjafnt var hvort kennarar voru kunnugir skólanámskrá síns skóla og þá hversu skýrt 

væri fjallað um þátt talmáls í henni. 

 

8. Stuðning þarf að sníða eftir reynslu enskukennara 

Í máli kennaranna, sem höfðu mismikla reynslu, kom fram að gott væri að hafa aðgang 

að einhverskonar gagnabanka þar sem kennarar geta fundið ný og spennandi verkefni 

fyrir nemendur. Fram komu óskir um fræðslu og námskeið bæði fyrir kennara með 

stutta starfsreynslu en líka fyrir þá sem hafa kennt lengi svo þeir geti kynnst nýjum 

kennsluaðferðum og speglað sig í því sem aðrir hafa gert.  

 

Í hnotskurn þá bar ummælum nemenda og kennara vel saman og þeir sammála um að 

betur mætti gera en hefur verið gert. Hins vegar voru leiðirnar framundan misaugljósar 

eftir hópum viðmælenda en allir sammála um að auka þyrfti þjálfun talmáls í ensku. 
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5 Umræður og samantekt 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða með hvaða hætti munnleg færni 

nemenda á öðru þrepi í enskukennslu í framhaldsskóla er háttað. Rannsóknin var 

eigindleg þar sem þrír skólar voru heimsóttir og viðtöl tekin bæði við kennara og 

nemendur. 

Þáttur talmálskennslu eða talþjálfunar virðist lítill ef marka má orð viðmælenda í 

þessari rannsókn. Í skipulagi kennslunnar virðist hlutur talmáls hafa lítið vægi og aldrei 

vera meira en 5–10% af námsmatinu. Það er í takt við það sem Lovísa Kristjánsdóttir 

(2006) sá í sinni rannsókn í grunnskóla. Hins vegar kom fram í máli nemenda og 

kennara í þessari rannsókn að kennarar beita markmálinu í tímum þótt nemendur hafi 

tilhneigingu til að svara til baka á íslensku og er það í góðu samræmi við niðurstöður 

Önnu Jeeves (2013). Í raun kemur þetta ekki á óvart því rannsóknir hafa bent til þess 

að nemendur veigri sér við að svara á málinu sem þeir eru að læra. 

Kennararnir sem talað var við bentu á að ef nemendurnir fengju að velja sjálfir 

viðfangsefnin gengið betur að fá þá til að tala. Það er í samræmi við það sem Ingvar 

Sigurgeirsson (2013) leggur áherslu á, en það er að þeir nemendur sem hafi áhrif á nám 

sitt sýna aukið frumkvæði og ábyrgð í námi. Þá eru orð viðmælenda, um að leggja meiri 

áherslu á óformlegt samtal, í anda rannsóknar Diana Larsen-Freeman (2010) þar sem 

niðurstöðurnar bentu til þess að með því að láta nemendur tjá sig á formlegan og 

óformlegan hátt læra nemendur tungumálið betur. Nokkrir nemendur komu með 

dæmi úr vel heppnuðum kennslustundum og fólu þau í sér lýsingar á því að nemendur 

máttu nota einhverskonar tjáningu, til dæmis leikþátt eða sjónvarpsþátt við að koma 

úrlausnum verkefna á framfæri til kennara. Styður það aftur mál Ingvars 

Sigurgeirssonar (2013) um frumkvæði og ábyrgð í námi og ætti því ekki að koma á 

óvart að slík aðferð sé árangursrík meðal kennara.  

Þegar nemendur voru spurðir að því hvernig þeim fannst munnleg færni þeirra vera 

efld voru svörin á ýmsa vegu. Sumir nemendur sögðu að munnleg færni þeirra væri í 
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raun og veru ekkert efld. Nemendur væru ekki leiðréttir þegar þeir töluðu og 

könnuðust ekki við talmálsæfingar eins að lesa upphátt.  

Áhugavert er að sjá mun á svörum nemendanna muninn eftir því í hvaða skóla þeir 

ganga. Nemendur töluðu um að þeim fannst í raun best að læra ensku með 

óformlegum hætti, hvort sem var í gegnum samfélagsmiðla, sjónvarpsþætti eða jafnvel 

tölvuleiki. Einn kennari var mjög ósammála þessu og sagði að nemendur hafi tileinkað 

sér mjög slæmar málvenjur við notkun samfélagsmiðla með því til dæmis að blanda 

saman breskri ensku og bandarískri ensku, og blanda götumáli við betra mál. Svör 

nemenda koma hér á óvart þar sem svo virðist sem áherslur skólanna þriggja séu ekki 

eins, jafnvel þó þeir séu að kenna á sama hæfniþrepi. Aftur á móti styðja svör nemenda 

rannsókn Ingvars Sigurgeirson (2013) sem talar um ýmsar kennsluaðferðir sem nýst 

hafa í þjálfun á talmáli og eru hlutverkaleikir (eins og nemendurnir töluðu um) einmitt 

ein slík aðferð. Nunan (1991) benti á að mikilvægt væri fyrir nemendur að takast á við 

talæfingar sem líkjast raunverulegum aðstæðum og því er mikilvægt að æfa þennan 

þátt frekar. Af svörum nemenda má virðast sem kennarar notist mest við málfræði-

þýðingaraðferðina í kennslu þar sem lögð er áhersla á málfræði og orðaforða. Einnig 

virðast kennarar notast við beinu aðferðina en markmið hennar er einmitt að tala og 

svara spurningum á markmálinu.  

Aðspurðir um inntak skólanámskrár og áfangalýsinga og þátt eflingar munnlegrar 

færni í ensku kom á óvart að sumir kennaranna vissu ekki hvort eitthvað kæmi fram 

um færniþáttinn talað mál í ensku. Í raun viðurkenndu þeir að þeir þekktu ekki 

skólanámsskránna nægilega vel. Aðrir könnuðust við hvað kom þar fram og sögðu að 

skólanámsskráin væri í og veru byggð upp á þeim áfangalýsingum sem kennarar setja 

síðan í námsáætlanir og töldu því að þessi þrjú skjöl (skólanámsskrá, áfangalýsing og 

námsáætlun) væru í raun og veru sama skjalið. Vekur þetta upp spurningar um með 

hvaða hætti áfangalýsingar og skólanámskrá eru nýttar í skipulagi skólastarfsins og/eða 

hversu mikið kennarar nota skólanámskrána eða áfangalýsingar í undirbúningi kennslu 

sinnar.  Hugsanlega tengist þessi skortur á þekkingu inntaks skólanámskrár hverju sinni 

því sem segir í aðalnámskrá framhaldsskólana (2011) sem segir að skólanámskrá skal 

gera grein fyrir viðmiðum námsmats og vægi og innihald einstaka áfanga. Því virðast 
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kennarar í raun hafa mikið svigrúm við mótun kennsluáætlana fyrir hvern áfanga og 

þeim settar litlar skorður um hve mikið vægi hvers færniþáttar ætti að vera hverju 

sinni.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til svipaðrar útkomu og rannsókn Önnu 

Jeeves (2013), um að nemendur eru almennt feimnir við að tjá sig á ensku í 

kennslustundum þó þeir telji það lærdómsríkt. Í viðtölunum þessarar rannsóknar kom 

skýrt fram að kennarar vildu leggja meiri áherslu á talað mál og það þyrfti að þjálfa 

nemendur betur með formlegum hætti í að tjá sig. Hins vegar virðist gæta ákveðins 

úrræðaleysis hjá kennurum um hvernig mætti koma þessu við. Mögulega tengist það 

námsefninu, en áhrif námsefnis virðast mjög sterk í kennslunni, bæði inntaki hennar og 

skipulagi. Eins virðast kennararnir upplifa kröfur um að komast yfir mikið efni á stuttum 

tíma. Með þessar vísbendingar í huga vakna spurningar um hver leggur línurnar í 

kennslunni, hvort það séu samantekin ráð kennara að láta tiltekið námsefni stýra því 

sem gert er, og ef svo er, hvaða færniþættir enskunáms ráða mestu í slíku vali. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þjálfun talmáls sé þar ekki í 

forgrunni né heldur viðhorf nemenda sem benda til að talmálsverkefnin séu þau 

skemmtilegustu. Þessar niðurstöður kalla á frekari rannsóknir á þremur þáttum. Í fyrsta 

lagi hvað stýrir vali á færniþáttum úr aðalnámskrá sem settir eru í forgangssæti í 

kennsluáætlunum, í öðru lagi hvaða áhrif fá nemendur að hafa á hvað og hvernig þeir 

læra og í þriðja lagi, hvað veldur þeirri mótsögn sem birst hefur um að kennarar vilja 

efla kennslu sem styrkir talmálsfærni nemenda, en þeir velja námsefni og/eða 

viðfangsefni sem sem gerir ekki kröfur um áherslu á þjálfun talmáls. 

Ekki kom á óvart að stuðning þurfi að sníða eftir reynslu enskukennaranna. Sumir 

vildu hafa aðgang að einhverskonar gagnabanka þar sem kennarar geta fundið ný og 

spennandi verkefni fyrir nemendur og fram komu óskir um fræðslu og námskeið bæði 

fyrir kennara með stutta starfsreynslu en líka fyrir þá sem hafa kennt lengi svo þeir geti 

kynnst nýjum kennsluaðferðum og speglað sig í því sem aðrir hafa gert. Benda þessar 

óskir til þess að kennarar eru ekki tilbúnir til að nýta undirbúningstíma sinn til þess að 

leita að hentugu efni, eða búa það til, og því sé gott að hafa aðgang að góðu námsefni, 
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eða útfærðum hugmyndum í gagnabanka sem hjálpar þeim sem vilja að auka 

fjölbreytni þess sem hefur áhrif á hvað nemendur gera og hvernig. 

Í hnotskurn benda niðurstöður þessarar rannsóknar að munnlegrar færni nemenda 

á öðru þrepi í enskukennslu í framhaldsskóla sé ábótavant að nokkru leyti. Hins vegar 

þarf að hafa í huga að hér er um eigindlega rannsókn að ræða og að aðeins var rætt við 

kennara og nemendur úr þremur framhaldsskólum og því ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður hennar. Þrátt fyrir það mátti draga þessa ályktun út frá flestum 

viðmælendum sem styrkir þá trú að þetta sé mikilvægt atriði í enskukennsku í 

íslenskum skólum í dag.Þessar niðurstöður gefa hins vegar ákveðnar vísbendingar 

og/eða innsýn sem kennarar og skólastjórnendur geta nýtt sér við gerð kennsluáætlana 

og uppbyggingu einstaka áfanga.  

Ummælum nemenda og kennara bar vel saman og þeir voru sammála um að betur 

mætti gera en hefur verið gert. Hins vegar voru leiðirnar framundan misaugljósar eftir 

hópum viðmælenda en allir sammála um að auka þyrfti þjálfun talmáls í ensku bæði 

eintal og samtal nemenda. 

Sýn nemenda fól í sér að þeir séu viljugri til að tjá sig ef viðfangsefnin tengjast 

áhuga þeirra og vali, en slíkt nálgun í kennslu kallar á frumkvæði og ábyrgð nemenda á 

eigin námi. Kennarar þekkja námskrár misvel og virðist námsefni hafa mikil áhrif á hvað 

og hvernig er unnið. Hins vegar birtist skýr vilji kennara til að gera betur þótt óljóst sé 

af hverju þeir geri það ekki, en svara mætti ef til vill leita í því að leyfa nemendum að 

hafa meira áhrif á viðfangsefni sín og beita fjölbreyttari nálgunum í kennslunni þar sem 

áhersla á munnlega færni verður sjálfsagður hlutur. 
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Viðauki – viðtalsrammar 

Hér fyrir neðan má sjá viðtalsramma sem nýttur verður í viðtöl við enskukennara og 

nemendur í enskukennslu. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð frá orði til orðs og rýnd í 

lokin og svör kennara og nemenda borin við rannsóknaspurningarnar. 

 

Viðtöl við kennara 

 

Sæl/sæll, 

Og takk fyrir að hitta mig. 

Í meistaraverkefni mínu er ég að beina sjónum að því hvernig hæfni nemenda í töluðu 

máli í ensku er efld á í fyrstu áföngum framhaldsskólans. 

 

1. Geturðu sagt mér í stuttu máli hvernig enskukennslan hjá þér er byggð upp í 

grófum dráttum. 

 

Nú er ég að skoða þátt talþjálfunar í enskukennslu; 

2. Getur þú gefið mér dæmi úr þinni kennslu af velheppnaða þjálfun í munnlegri 

færni í ensku? 

a. Getur þú lýst því? 

b. Í hvaða áfanga var það? 

c. Hefurðu gert eitthvað svipað í ENS200? 

 

3. Ef þú hugsar núna bara um hvað þú gerir í ENS200, hvernig er munnleg færni í 

áfanganum almennt efld? 

a. Hvað er gert? 

b. Dæmi 

 

4. Ef þú vildir breyta einhverju í þjálfun munnlegrar færni nemenda í ensku – 

hvað yrði það helst? 
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5. Hvernig rýmar það sem segir í áfangalýsingum við það sem þú gerir í tímum?  

a. Dæmi? 

b. Á þetta við um þætti eins og þjálfun munnlegrar færni? 

c. Er gott samræmi á milli þess sem segir í áfangalýsingu og framkvæmd 

kennslunnar? 

 

6. Eru áherslur í munnlegri þjálfun hjá þér í takt við það sem segir í 

skólanámskránni ykkar? Geturðu gefið mér dæmi? 

 

En ef við horfum fram á veginn og spáum í stuðning við kennara. 

7. Hvers konar stuðning telur þú að enskukennarar þurfi til að efla 

talmálsþáttinn í kennslunni? 

a. Hvað myndir þú vilja? 

b. Hvernig – gætirðu útskýrt það eða tekið dæmi? 

c. Hvaðan – gætirðu útskýrt það eða tekið dæmi? 

5.  

Þá er þetta komið hjá mér – er eitthvað sem þú vildir spyrja mig um? 
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Viðtöl við nemendur? 

 

Sæl, 

Og takk fyrir að hitta mig. 

 

Ég er að spá í hvernig þið eruð þjálfuð í töluðu máli í ensku í fyrstu áföngum 

framhaldsskólans. 

 

1. Getiði sagt mér hvernig enskukennslan fer yfirleitt fram – hvernig eru 

kennslustundirnar? Getiði tekið dæmi um hvað þið gerið og hvernig? 

 

2. Hvernig finnst ykkur best að læra ensku? 

Getiði tekið dæmi um vel heppnaða kennslu sem þið hafið fengið? 

 

3. Heyriði/hlustiði mikið á ensku í tímum? Getiði gefið mér dæmi? 

 

4. Hvað með talæfingar, þegar þið eruð látin tala, lesa eða kynna upphátt Er 

eitthvað svoleiðis í tímum hjá ykkur? 

a. Hvernig – getiði gefið mér dæmi (svo ég átti mig hvað þið eigið við)? 

b. Hve oft – getiði gefið mér dæmi? 

 

5. Hvað gerir kennarinn þegar hann er að kenna ykkur að tala ensku?  

Getiði tekið dæmi? 

 

6. Hvað er skemmtilegast í enskutímum?  

Hvernig talþjálfun í ensku finnst ykkur gagnlegust í skólanum? Dæmi? 

 

Þá er þetta komið hjá mér – er eitthvað sem þið vildir spyrja mig um? 

 

Takk fyrir að hitta mig. Gangi ykkur vel. 


