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Útdráttur 

Þessi ritgerð er fræðileg umfjöllun um mikilvægi menningarkennslu í enskukennslu. 

Maðurinn hefur alla tíð verið félagsvera en fáir gera sér grein fyrir að menning spili svo 

stórt hlutverk í mótun þeirra sem einstaklinga. Tungumál eru bundin órjúfanlegum 

tengslum við þá menningu sem þau tilheyra og til að einstaklingur geti náð fullri færni í 

þeim er nauðsynlegt að þeir kynni sér menningu samhliða öðrum þáttum tungumálsins í 

náminu. Fræðimenn gerðu sér fljótlega grein fyrir mikilvægi menningar og hafa þróað 

kennsluaðferðir sínar út frá þeirri vitneskju. 

 Stuttlega er farið yfir umfjöllun Aðalnámskrár frá 1999 og 2007 og hvernig hún 

fjallar um menningarkennslu. Þar á eftir kemur umfjöllun um hvernig menningarkennsla 

hefur allt frá upphafi verið álitin hluti af tungumálanámi. Í lokin er fjallað um niðurstöður 

úr viðhorfskönnun sem höfundur gerði hjá litlum hópi starfandi enskukennara um viðhorf 

þeirra til mikilvægis menningarkennslu. Niðurstöðurnar sýndu að greinilegt er að 

menningarkennsla er álitin mikilvæg og órjúfanlegur þáttur í tungumálakennslu. 
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1. Inngangur 

 
Manneskjan hefur frá fyrsta tilverustigi verið menningar- og félagsvera. Vísindamenn 

hafa gert það að ævistarfi sínu að rannsaka mannveruna, þróun hennar og tilvist frá 

upphafi og til okkar daga. Það er ekki að ástæðulausu því óendanlegur fjölbreytileiki 

samfélags mannsins vekur upp ýmsar spurningar. Samfélagsmunstrið er svo flókið að nær 

ómögulegt er að skilja það til fulls. Eitthvað sameiginlegt afl innra með fólki fær það til 

að vinna að því að viðhalda samfélaginu, þróa það og bæta, til að skapa sjálfum sér og 

öðrum farsælt líf. 

 Margir gera sér ekki grein fyrir því undir hve miklum áhrifum þeir eru frá eigin 

menningarheimi og hversu mikið menning þeirra mótar þá sem einstaklinga. Flestir átta 

sig ekki á því fyrr en þeir kynnast að eigin raun annarri menningu og velti fyrir sér nýjum 

viðhorfum, viðmiðum og ríkjandi gildum sem ný menning hefur upp á að bjóða.  

 Heimurinn fer minnkandi eftir því sem tækniþróunin verður meiri. Tæknin gerir 

okkur kleyft að eiga samskipti við fólk hinu megin á hnettinum hvenær sólahringsins sem 

er og við nærri hvaða aðstæður sem er. Betri samgöngur, aukin viðskipti landa á milli og 

hærra menntunarstig fólks færir þjóðir nær hvor annarri og gerir landamæri óljósari. 

Samfara auknum samskiptum þarf að auka þekkingu. Það er fræða fólk um að öll 

höfum við ólíkan menningarlegan bakgrunn sem hefur áhrif á hvernig samskiptum okkar 

er háttað. Hegðun fólks markast af þeirri menningu sem það elst upp í og til að aðrir geti 

sýnt hegðuninni skilning þurfa þeir að þekkja til menningarinnar. Með aukinni þekkingu 

er líklegra að framandi menningarheimum séu sýndur bæði skilningur og virðing. 

Kynning á menningu í tungumálanámi er ein leið til að auka þennan skilning á ólíkum 

menningarheimum. 

 Enska er alþjóðlegt tungumál sem kennt er víðsvegar um heim. Áður var 

tungumálið álitið sjálfstæð eining en með aukinni þekkingu í tungumálakennslu áttuðu 

fræðimenn sig á því að svo væri ekki og að menning og tungumál væru órjúfanleg heild. 

Nemendur sem kynna sér ekki menningu þess tungumáls sem þeir eru að læra geta með 

engu móti náð fullri færni í málinu. Þeir geta aðeins öðlast þekkingu upp að vissu marki 

sem nýtist þeim takmarkað vegna þess að tungumálið markast að miklu leiti af þeirri 

menningu sem það tilheyrir. Helsta notkun enskunnar sem alþjóðlegt tungumál er til 
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tjáningar bæði í rituðu máli og í töluðu. Til þess að geta átt eðlileg og hnökralaus 

samskipti á ensku er nauðsynlegt að læra um félagslega hlið tungumálsins sem á rætur 

sínar að rekja til þeirrar menningar sem málið tilheyrir (Rose [án árs a]). 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er sá útgangspunktur að menning og tungumál 

sé órjúfanleg heild. Því sé nauðsynlegt að kynna fyrir nemendum menningu þess 

tungumáls sem þeir eru að læra. Útgangspunkturinn er enskukennsla. Ég mun svara 

spurningunni hver hinn eiginlegi þáttur menningarkennslu sé og fjalla nánar um 

mikilvægi þess að kynna menningu í tungumálanámi.  
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2. Hugtakið menning 

 
Menning er vítt hugtak sem erfitt er að skilgreina. Ástæðan er einfaldlega sú að við 

leggjum ekki öll sömu merkingu í hugtakið. Menning er óáþreifanleg og byggist 

skilningur okkar oftast nær á upplifun okkar af henni. Hún er síbreytileg sem gerir 

fræðimönnum nærri ógerlegt að skilgreina hugtakið í eitt skipti fyrir öll. Hina almennu 

skilgreiningu er að finna í Íslensku Alfræðiorðabókinni. Þar segir:  

 

 Menning: sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða 

mannlegs samfélags. Þróun menningar byggist á hæfni mannsins til að læra, beita 

þekkingu til að bregðast við breyttum aðstæðum og miðla þekkingunni til komandi 

kynslóða. Það kemur meðal annars fram í verkmenningu, þar sem t.d. klæði og híbýli 

koma í stað náttúrulegrar hæfni til að standast kulda, trúarbrögðum, siðum, hugmyndum, 

listum, menntum og tungumáli.  

(Íslenska Alfræðiorðabókin H-O 1990:492). 

 

Í ensku orðabókinni Longman Dictionary of English Language and Culture er hugtakið 

skýrt á svipaðan hátt, það er að menning sé allar þær afurðir hugsana mannsins sem 

skapaðar eru af ákveðnum hópi fólks á ákveðnum tíma eins og til dæmis tónlist, siðir og 

venjur, trúarbrögð og listir (Longman Dictionary 1998:314). 

Höfundar bókarinnar Cultural Awareness, Barry Tomalin og Susan Stempleski, 

skipta menningu upp í tvo ólíka en skylda þætti. Menningu með stórum staf og menningu 

með litlum staf. Stór stafur gefur til kynna það viðhorf sem viðgengst í samfélaginu að 

ákveðnir þættir menningar séu álitnir merkilegri en aðrir. Það eru þættir eins og saga, 

landafræði, stofnanir, bókmenntir, listir og tónlist. Hinn hluti menningar sem vísað er til 

sem menningar, ritað með litlum staf, eru siðir, venjur, klæðnaður, matarlist, frístundir og 

daglegt líf og eru ekki eins mikið í hávegum hafðir en eru engu að síður viðurkenndir sem 

hluti af menningu í heild sinni (Stempleski  og Tomalin 1993:6-7). 

En hvað felur í sér að læra um aðra menningarheima? Einstaklingurinn öðlast 

meiri og dýpri skilning á sinni eigin menningu og verður meðvitaður um það að til eru 

fleiri en einn menningarheimur. Aðalmarkmiðið er að auka alþjóðlegt og 
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þvermenningarlegt  umburðarlyndi og skilning á því heimurinn sé byggður af fólki sem 

hefur ólíkan menningarlegan bakgrunn (Rose [án árs a]). 

 

3. Aðalnámskrá grunnskóla 

3.1 Námskrá frá 1999 

Fræðimenn eru sammála um að menningarkennsla er mikilvæg. Ekki er hægt að læra 

tungumál til fullnustu án þess að fá kynningu á þeirri menningu sem tungumálið tilheyrir. 

Menning og tungumál eru órjúfanlegir samvirkandi þættir en sá sem ekki kynnir sér 

menningu þess tungumáls sem hann nemur getur aðeins talað nokkuð óbjagað mál en í 

senn verið óskiljanlegur. Í mál hans vantar tilfinninguna fyrir sálarlífi tungumálsins sem 

leynist í menningunni (Guðbergur Bergsson 1993:8). 

Þetta viðhorf endurspeglast í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 en þar eru 

gerðar kröfur um að kynning á menningu enskumælandi þjóða sé stór hluti af þeirri 

enskukennslu sem nemendur eiga rétt á. Skoðum nánar lokamarkmið 10. bekkjar. Þau 

eru:  

Nemandi 

-geti lesið sér til gagns og ánægju 

-geti beitt mismunandi lestrarlagi eftir því sem við á 

-skilji mælt mál sér til gagns og ánægju 

-geti hlustað á mismunandi hátt eftir upplýsingum í töluðu máli 

-geti tjáð sig lipurlega á mæltu máli um málefni sem eru honum kunnugleg 

-geti tjáð sig skriflega á viðeigandi hátt um málefni sem eru honum kunnugleg 

-sé fær um að beita helstu málfræði- og málnotkunarreglum 

-hafi nokkra innsýn í félagslega notkun málsins 

-öðlist aukna innsýn í menningu og siði enskumælandi þjóða 

-hafi kynnst ensku af mismunandi málsvæðum, m.t.t. framburðar og orðaforða 

-sé meðvitaður um notagildi ensku víða um heim 

-sé meðvitaður um gildi enskukunnáttu í fræðslu og vísindum 

-sé meðvitaður um eigin ábyrgð á árangri og framförum í námi 

(Menntamálráðuneytið 1999:18). 
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Lokamarkmiðin eru markmið sem nemendur eiga að hafa náð í enskunámi sínu eftir 

tíunda námsár sitt í grunnskóla. Meirihluti þeirra fjalla óbeint eða beint um menningu en 

þar sem hugtakið er svo vítt er auðvelt að tengja nánast öll markmiðin á listanum við 

einhvern einn kima menningar. Sem dæmi má taka fyrsta markmiðið, að nemendur eiga 

að geta notið lesturs á enskum bókmenntum sér til gagns og ánægju. Allt útgefið efni 

hefur eitthvert menningarlegt gildi þar sem það endurspeglar ákveðin ríkjandi viðhorf á 

ákveðnum tímapunkti. 

Eitt mikilvægasta markmið tungumálanáms er að ná góðri færni í félagslegri 

notkun málsins. Hin eiginlegi tilgangur tungumálanáms er að einstaklingurinn geti notað 

tungumálið sér til gagns og gamans, aðallega til samskipta, hvort sem það er í rituðu 

málið eða töluðu. Þekking á félagslegri notkun tungumálsins nýtist sem rammi í 

samskiptum og ákvarðar hvaða hegðun sé ásættanleg og hver ekki. Með talmáta og 

líkamshreyfingum sýnir fólk menningartengda hegðun. Hvaða merking er að lokum lögð 

í orðin, talsmáti og líkamstjáningu ræðst af menningarlegum bakgrun þeirra sem hlut eiga 

að máli. Til að gera nemendur hæfa til samskipta á markmálinu verða þeir að læra um 

félagslegu hlið enskunnar. 

Talsmáti fólks getur sagt okkur ótal margt um hvernig það lifir, hvar það búi, 

hvernig uppeldi það fékk, af hvaða kyni og aldri það er, hvaða samfélagsstöðu það hefur 

og þar fram eftir götunum. Til dæmis geta mállýskur sagt til um uppruna einstaklings. 

Þær hafa að geyma orðaforða sem tengist og lýsir daglegu lífi fólks á því afmarkaða 

svæði sem mállýskan er bundin við. Vegna þess hve mállýska getur verið staðbundin er í 

sumum tilvikum nánast um að ræða nýtt tungumál. Nemendur sem fá tækifæri til að 

kynnast mismunandi mállýskum og talsmáta fólks fá sérlega góða innsýn í menningu 

enskumælandi þjóða og fjölbreytileika hennar (Menntamálaráðuneyti 1999:17-32, 

Stempleski og Tomalin. 1993:7). 

Rétt eins og menning er tungumál staðbundið og þarf þess vegna ekki að vera að 

einstaklingar frá tveimur menningarsvæðum, þar sem enskan er töluð sem fyrsta mál, 

skilji hvorn annan til hlítar þegar á hólminn er komið. Útbreidd tungumál skiptast oftar en 

ekki í mállýskur  og er því ekki ólíklegt að lögð sé mismunandi merking í orðin eftir því í 

hvaða landshluta þau eru látin falla. 
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Til nánari útskýringar er hægt að skoða eitt orð sem bæði er notað í breskri ensku 

og amerískri ensku, orðið bill. Breti og Ameríkani geta auðveldlega talað saman á sínu 

móðurmáli en vegna þess að tungumálið hefur fengið að þróast við mismunandi aðstæður 

er merking einstakra orða ekki sú sama. Hið áður nefnda orð, bill, hefur í bæði breskri og 

amerískri ensku merkinguna reikningur. Auk þess hefur orðið í breskri ensku  þýðinguna 

lögregla og er slanguryrði. Í amerískri ensku þýðir það hinsvegar peningaseðill 

(American and British English differences 2007). 

 

3.2 Ný námskrá  

Menning er álitin mikilvæg í tungumálakennslu ef marka má Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 1999.  Ný námskrá er nú í vinnslu og tekur hún gildi síðar á þessu ári. Innihald 

námskránna er að mestu leyti það sama og hefur ekki að geyma ný viðhorf gagnvart 

kynningu á menningu í enskukennslu. Til samanburðar við námskrána frá 1999 er nýja 

námskráin skýrari og nákvæmari í markmiðssetningu hvað varðar þátt menningar.  

Lokamarkmið í ensku fyrir tíunda bekk sem koma inn á menningu enskumælandi þjóða 

eru: 

...nemendur 

- hafi öðlast nægilegt vald á orðaforða til að geta lesið hjálparlaust flesta almenna  

   texta, svo sem dagblöð og tímaritsgreinar. 

- geti lesið sér til gagns og ánægju smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu fólki. 

   [...] 

- geti skrifað samfelldan texta á viðeigandi máli um kunnuglegt efni og fylgt  

   helstu hefðum varðandi uppbyggingu, þ.e. inngang, meginmál og niðurlag. 

   [...] 

- geti tjáð sig lipurlega og tekið þátt í umræðum um kunnugleg málefni og tjáð sig  

  á viðeigandi hátt eftir aðstæðum. 

   [...] 

- geti skilið almennt talað mál manna á milli 

- geti fylgst með megininntaki í fjölmiðlum þegar um kunnuglegt efni er að ræða. 

- hafi fengið innsýn í og öðlast skilning á ýmsum þáttum í menningu og þjóðlífi 

  enskumælandi landa 

(Menntamálaráðuneytið 2007:20). 
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Með nýrri námskrá er gert ráð fyrir að enskukennsla sé færð niður í fjórða bekk. Kynning 

á menningu enskumælandi þjóða hefst strax í upphafi þó nemendur séu ekki búin að ná 

neinni færni í málinu. Lagður er grunnurinn að frekara enskunámi með því að nota 

söngva, þulur og almennar kurteisivenjur í enskri menningu til að kenna þeim málið. 

Námið er gert létt og skemmtilegt til að vekja áhuga nemenda á frekara enskunámi. Í 

greininni Intercultural Learning eftir Chris Rose segir að skilningur nemenda á að til séu 

fleiri en einn menningarheimur sé mikilvægur í tungumálanámi. Þar segir einnig að ekki 

sé hægt að aðskilja menningu og tungumál. Samkvæmt Rose ætti þar af leiðandi að kenna 

menningu á öllum stigum tungumálanáms, sama á hvaða aldri nemendur séu (Rose [án 

árs a]). 

Vegna þess hve ungir nemendur eru þegar þeir hefja enskunám er ekki víst að þeir 

hafi áttað sig á því hvað menning sé. Þeir hafa ekki fullan skilning á eigin menningu og 

þar af leiðandi ekki þroska til að dæma  nýju menningu. En þrátt fyrir ungan aldur er 

hægt að nýta forvitni nemenda til að kynna fyrir þeim hugmyndina að til sé önnur 

menning án þess að nota beint orðið menning og skýra fyrir þeim á akademískan hátt 

hvað felist í hugtakinu. Hægt er að kynna fyrir þeim vissa þætti menningar eins og 

söngva, klæðarburð, almenna kurteisi og fleira, einungis í smáum skömmtum og í stuttan 

tíma í senn. 

Menningatengt efni þyngist eftir því sem nemendurnir verða eldri. Í fimmta bekk 

er byrjað að fjalla um daglegt líf enskumælandi fólks og farið er í hlutverkaleiki. 

Nemendur eru á þessu stigi orðin meðvitaðir um eigin menningu en hafa enn ekki þroska 

til að dæma hana eða bera hana saman við aðra menningarheima. Hlutverkaleikir eru því 

góð leið til að kynna menningu þar sem nemendur gera sér ef til vill ekki grein fyrir því 

hvert viðfangsefnið sé heldur upplifa námið sem einhvers konar leik. Í gegnum leikinn 

kynnast þau menningunni og gera sér í leiðinni grein fyrir því að þau eru aðeins að leika 

sér og að leikurinn sé ekki veruleiki. 

 Í níunda bekk er lögð áhersla á tjáningu nemenda. Þeir eiga að fá innsýn í 

menningu enskumælandi þjóða og siði þeirra með því að hlusta á og lesa fjölbreytilegt 

efni. Kennsluefnið á að hvetja nemendur til að hugsa sjálfstætt og mynda sína eigin 

skoðun um umfjöllunarefnið hverju sinni. Á þessum aldri hafa þau nægan þroska til að 
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byrja að bera menningu enskumælandi þjóða saman við sína eigin í þeim tilgangi að átta 

sig á einkennum hvorrar menningar fyrir sig. Mikilvægt er að kenna þeim alveg frá 

byrjun að viðurkenna menningarlegt afstæði, það er að dæma ekki menningu annarra út 

frá eigin menningu. Í eðli sínu er það ekki hægt þar sem að nemendur eru alltaf undir 

áhrifum eigin menningar og gildismati hennar. Það þýðir þó ekki að rétt sé að fella dóm 

um aðra menningarheima á röngum forsendum. Hugmyndin er að reyna að fá nemendur 

til að skoða aðra menningu á sem hlutlausastan máta og mögulegt er. Fjalla á um 

menningu og kynna fyrir nemendum gildismat hennar og gera þeim ljóst að þeirra viðmið 

og gildi séu ekki algild. Þeir eru hvattir til að ígrunda og hugsa ekki um heiminn aðeins út 

frá sjálfum sér heldur sem alþjóðasamfélag (Robertson 1985:65). 

 Í þrepamarkmiðum tíunda bekkjar segir að nemendur eigi að hafa öðlast nægilega 

þekkingu í ensku til að nýta málið á erlendum vettvangi í samskiptum,  til frekara náms á 

ensku og sjálfum sér til gamans og fróðleiks. Þá er eitt af  hinum endanlegu markmiðum 

að opna dyrnar að þeirri þekkingu sem aðrar þjóðir hafa aflað sér og auka möguleika 

nemenda til að komast til manns. Vegna landfræðilegrar legu Íslands neyðast Íslendingar 

til að læra að minnsta kosti eitt tungumál til að geta átt samskipti við erlendar þjóðir. Það 

verkvit og sú þekking sem samfélagið byggir á í dag hefði ef til vill ekki borist til 

landsins ef íslendingar hefðu ekki sett sér það markmið að læra önnur tungumál og nema 

lönd (Menntamálaráðuneytið 2007:19-31, 50). 

 

4. Menningarkennsla 

4.1 Nýir tímar, breytt viðhorf 

Enska er útbreitt tungumál sem fjöldi fólks hefur að móðurmáli eða sem sitt annað mál. 

Af þeim ástæðum gegnir hún lykilstöðu í alþjóðasamskiptum, fræðslu og vísindum sem 

tæki til miðlunar og samskipta. Með auknum alþjóðasamskiptum öðlast fræðimenn á 

sviði tungumálakennslu dýrmæta reynslu sem skilar sér í inn í kennslustofurnar. Allt frá 

upphafi tungumálakennslu var menning álitin hluti af tungumálinu en með tímanum og 

aukinni reynslu hefur hún hlotið meira vægi. Upphaflega var þó ekki hægt að tala um 

eiginlega menningarkennslu eða kynningu eins og hún þekkist í dag heldur um hvert 

endanlega markmið tungumálanámsins var.  
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Fyrsta kennsluaðferðin, klassíska aðferðin, einkenndist af málfræðikennslu í þeim 

tilgangir að nemendur gætu lesið grískar og latneskar fornbókmenntir. Mikið af 

fræðiritum var gefið út á latínu og forngrísku, til að mynda kirkjubækur og heimspekirit, 

sem voru ekki á allra færi að lesa.  Áherslan var því á lestur og ritun (Larsen-Freeman 

2000:11). 

Kennsluaðferðir okkar tíma taka hinsvegar mið af fjórum færniþáttum, lestri, 

hlustun, ritun og tali. Þriðja og fjórða færniþættinum, hlustun og tali, var gefið aukið vægi 

í kennsluaðferðum nútímans á umbótatímunum eftir síðari heimstyrjöldina þegar skrið 

komst á þróun kennsluaðferða. Færniþættirnir fjórir eiga að ná utan um alla þætti 

tungumálsins þannig að nemendur fái fjölbreytta og heildstæða kennslu og færni í 

markmálinu. Á sama tíma fékk menning aukið vægi sem á sinn þátt í að skapa 

heildstæðari þekkingu og skilning nemenda á tungumálinu (Zaid 1999:2, 

Menntamálaráðuneytið 1999:17-32).  

Oft er talað um meðvitundina um menningarsamhengi sem fimmta færniþáttinn á 

eftir lestri, ritun, hlustun og tali. Hún er hið endanlega markmið tungumálanáms og sá 

þvermenningarlegi skilningur nemenda sem þeir öðlast í umfjöllun um menningu (Rose 

[án árs a]). 

 Í umfjöllun Zaids kemur fram að með því að kynna menningu  markmálsins má 

búast við því að sýn nemenda á sína eigin menningu beytist. Nemendur verða meira 

meðvitaðir um eigin menningu, læra að skoða hana utanfrá og sjá hana eins og 

einstaklingur með annan menningarlegan bakgrunn sér hana, og verða meðvitaðir um að 

dæma ekki menningu markmálsins út frá sinni eigin menningu. Gagnrýnisraddir á 

menningarkennslu segja nemendur geti átt erfitt með að greina muninn á milli sinnar 

eigin menningar og þeirrar sem þau eru að læra um vegna þess að þau hafi ekki þroska 

eða getu til að hafna nýjum gildum og viðhorfum sem kynnt eru úr nýrri menningu. 

Einnig er til í dæminu að nemendur búi sér til  ,,sína eigin þriðju menningu”  til að hjálpa 

sér að skilja þann rugling sem kemur upp við að bera nýju menninguna saman við þeirra 

eigin. Það sem þau skilja ekki eða passar ekki inn í þá mynd sem þau hafa af hvorri 

menningu fyrir sig, setja þau sem hluta af þriðju menningunni (Rose [án árs b], Zaid 

1999:4).  
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Ég geri ráð fyrir að Zaid gangi út frá því að menning nemenda sé gjörólík 

menningu enskumælandi þjóða ef hugmyndir hans um „þriðju menninguna” eiga að 

ganga upp. Sú er ekki raunin hjá íslenskum nemendum. Menningarheimar hinna vestrænu 

þjóða eiga ýmislegt sameiginlegt. Ríkjandi viðmið og gildi í samfélögunum eru ekki 

nákvæmlega hin sömu en þau svipa til hvors annars. Samfélögin eru flest byggð á 

kristnum gildum, lífsgæðin og menntunarstig er svipað og saga þjóðanna tengir saman 

menningarheimana. Það eru því ekki stórvægileg atriði í menningunum sem ætti að koma 

íslenskum nemendum spánskt fyrir sjónir. Að kynna menningu enskumælandi þjóða fyrir 

íslenskum nemendum ætti ekki að fá neitt sérstaklega á þá þar sem hugmyndir þeirra um 

menningu falla ágætlega inn í þá menningu sem hér er kynnt og þeir hafa ekki þörf fyrir 

að búa til „þriðju menninguna” eins og  Zaid vill meina. 

Sú enska menning sem kynnt er hérlendis er eftir því sem ég best veit blanda af 

breskri menningu og bandarískri. Flest erlent sjónvarpsefni fáum við frá þessum tveimur 

ólíku menningarheimum auk bókmenntatitla, frétta, hinar ýmsu vörur og margt fleira. 

Þær námsbækur sem kenndar eru í grunnskólum eru breskar eða bandarískar  og flestir 

sem ætla sér í nám til enskumælandi lands fara til þessara tveggja landa. Við höfum því 

mestu tengslin við þessa tvo menningarheima vitandi að til eru töluvert fleiri 

enskumælandi þjóðir með eigin menningu. Með þá vitneskju í farteskinu setjum við samt 

sem áður alla enskumælandi menningu undir sama hatt í kennslunni og ætlumst til að 

nemendur kynnist enskumælandi menningu, þá væntanlega í heild sinni, en kynnum 

aðeins í kennslu breska og bandaríska menningu. 

. 

4.2 Evrópska tungumálamappan 

Evrópska tungumálamappan er kennslufræðilegt tæki sem byggt er á rannsóknum um 

nám og kennslu víðsvegar um Evrópu. Hún er í þróun hér á landi en er orðin  að veruleika 

í mörgum Evrópulöndum nú þegar. Upphaf hennar má rekja til efnahagsþróunar en 

Evrópa var á hraðri leið með að verða einn stór markaður sem fólk streymdi í gegnum 

vegna viðskiptatækifæra, til að nema fræði eða í leit að vinnu. Málvísindamaðurinn John 

Trim taldi að mismunandi tungumál Evrópubúa gætu virkað sem hindranir til lengri tíma 

litið í samskiptum fólks sem fluttist í áður nefndum tilgangi á milli landa og lagði til að 
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tungumálakennsla yrði gerð skilvirkari. Vangaveltur hans hrintu af stað umræðu um 

tungumálanám og tungumálakennslu sem leiddi til þess að Evrópuráðið hófst handa við 

að rannsaka nám og kennslu á sviði tungumála. 

 Vinna hófst í kjölfarið í að gefa út námskrá í fullorðinsfræðslu sem skilgreindi 

lágmarks tungumálakunnáttu fullorðins fólks sem flytur sig á milli landa. Þegar þeirri 

vinnu var lokið var hafist handa við að gera slíkt hið sama fyrir börn. Áframhaldandi 

vinna afmarkaðist við að búa til afmarkandi víðtækan samræmdan viðmiðunarramma um 

tungumálakunnáttu. Ramminn var síðan hafður til hliðsjónar við námskrárgerð í mörgum 

Evrópulöndum. Upp úr þessari vinnu skapaðist síðan evrópska tungumálamappan sem er 

hluti af víðtæku þróunarstarfi í tungumálakennslu og er orðin samevrópskt 

kennslufræðilegt tæki í tungumálakennslu. Hún er grundvöllur sameiginlegrar 

viðurkenningar á færni í tungumáli og stýrir samvinnu evrópskra stofnana sem leiðir til 

samhæfðra aðgerða í þróun tungumálakennslu. 

 Markmið tungumálamöppunnar er að gera tungumálanám skilvirkara og 

markvissara. Með tilkomu hennar er auðveldara fyrir fólk á öllum aldri að fá 

tungumálakunnáttu sína metna í Evrópulöndunum. Hún er ekki námsefni út af fyrir sig 

heldur rammi sem nýtist til að meta tungumálakunnáttu. Henni er skipt upp í þrjá hluta; 

tungumálapassann, námsferilskrá og safnmöppu. Áhersla er á málfærni nemenda, 

gagnkvæma þekkingu og skilning á menningu. Þannig er menning og tungumál tengt 

saman og stuðlað að því að nemendur séu ábyrgir og meðvitaðir í tungumálanámi sínu og 

sem alheimsborgarar framtíðarinnar.  

Meginstoðir tungumálamöppunnar eru nemendasjálfstæði, vitund nemandans um 

hvernig hann lærir og menningarnæmi.  Nemendur eru hvattir til að taka ábyrgð á eigin 

framförum og námi með því að viðurkenna stöðugt fyrir sjálfum sér hvað hann kunni og 

hvað ekki. Til þess eru þar til gerðir matslistar byggðir upp á færniþáttunum fjórum, 

lestur, hlustun, tal og ritun, sem nemandinn fyllir út og metur sína eigin þekkingu. Út frá 

niðurstöðunum á að vera auðvelt fyrir nemendur að setja sér skýr markmið sem hann 

vinnur síðan markvisst að. Árangurinn er reglulega metinn og er nemandinn því 

meðvitaður um þekkingu sína í tungumálinu.  
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Vitund nemandans byggist upp á því að nemandinn hefur gott yfirlit yfir nám sitt 

og árangur. Hann beinir námsárangri sínum í æskilega átt með markmiðasetningu, 

skipulagningu, eftirliti kennarans og reglulegu mati á námsárangri. 

Aðalmarkmið tungumálmöppunnar er að efla skilning nemenda á ólíkum 

menningum þjóða heimsins. Nemendur eru, eins og segir í grein Hafdísar Ingvarsdóttur, 

fastir inn í menningarskel móðurmálsins og er markmið tungumálnáms að brjótast út úr 

skelinni til að nemendur sjái margbreytileika ólíkra þjóða. Nemendur eiga að þroska með 

sér skilning á margbreytileikanum og sérstöðu hverrar menningar, hvort sem það er hans 

eigin eða menning þess tungumáls sem hann er að læra (Hafdís Ingvarsdóttir 2006:5-7). 

 

5. Könnun 

5.1 Viðhorfskönnun 

Forvitnilegt væri að vita hvort menning sé í reynd eins stór hluti af enskukennslu í 

skólunum eins og námskrá segir til um. Ákvað ég því að útbúa stutta könnun. Markmið 

hennar var að athuga lauslega hvert viðhorf kennara er til menningar, það er hvort þeim 

þætti mikilvægt að kenna menningu og hvort hún væri hluti af enskukennslu þeirra. Gæði 

kennslunnar er undir þeim komin og viðhorf þeirra til menningar endurspeglast í 

kennsluháttum þeirra. Ef hún er að þeirra mati mikilvæg gefur það augaleið að þáttur 

hennar í kennslunni verður stærri en hjá þeim sem ekki finnst hún mikilvæg.  

 Könnunin byggist á markmiðum Aðalnámskrár í ensku sem og almennri 

kennslufræði tungumála og samanstendur af 18 atriðum, fjórum spurningum og 14 atriða 

atriðalista. Sextán enskukennarar á unglingastigi sem kenna víðsvegar um landið fengu 

senda könnunina í tölvupósti. Kennararnir voru valdir af leiðsögukennara þessa 

lokaverkefnis. Hún var nafnlaus og svöruðu alls sjö kennarar könnuninni, sex konur og 

einn karlmaður, sem að meðaltali hafa kennt í rúm 15 ½ ár. Tímamörk voru sett á skil og 

gefin vika til að senda svar til baka. Eftir að sá tími rann út voru öll svör sem höfðu borist 

prentuð út sem Word skjöl þannig að ekki væri hægt að tengja þau við netföng, persónur 

eða skóla. Sjá spurningalistann í heild sinni í fylgiskjali 1. 

Tilgangur könnunarinnar var eins og áður segir, að kanna lauslega hvert viðhorf 

kennara væri til menningarkennslu og til að kveikja hugmyndir og áhuga að frekari 
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rannsóknum. Könnunin er ekki unnin út frá stóru úrtaki og því ekki vísindalega marktæk. 

Hana má því ekki nota til að yfirfæra yfir á heildina og takmarkast aðeins við þennan hóp 

sjö kennara sem svöruðu henni. 

 Könnunin var byggð upp á fjórum spurningum og stuttum gátlista með 14 

kennslufræðilegum atriðum tengdum menningarkennslu þar sem svarendur voru beðnir 

um að merkja við valkostina aldrei, mjög sjaldan, stundum og oft til að lýsa því hve oft 

þessi atriði bæri upp í kennslustundum. Aldrei var merkt við í dálknum aldrei í allri 

könnuninni sem er greinilegt merki um að kennarahópurinn kennir menningu sem hluta 

af enskukennslu sinni. Hægt er að sjá niðurstöður könnunarinnar í heild sinni í 

myndritum í fylgiskjali 2.  

 

5.2 Niðurstöður í tölulegum upplýsingum 
 

Í fyrstu spurningunni var spurt 

um kyn og eins og áður segir 

svöruðu 6 konur könnuninni 

en aðeins einn karlmaður. 

Næst var spurt um hve lengi 

viðkomandi hafði starfað sem 

enskukennari og var 

meðaltalið í kennarahópnum 

15,6 ár.  

 

 

 

 

Mynd 1. Kyn svarenda. 
 
 

     Mynd 1. Kyn svarenda. 
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Spurning 4
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Spurning 3

Finnst þér mikilvægt að nemendur kynnist menningu þess 
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Mynd 2. Viðhorf til mikilvægis menningarkennslu. 

 

Spurningunni sem á eftir kom, hvort kennurum finndist mikilvægt að kenna menningu, 

svöruðu allir játandi. Að sama skapi svöruðu allir játandi því að menning hefði alltaf haft 

sess í enskukennslu þeirra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3. 
Þáttur 
menningar. 
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Nú er komið að atriðalistanum. Fyrsta atriðið á listanum sem spurt var um var 

hvort nemendur fengju kynningu á daglegu lífi fólks í enskumælandi löndum. Fjórir 

svöruðu stundum en þrír svöruðu oft. Í atriði tvö var spurt hvort nemendur læsu rauntexta 

á ensku, s.s. dagblöð, tímarit eða bókmenntir og svöruðu fjórir því játandi, tveir merktu 

við stundum og aðeins einn við mjög sjaldan. 

 

 Aldrei Mjög sjaldan Stundum Oft 

Kynning á daglegu lífi fólks 0 0 4 3 

Lestur rauntexta á ensku 0 1 2 4 

Horft á menningartengt 
fræðsluefni 0 2 4 0 

Bækur aðgengilegar í 
tímun 0 0 1 6 

Horft á gamanefni á ensku 0 0 3 4 

Kynning á hátíðisdögum 0 1 4 2 

Læra að nota ensku við 
eðlilegar aðstæður 0 0 3 4 

Umræður um menningu 
enskumælandi fólks 0 2 2 3 

Námsefnið gefur tækifæri 
til söngs 0 2 5 0 

Lestur bókmenntatexta 0 0 2 5 

Kynning á menningu 
jafnaldra 0 1 5 1 

Hlutstun á daglegt enskt 
talmál 0 2 3 2 

Kennari býr til kennsluefni 
eða notar ítarefni 0 0 5 2 

Kennsla fer fram á ensku 0 1 1 5 

Mynd 4. Taflan sýnir niðurstöður úr atriðalistanum. 

 

 Ekki er mikið um að nemendur þessara kennara horfi á fræðsluefni um 

enskumælandi menningarheima samkvæmt könnuninni. Fjórir merktu við stundum og 

tveir við sjaldan. Enginn merkti við oft. Næst var spurt hvort að bækur á ensku væru 

nemendum aðgengilegar í tímum bæði til gagns og gamans. Allir nema einn kennari 

merktu við oft. Hinn eini merkti við stundum. Einnig var spurt hvort nemendur fengju að 
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sjá sjónvarpsþætti, bíómyndir eða annað gamanefni á ensku. Fjórir kennarar svara oft og 

þrír svara stundum. 

Því næst var spurt hvort nemendur fengju kynningu á hátíðisdögum og merktu 

flestir við  stundum, eða alls 4. Tveir kennarar sögðu nemendur sína fá kynningu oft en 

aðeins einn sagðist mjög sjaldan vera með þesskonar kynningu. 

Fjórir svarenda sögðust kenna nemendum oft hvernig nota ætti tungumálið í 

eðlilegum aðstæðum, eins og almennar kurteisisvenjur í samskiptum við aðra. Þrír merktu 

við valkostinn stundum. Tveir merktu við stundum og tveir merktu við mjög sjaldan. 

Einnig var spurt hvort að nemendur fengju tækifæri til að ræða um menningu, siði, venjur 

og viðhorf  enskumælandi fólks. Dreifingin var nokkuð jöfn en þrír svöruðu oft, tveir 

stundum og tveir mjög sjaldan. 

Fimm merktu við stundum þegar spurt var hvort að námsefnið innihéldi tækifæri 

til að syngja á ensku og velta fyrir sér söngtextunum. Tveir svöruðu mjög sjaldan og 

enginn kennari svaraði oft. Næst var spurt um bókmenntatexta og hvort að nemendur 

læsu ljóð, skáldsögur, þjóðsögur eða smásögur á ensku. Fimm kennarar segja nemendur 

sína gera það oft og tveir stundum. Enginn kennari svaraði mjög sjaldan.  

Atriðinu, nemendur fá að kynnast menningu enskumælandi jafnaldra sinna, 

svöruðu fimm kennarar stundum en einn kennari hvort um sig mjög sjaldan og oft.  Þriðja 

síðasta spurningin eða atriðið á listanum var hvort nemendur fengju tækifæri til að hlusta 

á daglegt enskt talmál eins og t.d. fréttir. Niðurstaðan var að þrír merktu við stundum, 

tveir við mjög sjaldan og tveir við oft. 

Tvö síðustu atriðin voru um námsefniðgerð, þ.e. hvort að kennararnir byggju til 

sitt eigið kennsluefni eða notuðu ítarefni til að kynna menningu enskumælandi þjóða og 

hvort að enska væri aðaltungumálið í kennslustundum. Niðurstaðan var á þann veg að 

tveir kennarar sögðust mjög sjaldan búa til sitt eigið kennsluefni, þrír gera það stundum 

og tveir sögðust gera það oft. Einn kennari talar mjög sjaldan ensku í kennslustundum, 

einn segist gera það stundum og fimm kennarar gera það oft.  
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Mynd 5. Niðurstöður úr atriðalistanum sýndar í myndriti. 

 

5.3 Umræða 

5.3.1 Aldrei segja aldrei 

Til að kynnast menningu enskumælandi fólks er árangursríkt að skoða daglegt líf þess og 

þá augljósu þætti sem hafa áhrif á það. Hlutir eins og fréttaflutningur, bækur, talsmáti og 

hversdagslegir hlutir geta gefið góðar vísbendingar um hvernig hið daglega líf gengur 

fyrir sig. Með þetta í huga, Aðalnámskrána við hendina og með kennslufræði erlendra 

tungumála að vopni, útbjó ég spurningalistann. Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar er 
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augljóst að hann er engan vegin tæmandi og vekur upp margar áhugaverðar spurningar 

sem hægt væri að svara með stærri og viðameiri könnunum. 

Eins og áður segir merkti enginn við valmöguleikann aldrei í könnuninni sem 

styður játandi svar allra við spurningunni að menning sé mikilvæg í enskukennslu og að 

það viðhorf skilar sér inn í kennsluna. Oftast var merkt við valkostinn stundum, því næst 

við oft, þar á eftir við mjög sjaldan og aldrei við aldrei. Það er því hægt að segja að þeir 

sjö kennarar sem tóku þátt í könnuninni kenni menningu fyrir víst. Niðurstöður 

könnunarinnar í heild sinni má sjá í fylgiskjali 

. 

5.3.2 Fræðsluefni  

Ekki er að sjá að kennararnir sýni nemendum sínum fræðslumyndbönd um enskumælandi 

menningarheima. Allir gera það einhvern tíman en enginn kennaranna segist gera það oft. 

Það áhugaverða er að fjórir kennarar sögðust sýna þeim oft  gamanefni á ensku, þætti eða 

bíómyndir. Þrír sögðust sýna það stundum. Hlutfallslega er það oftar en 

fræðslumyndböndin svo spurning er hvort sú þróunin í dag, að fræðslumyndbönd séu á 

undanhaldi. Fræðslumyndbönd eru jafn ólík og þau eru mörg en geta verið erfið fyrir 

nemendur af því leyti að þau ná ef til vill ekki að fanga athygli nemenda eins og annað 

sjónvarpsefni. Bíómyndir og sjónvarpsþættir tengjast áhugasviði nemenda. Með því að 

nota þess slags efni í kennslufræðilegum skilningi er hægt að vekja áhuga hjá nemendum 

og virkja þá í tungumálanámi sínu.  

Þó svo að sumar bíómyndir og þáttaraðir geti verið afar þunnt og óviðeigandi  

kennsluefni eru hægt að finna efni inn á milli sem er einkar lýsandi fyrir það samfélag 

enskumælandi þjóða sem verið er að fjalla um. Til dæmis amerísku sjónvarpsþættirnir 

Vinir (Friends). Þeir þættir, þó svo þeir hafi auðvitað verið ýktir eins og flest 

sjónvarpsefni, lýsa nokkuð vel lífi ungs bandarísks fólks sem lifir og starfar í stórborg. 

Þau eru ósköp venjuleg og leitast eftir því sama í lífinu og venjulegt fólk gerir. Þau glíma 

við sömu hversdagslegu vandamál og hinn venjulegi meðalmaður í Bandaríkjunum. 

Einnig er hægt að nefna breska grínþáttinn Little Britain. Þar er tekið á helstu þáttum 

bresks samfélags og gert grín að meðalmanninum og bresku samfélagi. Allar gerðir fólks 

rata inn í þáttinn og ekkert er höfundum þáttanna heilagt sem sjá spaugilegu hliðina í því 
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venjulega. Það efni sem ratar inn í þessa tvo þætti á sér stoðir í veruleikanum og gætu þar 

af leiðandi nýst sem kennsluefni í kynningu á menningu í enskukennslu.  Ég mæli þó ekki 

með að sýndar verði heilu þáttaraðirnar í kennslustundum, heldur að kennarar notist 

frekar einstaka þætti sem dæmi um hvernig daglegt líf er í enskumælandi löndum og 

hvernig samfélag enskumælandi þjóða sé.    

 

5.3.3 Á gömlum merg 

Í kringum hátíðisdaga í menningu enskumælandi þjóða hafa skapast hefðir sem eiga sér 

djúpar rætur í sögu þjóðanna. Með því að skoða þessa siði og venjur er hægt að glöggva 

sig á rótum menningarheimanna og á hverju þær byggjast. Það er því ánægjulegt að heyra 

að bróðurpartur kennarahópsins kynnir að einhverju leiti þessa hátíðisdaga fyrir 

nemendum sínum og kenna þeim þannig um leið eitthvað um arf þeirrar menningar sem 

fjallað er um.  

Söngvar get einnig geymt menningararf. Kirkjusöngvar, baráttusöngvar, 

vögguvísur túlka tíðaranda þess tíma og tilefnis sem þeir voru samdir á og verið 

merkingamiklir fyrir það samfélagið. Til dæmis kirkjusálmar, en þeir túlka 

trúarhugmyndir, siðferðisleg viðhorf og gildi sem samfélagið byggir á. Baráttusöngvar 

greina frá málefnum sem skiptu þjóðina máli hverju sinni og vögguvísur geta átt rætur 

sínar að rekja langt aftur og verið hluti af menningararfi þjóða. Samtímatónlist er tilvalið 

að nota til að kynna menningu enskumælandi jafnaldra nemenda. Það er eitthvað sem 

kennararnir virðast gera mikið af samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. Hins vegar kom 

ekki fram hvernig sú kynning færi fram en forvitnilegt hefði verið að spyrja að því.  

 

5.3.4 Félagsleg notkun tungumáls 

Meirihluti kennaranna talar ensku í tímum og við það þjálfast nemendur í að hlusta á 

daglegt enskt talmál. En kennarinn er íslenskur og hefur í flestum tilvikum ekki ensku að 

móðurmáli og er því nauðsynlegt að nemendur fá tækifæri til að hlusta á til dæmis fréttir 

eða eitthvað sambærilegt raunverulegt efni frá ólíkum svæðum í enskumælandi löndum. 

Þannig þjálfast þeir í að hlusta á fjölbreyttan framburð á ensku. 
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Vegna smægðar Íslands og fámennis þurfa margir að sækja skóla erlendis seinna á 

ævinni, hvort sem það er í framhaldsnámi eða í grunnnámi. Víða er kennt á ensku í 

löndum þar sem enska er ekki talað sem fyrsta tungumál er því grundvallar atriði að hafa 

góðan grunn í ensku til að geta verið virkur þáttakandi í því samfélagi sem búið er í. Það 

er því mikilvægt að þekkja eðlilega notkun tungumálsins, svo sem almennar 

kurteisisvenjur, hegðunarmunstur og eðlilegan talmáta. Með tilkomu evrópsku 

tungumálamöppunnar á að vera jafn auðvelt fyrir Íslendinga og aðra íbúa Evrópu að fá 

tungumálakunnáttu sína metna. Tungumálamappan  er þó enn á þróunarstigi hérlendis og 

ekki algjörlega komin í gagnið (Hafdís Ingvarsdóttir 2006:5).  

Spurt var hvort nemendur fengju tækifæri til að ræða um menningu, siði, venjur 

og viðhorf hvort sem það væri þeirrar eigin menningar eða menningu enskumælandi 

þjóða. Þeir eru að uppgötva sína eigin menningu og það hjálpar þeim að átta sig á eigin 

menningu, gildum og viðhorfum að skoða hana utan frá, rétt eins og þeir skoða nýja 

menningu. Svigrúm fyrir umræður gefur nemendur tækifæri til að viðra vangaveltur sínar 

og fá svör við spurningum sem gætu vaknað þegar ný menning er kynnt fyrir þeim.  

 

5.3.5 Kennsluefni 

Spurt var: Ég bý til eigið kennsluefni eða nota ítarefni til að kynna enska menningu og 

merkja átti við áður nefnda valmöguleika. Merkilegt er að allir kennaranna búa til sitt 

eigið efni eða leita sértaklega eftir ítarefni til að dýpka kennslu í menningu.  

 Á aftasta blaði könnunarinnar voru nokkrar auðar línu fyrir svarendur, ef þeir 

vildu koma einhverju sérstöku á framfæri. Áður nefnd spurning um kennsluefni var ein af 

síðustu spurningunum og var þar af leiðandi mörgum ofarlega í huga. Fram komu því 

áhugaverðar athugasemdir frá nokkrum um kennsluefni fyrir menningarkennslu. Nefnt 

var að kennarar vildu eyða meiri tíma til kennslu og kynningar á enskri menningu. Það 

væri því miður hægara sagt en gert þar sem kennsluefni væri af skornum skammti. Sá 

kennari vildi sjá meira af myndböndum eða tímaritum sem gætu nýst í menningarkennslu.  

Næsta athugasemd var allt annars eðlis en þar benti kennarinn á að ekki þyrfi að 

leggjast í námsefnisgerð þar sem nóg væri til af menningartengdu kennsluefni í 

grunnefninu sem og á Internetinu. Hingað til hefur reynslan sýnt að Internetið sé ekki 
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allra besti kosturinn þegar leita á uppi vandað efni af því leyti að ekki ríkir sama traust til 

Internet heimilda og til dæmis bóka. Vissulega er hægt að finna virkilega flott og vandað 

efni á netinu á heimasíðum virtra og trúverðugra aðila eins og BBC. Að mínu mati er ekki 

hægt að hunsa þá staðreynd að mikið er af óyfirförnu efni er sett út á netið sem auðvitað 

er misgott. Allt efni sem gefið er út á riti hafa verið ritskoðaðar og eru gefnar út af 

ábyrgum aðilum sem eru síðan ábyrgir fyrir efninu. Erfiðara getur reynst að finna 

útgefanda ef um er að ræða efni af netinu, hvenær það er útgefið og hvort það sé 

ritskoðað. Hins vegar hafa útgefendur í auknum mæli gefið út efni á netinu frekar en í riti 

sem auðveldar aðgengi og minnkar kostnað við útgáfuna. Þannig sjá þeir þann kost að 

gefa út meira efni. Það sem ég velti fyrir mér er hvort það sé síðan á kostnað gæðanna. 

Tíminn einn leiðir það í ljós.  

Einn kennarinn í svarendahópnum hafði náð að gera kennsluna einkar lifandi með 

því að fara með nemendur sína í námsferð til Englands í nokkra daga. Greinilegt er að 

kennarar vita ekki alveg hvert þeir geti snúið sér í leit að góðu kennsluefni. Ekki þarf að 

finna upp hjólið í hvert skipti sem námsefni vantar eins og þessi eini kennari virðist gera, 

því raunin er sú að nóg er til af góðu kennsluefni. Hængurinn er þó sá að eins og með 

flesta fjársjóði þarf að leita þá uppi. 

 

6. Lokaorð 

 
Eftir þessa umfjöllun um gildi menningar í tungumálakennslu er greinilegt að hún er 

ómissandi þáttur í enskukennslu. Allt frá upphafi hefur hún verið hluti af kennslunni  

þrátt fyrir að hafa ekki verið álitin ómissandi þáttur. Með tímanum og aukinni reynslu 

breyttist það viðhorf og er kynning á menningu enskumælandi þjóða orðin mikilvægur 

hluti af tungumálakennslu.  Hið endanlega markmið enskunáms er að gera nemendur að 

virkum notendum tungumálsins þannig að tungumálþekking þeirra nýtist þeim á 

lífsleiðinni, bæði sem góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og til að eiga 

samskipti á erlendum vettvangi. Enskan sem tungumál á sér djúpar rætur í menningu 

sinni og því ógerlegt að skilja að þessa tvo þætti í kennslu. Tungumálið hefur að geyma 

þjóðarsál og jafnvel skapgerð þjóða sem skilgreinir svo vel hver þjóðin er. Sá sem ekki 
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kynnir sér menningu þess tungumáls sem hann nemur getur með engu móti fengið fulla 

tilfinningu fyrir tungumálinu og kann þar að leiðandi ensku ekki til fullnustu.  

Aðalnámskrá grunnskóla, bæði sú nýja og hin núgildandi, gerir menningu hátt 

undir höfði sem endurspeglar viðhorf fræðimanna og reynslu þeirra af tungumálakennslu. 

Nauðsynlegt er að skoða málfræði tungumálsins og félagslega þátt tungumála, það hefur 

Evrópuráðið viðurkennt og eytt bæði tíma og fjármagni til rannsókna á sviði 

tungumálakennslu. Upp úr þessari vinnu fékkst ómetanlegt kennslufræðilegt tæki, 

evrópska tungumálamappan, sem virkar eins og samevrópskur viðmiðunarrammi til að 

meta tungumálaþekkingu.  Mappan tengir saman mál og menningu í tungumálakennslu 

með því að stuðla að og efla skilning og þekkingu nemenda á ólíkum menningarheimum 

sem og að styrkja tungumálafærni þeirra með ítarlegu og uppbyggjandi mati á 

tungumálaþekkingu.  

Jákvætt viðhorf gagnvart mikilvægi kynningar á menningu enskumælandi þjóða 

er áberandi meðal tungumálakennara og annarra sem koma að skipulagningu 

tungumálakennslu. Horft er til lengri tíma og skoðað hver notkun nemenda verður á 

ensku í framtíðinni til að mæta kröfum nútímans um tungumálakunnáttu. 

Alþjóðasamfélagið gerir kröfur um mikla tungumálaþekkingu til að auðvelda samskipti 

fólks af ólíkum uppruna. Gagnkvæmur skilningur þarf að ríkja um ólíkar 

menningarheima Mikilvægt er að enskunemendur átti sig á að mikilvægi 

margbreytileikans í samfélaginu og að hver menning hefur sína sérstöðu.  

 Kynning á menningu í tungumálakennslu er því ekki á undanhaldi. Enginn veit 

hvað framtíðin ber í skauti sér en eitt er víst að áfram mun bætast við þekkingu 

fræðimanna á sviði tungumálakennslu. Tungumálakennsla dagsins í dag verður hluti af 

þekkingu gærdagsins. Mikilvægt er að halda áfram að stuðla að auknum skilningi fólks á 

fjölbreytileika alþjóðasamfélagsins. Við þroskumst sem einstaklingar á að brjótast út úr 

menningarskelinni sem verndar okkur og opna hugann fyrir því sem aðrir 

menningarheimar hafa fram að bjóða, hvort sem það verði aukin þekking eða önnur 

viðhorf. Þrátt fyrir allt er heimurinn jafn stór og hann er lítill hvort sem okkur líkar það 

betur eða verr.  

______________________________________ 
Berglind Inga Gunnarsdóttir 

Kt. 1603.84-3019 
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