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Ágrip 

Áhrifa ensku hefur gætt sífellt meira á Íslandi undanfarin ár með tilkomu 

Internetsins og greiðari samskiptaleiða í gegnum hina ýmsu miðla. Krafan um 

færni í ensku hefur í kjölfarið farið stigvaxandi, bæði á sviði menntunar og hins 

almenna vinnumarkaðs. Rannsóknir á stöðu tungumálsins á síðustu árum hafa 

leitt í ljós að staða ensku er óljós hér á landi og virðist hún að einhverju leyti 

falla á milli þess að vera annað tungumál og erlent tungumál. Því er þörf á að 

endurskilgreina stöðu enskunnar til að tryggja samræmi við kennslu 

tungumálsins í skólum landsins og stuðla að hagnýtri notkun þess síðar meir. 

Tilgangur og meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna hvað 

enskukennarar á efsta stigi grunnskóla vita um aðgengi nemenda sinna að 

ensku utan kennslustofunnar og hvernig þeir taka mið af því í kennslu. Notast 

var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem hálf-opin viðtöl voru tekin við 

fimm enskukennara sem starfa á efsta stigi í fimm mismunandi grunnskólum 

og þeir beðnir um að svara samevrópska matsrammanum fyrir tungumál um 

hvar þeir teldu hinn almenna nemanda vera staddan í hlustun, lestri, 

samræðum, talmáli og ritun við lok grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennararnir séu almennt 

meðvitaðir um aukið aðgengi nemenda að ensku, bilið á milli nemenda sé 

sífellt að breikka og þeir komi inn í skólana með ólíkan grunn í ensku. Breytt 

viðhorf nemenda gagnvart kennslunni og væntingar þeirra til námsins hafa 

einnig áhrif á kennsluna. Til að koma til móts við þetta breiða bil og ólíkar 

þarfir nemenda reyna kennaranir að getuskipta nemendum, bjóða upp á 

erfiðleikaskipt efni og gefa framúrskarandi nemendum tækifæri til að taka 

ensku á framhaldsskólastigi. Kennararnir tala hins vegar um að það sé erfitt að 

mæta þörfum allra og mestur tími fari í að aðstoða slakari nemendur. Í kjölfarið 

gleymast nemendur sem eru lengra komnir. Kennararnir voru sammála um að 

nemendur útskrifist með mismikla færni í ensku en að meirihluti nemenda næði 

lágmarkshæfniviðmiðum grunnskólans. 





 

Abstract 

In recent years, English influence in Iceland has increased immensely with 

easier access to the Internet and connection through social media. 

Consequently, the demand for proficiency in English has risen in the field of 

education and the labour market. Research has revealed that the status of 

English in Iceland is unclear, and that the language seems to fit neither the 

definition of being a second language nor a foreign language. Therefore, it is 

necessary to re-evaluate the role of English in Iceland to ensure consistency of 

English language learning in Icelandic schools as well as pragmatic use of the 

language later on. 

The main goal and purpose of this essay is to examine the knowledge of 

English teachers in Iceland of their students’ increased access to English 

outside the classroom, and how they take this into account in their teaching. 

The research methodology was qualitative, and results were based on semi-

structured interviews with five English teachers who teach children aged 14–

16 in five different compulsory schools in Iceland. The teachers also filled out 

the Common European Framework of Reference for Languages based on what 

skill they considered the average student to have acquired in listening, talking, 

discussing and writing by the end of their compulsory education. 

The results show that the teachers are aware of the increased access their 

pupils have to English in their daily lives. The gap between students widens 

and they start compulsory school with different foundations to build on. 

Students’ views towards the lessons and changed expectations also affect the 

teaching. In order to meet the students’ different needs, the teachers divide 

them into groups by ability, offer them material based on difficulty and give 

outstanding students the opportunity to take English at an upper secondary 

level. However, the teachers say that it is difficult to meet everyone’s needs 

and that most of their time is spent assisting students who need more help. 

Subsequently, students who need less help are forgotten. The teachers agreed 

that students graduate with different levels of proficiency in English, but the 

majority meet the minimum competency criteria described in the Icelandic 

National Curriculum guide for compulsory schools.
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1 Inngangur  

Undanfarin ár hefur krafan um góða færni í ensku farið stigvaxandi á sviðum 

menntunar og hins almenna vinnumarkaðar. Árangur í námi og vinnu hefur 

oftar en ekki verið tengdur við góða tungumálafærni sem gefur auk þess 

greiðari aðgang að markaði, frekara námi og atvinnu utan landsteinanna. 

Áhrifa ensku hefur gætt sífellt meira með tilkomu Internetsins sem hefur bæði 

auðveldað aðgengi að veitum á borð við YouTube og Netflix, sem sýna ótextað 

enskt efni, og að hinum ýmsu miðlum þar sem enska er meginsamskiptamálið. 

Ísland er þar ekki undanskilið og hafa börn og unglingar landsins fundið hvað 

mest fyrir þessum breytingum. 

Í bakkalárritgerð sinni kannaði höfundur stöðu ensku á Íslandi í 

samanburði við hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskólanna 2011. Helstu 

niðurstöður þeirrar ritgerðar voru að hæfniviðmiðin eru þau sömu fyrir ensku, 

dönsku og önnur Norðurlandamál og að ósamræmi er á milli enskukennslu og 

notkunar tungumálsins síðar meir. Enska er kennd sem erlent tungumál í 

grunn- og framhaldsskólum landsins og þær áherslur sem skólarnir leggja á 

kennslu duga ekki til að undirbúa nemendur fyrir notkun ensku í frekara námi 

og starfi heldur styrkir kennslan frekar þá kunnáttu sem nemendur tileinka sér 

utan skólans. Of mikil áhersla er lögð á alþjóðlegar kennslubækur sem eru ekki 

samdar með íslenska nemendur í huga sem hefur leitt til þess að þeir fá ekki 

viðeigandi kennslu (Karen Ruth H. Aðalsteinsdóttir, 2017, bls. 31). 

Niðurstöðurnar vöktu áhuga höfundar á að rannsaka frekar stöðu ensku 

og enskukennslu á Íslandi út frá reynslu kennara og hvernig þeir tækju mið af 

þessari breyttu stöðu í kennslunni. Niðurstöður slíkrar rannsóknarvinnu 

gagnast þeim sem láta sig varða tungumálakennslu á Íslandi og gætu auk þess 

stuðlað að ákveðinni vitundarvakningu um núverandi tilhögun enskukennslu 

og hvort þörf sé á að endurskilgreina hvernig henni sé háttað.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á vitneskju fimm 

enskukennara á efsta stigi grunnskóla um aðgengi nemenda að ensku efni utan 

kennslustofunnar og hvernig þeir taki mið af þeirri vitneskju í kennslu. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 
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1. Hvað vita enskukennarar á efsta stigi grunnskóla um aðgengi nemenda 

sinna að ensku efni í daglegu lífi utan skólans? 

2. Hvernig taka þeir mið af þessu aðgengi nemendanna í kennslu? 

Ritgerðin er tvískipt. Fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun þar sem fjallað 

er um fræðilegar kenningar, skrif og rannsóknir sem gerðar hafa verið á stöðu 

ensku í heiminum og á Íslandi og þeim þáttum sem tengjast stöðu 

tungumálsins. Í öðrum kafla er fjallað um breytta stöðu ensku í heiminum og 

kenningar sem settar hafa verið fram af fræðimönnum víðs vegar að. Auk þess 

verður komið inn á hvernig kennslu tungumálsins er háttað. Í þriðja kafla er 

komið inn á áhrif og notkun ensku á Íslandi og þar eru sérstaklega skoðuð 

samskipti við enskumælandi þjóðir í gegnum tíðina, varðveisla íslensku 

tungunnar, viðhorf Íslendinga til eigin færni í ensku og upplifun þeirra á notkun 

tungumálsins í framhaldsnámi og á vinnumarkaði. Í fjórða og síðasta kafla 

fræðilega hlutans verður rætt um tilhögun enskukennslu á efsta stigi 

grunnskóla og þær áherslubreytingar sem orðið hafa í gegnum tíðina. Komið 

er inn á menntagildi, hæfniviðmið, kennsluhætti og námsmat aðalnámskrár 

grunnskólanna 2011 og er tilgangi samræmdu prófanna og samevrópska 

matsrammans fyrir tungumál auk þess gerð skil. Í seinni hluta ritgerðarinnar er 

gerð grein fyrir eigindlegu rannsókninni. Í fimmta kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst, gerð grein fyrir vali á þátttakendum, undirbúningi, 

gagnasöfnun og úrvinnslu verksins. Í sjötta kafla eru niðurstöður kynntar og 

þær ræddar í samhengi við niðurstöður annarra rannsókna í niðurstöðu- og 

umræðukaflanum. Í sjöunda og síðasta kaflanum er efni ritgerðarinnar dregið 

saman. 



3 

2 Breytt staða ensku í heiminum 

Þeim fjölgar sífellt sem nota ensku í daglegu lífi við nám og störf og er sá hópur 

orðinn mun fjölmennari en þeir sem hafa ensku að móðurmáli. Þessi aukna 

notkun tungumálsins sem samskiptamáls meðal þeirra sem ekki hafa ensku að 

móðurmáli hefur haft í för með sér vaxandi umræðu um eðli enskunotkunar og 

enskukennslu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 77). 

Í undirkafla 2.1 er fjallað um þróun ensku sem alþjóðlegs samskiptamáls 

í heiminum og hvaða áhrif hún getur haft á enskunám og kennslu. Í undirkafla 

2.2 er í kjölfarið farið yfir helstu skilgreiningar á kennslu tungumálsins og hvað 

einkenni kennslu ensku sem erlends máls og sem annars máls í heiminum. 

2.1 Enska sem alþjóðlegt samskiptamál 

Ýmis heiti hafa verið notuð um ensku sem alheimsmál, svo sem English as a 

World Language, English as an International Language og English as a 

Global Language. Öll vísa þessi hugtök til útbreiðslu ensku sem alþjóðlegs 

samskiptamáls. Hugtakið English as a Lingua Franca er auk þeirra notað víðs 

vegar um heiminn og oftast af þeim sem hafa áhuga á að rannsaka fyrirbærið 

ensku sem samskiptamál á málvísindalegum forsendum, fremur en pólitískum 

eða menningarlegum (Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2014, 

bls. 4). 

Kenningar um ensku sem samskiptamál hafa verið hluti af fræðilegri 

umræðu undanfarinna ára um stöðu tungumálsins sem alheimsmáls. Þessi 

umræða er ekki ný af nálinni og á rætur sínar að rekja allt aftur til níunda 

áratugar síðustu aldar. Fræðimaðurinn Braj B. Kachru (1991, bls. 3) er meðal 

þeirra fyrstu sem setti fram kenningu um nýja stöðu ensku í heiminum. Kachru 

bjó til líkan af kenningu sinni líkt og sjá má á mynd 1 hér að neðan:  



4 

Á mynd 1 má sjá flokkunarkerfi Kachru. Samkvæmt myndinni eru 

flokkarnir þrír og ná yfir innri hring (e. inner circle), ytri hring (e. outer circle) 

og hinn víkkandi hring (e. expanding circle). Innri hringur tekur til málafbrigða 

sem notuð eru í Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og víðar. Ytri hringur tekur 

til málafbrigða sem finna má í fyrri nýlendum, aðallega breskum, í Asíu og 

Afríku. Þar gegnir málið mestmegnis stöðu annars máls. Þriðji hringurinn, hinn 

víkkandi hringur, nær yfir ensku þeirra sem ekki hafa hana að móðurmáli en 

nota hana að staðaldri, á alþjóðlegum vettvangi og í samskiptum við aðra sem 

hafa ensku ekki að móðurmáli. Í þessum víkkandi hring gegnir enska alls staðar 

stöðu erlends tungumáls og er kennd sem slík (Crystal, 2003, bls. 107). 

Kachru vildi meina að ef tekið væri mið af raunverulegu málumhverfi 

málnema væri hægt að auka gildi námsins út frá menntunar-, menningar-, og 

stjórnmálalegum sjónarmiðum. Þörf væri á allsherjar endurskoðun á þeim 

málafbrigðum sem teldust viðurkennd í ljósi breyttrar stöðu ensku í heiminum. 

Þeim fjölgar sífellt sem eru honum sammála og telja óraunhæft að stöðluð 

enska (e. standard English) sé eina viðmiðið í notkun og kennslu ensku sem 

tungumáls heldur sé tími kominn til að fleiri afbrigði ensku öðlist 

Mynd 1: Flokkunarkerfi Kachru 
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viðurkenningu, þeirra á meðal þau afbrigði sem myndast í samskiptum þeirra 

sem ekki hafa ensku að móðurmáli (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 78–79). 

Gillian Mansfield og Franca Poppi (2012, bls. 160) eru meðal þeirra sem 

eru sammála Kachru og samkvæmt þeim er útbreiðsla ensku á heimsvísu orsök 

aukinnar hnattvæðingar og hraðari þróunar samskipta- og flutningatækni. Þær 

benda á að þessi veraldarvæðing í nútímasamfélagi hafi áhrif á kennslu og 

notkun ensku sem erlends tungumáls (e. foreign language) og annars 

tungumáls (e. second language) og að þörf sé á að endurskoða hvernig enska 

sé kennd víðs vegar í heiminum í ljósi þessarar breyttu stöðu tungumálsins (sjá 

kafla 2.2). Mansfield og Poppi (2012, bls. 171) vilja meina að kennsla 

tungumálsins eigi að endurspegla fjölbreytni þess og auka samskiptafærni 

nemenda. Á þann hátt læri nemendur tungumálið ekki eingöngu af 

efnahagslegum ástæðum heldur geti þeir líka nýtt sér það við ólíkar aðstæður 

á alheimsvettvangi. 

Með hugmyndinni um ensku sem samskiptamál er ekki átt við nýtt 

afbrigði af ensku sem einhvers konar alheimsensku og óraunhæft er að ætlast 

til þess að til verði staðlað form ensku sem samskiptamáls sem yrði skilgreint 

sem sérstakt viðmið eða staðall og notað í kennslu. Enska sem samskiptamál 

gæti ekki komið í stað bresks staðlaðs framburðar (e. British received 

pronunciation) eða staðlaðrar amerískar miðríkjaensku (e. Standard American 

English) (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 79–80). 

Flestir líta svo á að hlutverk þeirra sem hafa ensku að móðurmáli sé að 

varðveita eigin tungu og að aðalinntak enskukennslu eigi að byggjast á 

orðaforða, orðfæri og menningu málnotenda í „innsta hring“ Kachru 

(Seidlhofer, 2005, bls. 339). Aftur á móti er mikilvægt að mál- og 

menntunarstefnur þjóða og alþjóðlegra samtaka endurspegli og taki tillit til 

raunverulegra þarfa málnotenda og viðurkenni í kjölfarið málafbrigði „ytri 

hrings“ og þau staðbundnu afbrigði sem verða til þegar málhafar með önnur 

móðurmál en ensku nota tungumálið til að eiga samskipti sín á milli. 

Staðreyndin er sú að þeir sem læra og nota óstaðlaða ensku í sínu daglega lífi 

eru orðnir margfalt fleiri en þeir sem nota opinber tungumál enskumælandi 

landa eins og Bretlands og Bandaríkjanna (Birna Arnbjörnsdóttir, 2010, bls. 

80). 

Vaxandi fjöldi málhafa með annað móðurmál sem notar ensku hefur því 

áhrif á þróun og einkenni tungumálsins í samskiptum. Í þessu tilfelli koma 

innfæddir málhafar þar hvergi nærri. Reglum um menningarbundna 
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málhegðun og rétta málnotkun fækkar við slík samskipti. Þessi krafa um „rétt“ 

mál og „viðeigandi“ hegðun að hætti innfæddra hefur einmitt reynst mörgum 

málnotendum í „ytri hring“ og „víkkandi hring“ erfið (Seidlhofer, 2005, bls. 

339). 

Kenningar um ensku sem samskiptamál eiga sér því bæði fylgjendur og 

gagnrýnendur. Á meðan sumir telja ómögulegt að rannsaka ensku sem enginn 

hefur að móðurmáli og verður einkum til tímabundið við ákveðnar aðstæður 

þá segja aðrir að eingöngu sé verið að kalla eftir viðurkenningu á afbrigðum 

ensku sem eru ekki eins og mál infæddra og að kennsla í ensku máli þurfi að 

taka mið af þörfum nemenda. Á Íslandi er enska kennd sem erlent tungumál 

þrátt fyrir að rannsóknir bendi til þess að málið eigi orðið meira sameiginlegt 

með einkennum annars máls hér á landi hvað suma þætti varðar (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007a, bls. 51–52; 2010, bls. 77 og 82). Áður en farið er yfir 

stöðu ensku á Íslandi og rannsóknir á enskukunnátttu Íslendinga í 3. kafla 

þessarar ritgerðar er í kafla 2.2 komið inn á skilgreiningar sem tengjast kennslu 

tungumálsins og hvar munurinn liggur í kennslu ensku sem erlends tungumáls 

og sem annars tungumáls.   

2.2 Kennsla tungumálsins 

Í annarsmálsfræðum (e. second language acquisition) er gerður greinarmunur 

á ensku sem öðru máli og erlendu máli og byggist sá munur að mestu leyti á 

tækifærunum sem gefast til að nota tungumálið í daglegum samskiptum. 

Munurinn felst mestmegnis í tegund og magni ílagsins (e. input) sem 

nemandinn kemst í snertingu við í markmálinu eða því tungumáli sem hann 

nemur (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007a, bls. 52). 

Samkvæmt almennri skilgreiningu fer nám á erlendu tungumáli að stórum 

hluta fram á formlegan hátt í kennslufræðilegu umhverfi. Tækifæri og magn 

ílags sem nemandi hefur til að nota tungumálið eru því af skornum skammti 

og tækifæri nemenda til að nota tungumálið utan kennslu eru fá. Sumir fá 

tækifæri til þess en venjulega eru kennslustundirnar eina tenging nemenda við 

málið. Hlutverk kennarans er því að kenna nemendum viðunandi orðaforða og 

að nýta sér viðeigandi stafsetningar- og málfræðireglur. Þetta takmarkaða 

aðgengi getur leitt til þess að nemandinn nái aldrei þannig tökum á 

tungumálinu að það jafnast á við móðurmálsfærni (Birna Arnbjörnsdóttir, 

2007b, bls. 15; Lightbown og Spada, 2013, bls. 123–124). 
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Til samanburðar fer nám á öðru tungumáli venjulega fram þar sem 

tungumálið er opinbert eða ríkjandi í þjóðfélaginu. Hugtakið annað mál er 

notað yfir þau tungumál sem lærast á eftir móðurmálinu á málsvæði 

markmálsins (e. target language). Þótt hugtakið vísi til annars tungumáls á það 

einnig við ef máltaki er að tileinka sér þriðja eða fjórða tungumálið og svo 

framvegis. Annarsmálsfræði er samheiti yfir þetta ákveðna fræðasvið og 

endurspeglar hugtakið annað mál þá tungumálakunnáttu sem nemandi tileinkar 

sér við ákveðnar málaðstæður. Minnihlutahópar og innflytjendur með annað 

móðurmál eru meðal þeirra sem þurfa að nema nýtt tungumál við slíkar 

aðstæður þegar þeir setjast að í nýju landi. Náminu er samt sem áður hægt að 

skipta upp í tvo flokka: formlegt nám sem á sér stað í kennslustofu og 

óformlegt nám sem á sér stað í náttúrulegu umhverfi tungumálsins (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2007b, bls. 14–15; Saville-Troike, 2006, bls. 2 og 4). 

Samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur (2007a, bls. 51–52; 2010, bls. 77) 

verður sífellt erfiðara að átta sig á stöðu ensku á Íslandi og undir hvaða 

skilgreiningu hún fellur. Svo virðist sem enska eigi orðið meira sameiginlegt 

með öðru tungumáli en erlendu hér á landi hvað suma þætti varðar en í raun á 

eiginlega hvorug skilgreiningin við. Birna og Hafdís Ingvarsdóttir (2018, bls. 

4) benda á að þessi útbreiðsla ensku sem alþjóðlegs samskiptamáls hafi haft 

mikil áhrif á stöðu tungumálsins víðs vegar um heiminn og þá sérstaklega á 

Norðurlöndunum. Þar verður notkun tungumálsins sífellt meiri á meðan 

inngrip eða viðbrögð yfirvalda virðast nánast engin þrátt fyrir að löndin hafi 

nú þegar sínar eigin þjóðartungur. Þær telja að þetta sé veruleikinn á Íslandi og 

þörf sé á að kanna stöðu mála. Nánar er komið inn á áhrif og notkun ensku á 

Íslandi í 3. kafla og betur farið í niðurstöður rannsókna Birnu og fleiri til að 

varpa ljósi á stöðu tungumálsins hér á landi. 
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3 Áhrif og notkun ensku á Íslandi 

Í þessum kafla er byrjað á að fjalla um fyrstu kynni Íslendinga af ensku og 

hvaða áhrif er talið að enska hafi haft á íslenska tungu í gegnum tíðina. Í 

kjölfarið er komið inn á notkun og aukin áhrif ensku í daglegu lífi Íslendinga. 

Þar sem breytt staða ensku á Íslandi er tiltölulega nýlegt umræðuefni hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á stöðu mála, og þær ekki fyrr en á allra síðustu árum. 

Farið er yfir helstu niðurstöður þeirra rannsókna á ofantöldum atriðum, 

enskukunnáttu Íslendinga, viðhorfi þeirra til tungumálsins og stöðu 

enskukennslu á grunn-, framhalds- og háskólastigi. 

3.1 Samskipti við enskumælandi þjóðir  

Samskipti Íslendinga við enskumælandi þjóðir spanna langt tímabil en talið er 

að þau hafi byrjað fyrir alvöru á 15. öld þegar enskir skipverjar lögðu landfestar 

við Ísland, meðal annars til að veiða og stunda viðskipti við þegna landsins. Í 

kjölfarið mynduðust náin tengsl á milli Breta og Íslendinga og kallast þetta 

tímabil í sögu Íslands Enska öldin. Á þessum tíma var útlendingum almennt 

meinaður aðgangur að íslenskum fiskimiðum og verslun hér á landi samkvæmt 

lögum samþykktum af Dana- og Noregskonungi. Bannið hafði aftur á móti lítil 

áhrif á Íslendinga og danska embættismenn sem búsettir voru á landinu. 

Skipakostur Norðmanna var lélegur á þessum tíma og neyddust þeir til að 

leigja skip af Englendingum eftir ítrekaðar árásir sjóræningja. Þökk sé 

kornvöru Englendinga og öðrum aðfluttum nauðsynjum lifðu Íslendingar 

erfiða vetur af. Þessi auknu samskipti og viðskipti við Englendinga leiddu til 

þess að enskir gullpeningar flæddu inn í landið og voru lengi vel ein algengasta 

mynt landsins. Mörg ensk tökuorð eiga uppruna sinn á þessu tímabili og snúa 

að varningi, sjómennsku og fiskveiðum. Nútíma Íslendingur gæti jafnvel átt í 

erfiðleikum með að bera kennsl á þau nema vera vel að sér í íslenskri 

orðsifjafræði eða sögu tungumálsins (Guðrún Kvaran, 2004, bls. 145; Jón 

Stefánsson, 1949, bls. 245–248).  

Heimsóknum Breta fjölgaði enn meira eftir tilkomu gufuskipanna. Þeir 

hafa án efa átt í samskiptum við Íslendinga í þessum heimsóknum sínum sem 
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hafa haft mótandi áhrif á skoðanir þeirra á ensku. Talið er að Íslandsferðir Breta 

hafi auk þess stuðlað að áhugaverðum frásögnum af þeim ævintýrum sem þeir 

lentu í og upplifun þeirra af landinu. Ferðasögur Ebenezer Henderson og 

lávarðarins Dufferin hvöttu til Íslandsferða og fylgdu fleiri í spor þeirra. Margir 

Íslendingar, þá helst menntaðir menn og stúdentar, buðu jafnvel fram þjónustu 

sína sem túlkar fyrir enska ferðamenn (Auður Hauksdóttir, 2007a, bls. 24–25).  

Auk samskipta við breska ferðamenn stunduðu Íslendingar líka viðskipti 

við Breta á þessum tíma. Sala íslenskra hrossa og sauðfjár stóð yfir á árunum 

1870–1920 og Bretar stunduðu einnig umdeildar botnvörpuveiðar við strönd 

landsins á síðari hluta 18. aldar. Á sama tíma, á árunum 1870–1914, lögðu 

margir Íslendingar leið sína til Vesturheims í leit að betra lífi. Þessir miklu 

fólksflutningar höfðu mikil áhrif á þjóðfélagið og höfðu aukin umræða og 

samskipti við hina enskumælandi þjóð þau áhrif að þekking almennings jókst 

á þessum hluta heimsins (Auður Hauksdóttir, 2007a, bls. 25–26).  

Bein áhrif ensku á Íslandi hófust ekki fyrir alvöru fyrr en á tímum síðari 

heimstyrjaldarinnar, á árunum 1940–1941. Ísland var bæði hersetið af breskum 

og bandarískum hermönnum og settu báðir herirnir upp herbúðir á vegum 

NATO. Á tímum stríðsins voru fleiri enskumælandi búsettir í landinu en 

heildarfjöldi íslensku þjóðarinnar. Sambandið sem Íslendingar höfðu haft við 

Dani fjaraði hægt og rólega út og tengslin við hinn enskumælandi heim urðu 

sífellt sterkari (Guðrún Kvaran, 2004, bls. 145).  

Íslendingar hafa í gegnum tíðina skilgreint sig mikið út frá tungumáli sínu 

og fyllst ákveðnu stolti yfir bókmenntum og sögu landsins sem hefur leitt til 

þess að varðveisla hinnar íslensku tungu hefur skipt þá miklu máli (Birna 

Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018, bls. 2). Í undirkafla 3.2 er litið 

nánar á þau áhrif sem talið er að enska hafi haft á hina íslensku tungu í gegnum 

tíðina og hvað framtíðin gæti borið í skauti sér. 

3.2 Varðveisla íslensku tungunnar 

Staða og notkun ensku á Íslandi hefur tekið töluverðum breytingum síðustu ár 

og áratugi ef miðað er við þann tíma sem Íslendingar komust fyrst í kynni við 

málið. Áhrif annarra tungumála á bæði íslenskt samfélag og varðveislu 

íslensku tungunnar hafa verið umdeild meðal landsmanna í gegnum tíðina. 

Íslendingar hafa hlúð einkar vel að varðveislu tungumálsins og gjarnan litið á 

það sem menningararf sem ekki megi spilla. Margir Íslendingar hafa rannsakað 
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og skrifað um þetta tiltekna málefni og meðal þeirra sem létu sig það varða 

voru Sveinbjörn Hallgrímsson og Konráð Gíslason.  

Konráð var með þeim fyrstu til að láta í sér heyra hvað varðar mikilvægi 

þess að varðveita íslenska tungu og talið er að hann hafi átt stóran hluta í 

eftirfarandi klausu úr stefnuskrá Fjölnis 1835 (bls. 11): „Málið er eitt af 

einkennum mannkynsins og æðsti og ljósasti vottur um ágæti þess, og málið er 

höfuðeinkenni þjóðanna. Eingin þjóð verður fyrri til enn hún talar mál útaf 

fyrir sig, og deyi málin deya líka þjóðirnar“. Sveinbjörn var ritstjóri Þjóðólfs, 

tímarits sem sagt hefur verið að marki upphaf blaðamennsku á Íslandi. Í stuttri 

blaðagrein sem birtist í 1. tölublaði tímaritsins er að finna eftirfarandi klausu: 

Tungumálin eru eins og tjöld úr guðvef. Þau hefur hönd drottins ofið úr 

þráðum málfærisins, og þanið út fyrir þjóðirnar, svo að hvert þjóðfjelag 

er út af fyrir sig, undir sínu tungumálstjaldi, eins og heimilisfólk undir 

húsþaki; allt, sem þar er talað og ráðgjört inni, er hulinn helgidómur fyrir 

öllum út í frá. Og þetta tjald, svo mikið og margbrotið sem það er, getur 

maðurinn þó flutt með sjer, hvert á land sem hann fer, og falið það undir 

tungurótum sínum; og hann getur varla skilið það við sig; því það er eins 

og gróið við góm hans. (Sveinbjörn Hallgrímsson, 1849, bls. 35) 

Þessi texti Sveinbjörns lýsir því ágætlega á hvaða hátt tungumál hverrar þjóðar 

getur haft mótandi áhrif á samfélagið og verið arfur sem hver og einn 

þjóðfélagsþegn fær í vöggugjöf og fylgir honum alla ævi, hvert sem hann fer.  

Líkt og Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2018, bls. 2) benda 

á í bók sinni er Ísland á margan hátt sitt eigið vistkerfi í viðamiklu samfélagi 

nútímans. Hinir fáu íbúar þess tala saman á tungumáli sem hefur varðveist 

betur en flest önnur tungumál nágranna þeirra þrátt fyrir að hafa ekki orðið 

sjálfstætt ríki fyrr en árið 1944 (Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, 2013, bls. 

11–16). Varðveisla tungumálsins hefur verið Íslendingum kærkomið málefni 

frá tímum Sveinbjörns og Konráðs til dagsins í dag og ekki er óalgengt að 

rekast á greinar eða ritgerðir um íslenska tungu í blöðum, tímaritum og víðs 

vegar annars staðar (Baldur Jónsson, 2006, bls. 13). 

Eiríkur Rögnvaldsson (2016, bls. 20) segir í grein sinni um 

utanaðkomandi aðstæður íslenskrar málþróunar að bæði það sem hann kallar 

formvanda tungumálsins og umdæmisvanda hafi hvað mest áhrif á stöðu 

íslenskunnar í nútímasamfélagi. Hið fyrrnefnda snýr að breytingum á formi 

málsins – orðaforða, framburði, beygingum og setningagerð. Eitt dæmi um 

slíka málbreytingu er „þágufallshneigðin“ þar sem fólk segir mér langar, mér 

vantar, mér hlakkar og annað svipað í stað þess að segja mig langar, mig 
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vantar og ég hlakka sem er talið rétt. Önnur nýlegri breyting sem er orðin 

áberandi í máli barna og unglinga er „nýja þolmyndin“ þar sem sagt er það var 

barið mig í stað ég var barin(n) og það var hrint mér í stað mér var hrint 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 2016, bls. 19) 

Hin tegund vandans sem Eiríkur kemur inn á fjallar um umdæmi og snýst 

um sambúð íslensku við aðrar tungur, og þá fyrst og fremst ensku. Eiríkur 

vitnar í Kristján Árnason (2001, bls. 4) prófessor þegar hann nefnir þennan 

umdæmisvanda og er sammála honum um að þessi vandi verði 

meginviðfangsefni íslenskrar málræktar á 21. öldinni og verði íslenska undir í 

þessari samkeppni sinni við ensku hverfi formvandinn af sjálfu sér, því 

íslenska verði þá eingöngu safngripur (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016, bls. 21–

22). 

Sumar breytinganna sem Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson (2018, bls. 1–2) telja að hafi haft mest áhrif á stöðu íslenskunnar 

undanfarin ár eru samfélagslegar, svo sem aukinn straumur ferðamanna til 

landsins, mikil fjölgun erlendra starfsmanna í ýmsum þjónustustörfum og 

alþjóðavæðingin sem hefur áhrif á viðhorf ungs fólks til tungumálsins. Aðrar 

breytingar eru tæknilegar og snúa að tilkomu snjallsíma og spjaldtölva sem 

gefa fólki aðgang að erlendum menningarheimum, efnisveitum eins og 

YouTube og Netflix þar sem fólk hefur ótakmarkaðan aðgang að óþýddu 

erlendu afþreyingarefni, gagnvirkum tölvuleikjum sem krefjast samskipta á 

ensku við fólk annars staðar að úr heiminum og síðast en ekki síst raddstýrðri 

tækni á borð við Siri, Amazon Alexa, Google Assistant og Microsoft Cortana 

sem fólk talar eingöngu við á ensku og hægt er finna á fjölda íslenskra heimila. 

Aukið aðgengi að snjalltækjum er ekki einskorðað við fullorðna heldur 

hefur aðgengi barna og unglinga að þessum tækjum einnig aukist undanfarin 

ár. Í netkönnun Sigríðar og Eiríks (2018, bls. 6–8) kom í ljós að 80% barna á 

aldrinum 3–5 ára hafa aðgang að snjalltæki, 84% 6–7 ára barna og í eldri 

hópunum, 8–9 ára og 10–12 ára, hafa nær öll börn (98–99%) aðgang að 

snjalltæki. Niðurstöðurnar sýndu einnig að íslenskt börn verða sífellt yngri 

þegar þau fá aðgang að sínu fyrsta snjalltæki og að netnotkun þeirra eykst eftir 

því sem þau eldast.  

Eiríkur (2016, bls. 19 og 22) komst að þeirri niðurstöðu að þessi auknu 

áhrif ensku væru jákvæð út af fyrir sig og ekkert nema gott að segja um að 

Íslendingar lærðu ensku sem yngstir því hún væri lykill að svo mörgu og 

fjölgaði tækifærum á ýmsum sviðum. Auk þess taldi hann að breytingar 
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tengdar formvanda íslenskunnar hefðu í stóra samhenginu lítil áhrif á stöðu 

tungumálsins því svo framarlega sem Íslendingar héldu áfram að beygja orð 

skipti ekki öllu máli hvaða fall eða beygingarmynd væri notuð.  

Í kjölfar öndvegisverkefnisins sem Sigríður og Eiríkur (2018, bls. 13) 

hrintu af stað árið 2017 kom í ljós að vandinn var stærri en Eiríkur hafði gert 

sér í hugarlund og samfélags- og tæknibreytingar undanfarinna ára geta haft 

margvísleg áhrif á íslenska tungu. Staða tungumálsins hefur þrengst verulega 

vegna aukins aðgengis að ensku sem getur í fyrsta lagi haft bein áhrif á 

breytingar tengdar formvanda íslenskunnar, sem tengist orðaforða og 

setningagerð, í öðru lagi skert notkunarsvið íslenskunnar, þar sem aukin 

notkun ensku dregur úr virðingu fyrir málinu og áhuga á því, og í þriðja lagi 

valdið því að börn fá minna íslenskuáreiti á máltökuskeiði sem getur leitt til 

þess að þau nái ekki að byggja upp öflugt íslenskt málkerfi. Fram að þessu 

höfðu áhrif ensku á stöðu íslenskrar tungu eingöngu verið vangaveltur en í ljósi 

niðurstaðna Sigríðar og Eiríks er ljóst að umhverfi og aðstæður íslenskunnar 

eru að breytast og niðurstöðurnar sem liggja fyrir úr netkönnuninni meðal 13–

89 ára málhafa benda til þess að þessar samfélags- og tæknibreytingar gætu nú 

þegar verið farnar að hafa áhrif á íslenska tungu, viðhorf málnotenda til 

íslensku og ensku og virka enskunotkun ungmenna. Til að kanna þetta er í 

undirkafla 3.3 fjallað nánar um hvað niðurstöður rannsókna sýna um 

enskukunnáttu Íslendinga og þau áhrif sem aukið aðgengi að ensku í daglegu 

lífi er talið hafa á enskunám barna og unglinga á Íslandi. 

3.3 Enskukunnátta Íslendinga 

Undanfarin ár hefur aðgangur að ensku efni á Íslandi aukist verulega og telst 

sá aðgangur mikill. Samkvæmt rannsóknum Gerðar Guðmundsdóttur og Birnu 

Arnbjörnsdóttur (2015, bls. 5) telst enskukunnátta Íslendinga almennt góð. 

Ungt fólk heyrir og notar ensku í miklu magni utan skólans við að sinna 

áhugamálum sínum. Má þar nefna sjónvarp, kvikmyndir, tölvuleiki, 

samskiptasíður og Internetið. Á þessum sviðum er enska nánast allsráðandi á 

Íslandi og hefur áhrif á enskufærni Íslendinga á öllum aldri. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna áhrif þessa aukna aðgengis að 

ensku í daglegu lífi á Íslandi. Í símakönnun sem gerð var á vegum 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands árið 2011 fengust svör frá 740 

Íslendingum. Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir hlustuðu, læsu, töluðu 
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og skrifuðu ensku. Hlutfallslega jöfn dreifing var á milli karla og kvenna, þar 

sem karlar voru 51% þátttakenda og konur 49%. Sama átti við um dreifingu 

þátttakenda eftir búsetu. Úrtakið er því marktækt og endurspeglar þjóðina með 

tilliti til kyns og búsetu. Aldursdreifing var meiri og voru þátttakendur í 

aldurshópnum 18–29 ára færri en þátttakendur í aldurshópnum 40–49 ára eða 

54% á móti 69%. Hlutfall grunnskólamenntaðra var 27%, í kringum 39% 

höfðu brautskráðst úr framhaldsskóla og 33% voru með háskólagráðu (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2011, bls. 4–6).  

Birna Arnbjörnsdóttir (2011, bls. 4; 2018, bls. 40–41) tók saman svör 

þátttakenda og sýndu niðurstöðurnar að sláandi hlutfall svarenda (86%) sagðist 

heyra ensku daglega og rúmlega helmingur (43%) sagðist lesa enskt efni á 

hverjum degi. Þátttakendur hlustuðu því nærri tvöfalt meira á ensku en þeir 

lásu. Hlutfall þeirra sem sögðust tala og skrifa ensku daglega var hins vegar 

mun lægra. Einungis fjórðungur svarenda (21%) sagðist skrifa ensku daglega 

og örlítið lægra hlutfall (19%) sagðist tala ensku á hverjum degi. Þátttakendur 

sögðu einnig að það væru mestmegnis kvikmyndir og annað sjónvarpsefni, auk 

tónlistar, sem þeir hlustuðu á. 

Tvær aðrar kannanir sem gerðar voru á vegum Háskóla Íslands skoðuðu 

hversu stór hluti sjónvarpsefnis á Íslandi væri á ensku. Niðurstöður þeirra 

kannana leiddu í ljós að 73% af sjónvarpsefni sem sýnt er á Íslandi er alfarið á 

ensku og að börn verða fyrir mestum áhrifum tungumálsins (Jeeves, 2013, bls. 

29–30). Sjónvarpsefnið er yfirleitt birt á upprunalega tungumálinu með 

íslenskum texta í stað þess að vera talsett eins og tíðkast víða annars staðar í 

heiminum. Talsett efni hefur einskorðast við barna- og fræðsluefni á borð við 

náttúrulífsþætti (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2012, bls. 16). 

Í BA-rannsókn Kristínar Birtu Jónsdóttur (2016, bls. 16–24) kannaði hún 

enskunotkun fjögurra systkina á aldrinum 4, 8, 14 og 17 ára í heila viku. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að yngri börnin sögðu og skrifuðu ekki stakt orð 

á ensku alla vikuna og eldri börnin töluðu og skrifuðu ensku einungis í 

skólanum. Munur var hins vegar á hversu mikið börnin hlustuðu og horfðu á 

enskt efni. Yngri börnin hlustuðu að meðaltali fjórar klukkustundir á viku á 

meðan elsta systkinið hlustaði í hátt í fimmtán klukkutíma. Eldri börnin tvö 

horfðu einnig meira á enskt efni án íslensks texta og það elsta í öllum tilfellum. 

Yngri börnin tvö horfðu meira á talsett barnaefni eða sjónvarpsefni með 

íslenskum texta. Öll systkinin horfðu hins vegar eingöngu á efni með 
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íslenskum texta ef annar fjölskyldumeðlimur var líka að horfa en þegar þrjú 

yngstu börnin horfðu ein í tölvunni var efnið í 90% tilfella án texta. 

Þessar niðurstöður Kristínar endurspegla niðurstöður fyrri rannsókna 

Birnu, Hafdísar og fleiri og svo virðist sem Íslendingar, bæði börn og 

fullorðnir, hlusti og lesi mun meira á ensku en þeir skrifa og tjá sig í daglegu 

lífi. Líkt og komið var inn á í kafla 3.2 könnuðu Sigríður Sigurjónsdóttir og 

Eiríkur Rögnvaldsson (2018, bls. 6 og 10) skjá- og netnotkun barna á aldrinum 

3–12 ára. Í sömu rannsókn könnuðu þau einnig virka og óvirka enskunotkun 

og viðhorf barnanna til ensku. Virku þættirnir gefa til kynna hlustun og lestur 

barnanna á ensku og þeir óvirku tal og ritun. Niðurstöðurnar sýndu að börn 

heyra frá unga aldri mikið af talaðri ensku – allt frá 29% á hverjum degi í 

yngsta hópnum (3–5 ára) og upp í 70% í þeim elsta (10–12 ára). Hlutfall barna 

á aldrinum 3–12 ára sem hlustar á talaða ensku daglega eða nokkrum sinnum í 

viku er frá 68% upp í 93%. Sigríður og Eiríkur vilja meina að skýringin á 

stórum hluta af hlustun á talaðri ensku af þessu tagi felist í áhorfi á sjónvarp, 

YouTube og Netflix svo eitthvað sé nefnt. 

Til að skoða virka enskunotkun barnanna var spurt hversu oft að meðaltali 

barnið talaði eða reyndi að tala ensku, hvort sem það væru stök orð eða lengri 

setningar. Niðurstöðurnar sýndu að 16% barna á aldrinum 3–5 ára tala ensku á 

hverjum degi eða reyna það. Hlutfall barna sem tala eða reyna að tala ensku 

var svipað í öllum aldurshópum – 20% hjá 6–7 ára, 21% hjá 8–9 ára og 22% 

hjá 10–12 ára. Meira en helmingur barnanna í öllum aldurshópum (51%–66%) 

talar því eða reynir að tala ensku daglega eða nokkrum sinnum í viku. Hafa ber 

í huga að inni í þessum tölum eru börn sem alast upp á tvítyngdum heimilinum 

en Sigríður og Eiríkur telja að þessar niðurstöður gefi ákveðnar vísbendingar 

um umfang talaðrar ensku í málumhverfi íslenskra barna í dag (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018, bls. 10–11). 

Í ljósi þessara niðurstaðna virðast áhrif aukins aðgengis að ensku vera 

augljós. Önnur vaxandi umræða innan samfélagsins er sú að íslensk börn séu 

einnig farin að tala meira sín á milli á ensku þegar þau leika sér. Sigríður og 

Eiríkur (2018, bls. 11–12) spurðu eldri börnin og foreldra yngri barnanna út í 

þennan þátt í könnun sinni og komust að því að nokkuð er um að börn leiki sér 

á ensku, bæði ein og við önnur börn. Hjá yngri börnunum virtist ekki skipta 

miklu máli hvort þau væru ein eða með öðrum. Foreldrar 11%–12% yngstu 

barnanna (3–5 ára) eru frekar eða mjög sammála því að börnin leiki sér 

stundum á ensku, ein eða með öðrum, og 21%–22% 6–7 ára barnanna. Þegar 
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börnin eldast eru aftur á móti meiri líkur á að þau kjósi frekar að leika sér á 

ensku við önnur börn. 15% barna á aldrinum 10–12 ára voru frekar eða mjög 

sammála því að þau leiki sér á ensku ein og fer hlutfallið upp í 29% þegar þau 

eru í leik með öðrum. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist fótur vera fyrir 

þeirri umræðu að íslensk börn leiki sér sum hver á ensku hvert við annað.  

Þessar niðurstöður Sigríðar og Eiríks (2018, bls. 12) benda til þess að 

enskunotkun barna á aldrinum 3–12 ára sé bæði óvirk (hlustun) og virk (tal) 

og að yngri börnin skeri sig ekki mikið frá þeim eldri. Þetta stangast á við eldri 

rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur (2018, bls. 37–39) og samstarfsfélaga 

hennar sem framkvæmdar voru á árunum 2005–2011. Niðurstöður þeirra 

rannsókna bentu til þess að enskunotkun yngri barna væri mestmegnis óvirk 

en eftir því sem börnin yrðu eldri yrði enskunotkun þeirra virkari. Nýlegri 

niðurstöður Sigríðar og Eiríks (2018, bls. 12) gefa því til kynna að enskunotkun 

yngri barna sé að verða virkari í dag en áður fyrr.  

Þótt rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur (2007a) á stöðu ensku á Íslandi séu 

eldri en Sigríðar og Eiríks ná þær yfir lengra tímabil og hafa sýnt fram á að 

enska eigi orðið mun meira sameiginlegt með einkennum annars tungumáls en 

erlends (sjá kafla 2.2). Niðurstöður hennar gefa til kynna að þörf sé á að 

endurskilgreina stöðu tungumálsins og hvernig það er kennt í íslenskum 

skólum, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Íslensk börn byrja í grunnskóla 

með ákveðna færni í ensku og með grunnorðaforða en færni þeirra í ensku er 

mjög ólík og bilið á milli þeirra breitt.  

Rannsóknir Auðar Torfadóttur, Brynhildar Önnu Ragnarsdóttur og 

Samúels Lefever (2006, bls. 31–33) gáfu til kynna svipaðar niðurstöður og 

rannsóknir Birnu á sínum tíma og könnuðu þau sérstaklega færni nemenda í 4. 

og 5. bekk áður en þeir byrjuðu í formlegri enskukennslu. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að stór hluti nemenda réð við mörg markmið aðalnámskrár í 

hlustun og voru þeir í flestum tilfellum búnir að ná færniþáttunum sem lýst er 

í þrepi A1 í samevrópska matsrammanum fyrir tungumál (sjá fylgiskjal 1 og 

kafla 4.3). Þau könnuðu einnig færni nemenda í tali og þrátt fyrir lítið úrtak 

endurspegla niðurstöður þeirra að vissu leyti niðurstöður Sigríðar og Eiríks 

(2018, bls. 12) og sýndu meðal annars að áhugi nemenda á að tjá sig var mikill 

og stór hluti þeirra réð við einföld samtöl, og sumir bjuggu jafnvel yfir 

talsverðri færni í tjáskiptum á ensku (Auður Torfadóttir, Brynhildur Anna 

Ragnarsdóttir og Samúel Lefever, 2006, bls. 30). 
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Auður, Brynhildur og Samúel (2006, bls. 34–35) segja að niðurstöður 

þeirra bendi meðal annars til þess að skilningur nemenda á ensku talmáli sé 

það góður að ekki sé til fyrirstöðu að kennsla fari fram mestmegnis á ensku. 

Auk þess sé tungumálakennsla ungra nemenda það sértæk að hún krefjist 

annarra áhersla og kennsluhátta en á efri stigum. Því sé nauðsynlegt að 

kennarar hafi aðgang að endurmenntun til viðbótar því grunnnámi sem þeir 

hafa aflað sér og að kennslan styðji við og byggi ofan á fyrirliggjandi kunnáttu 

nemenda. Á grundvelli niðurstaðna úr könnuninni vilja þau einnig meina að 

hugsanlega væri hægt að hefja enskukennslu fyrr með áherslu á hlustun og 

munnlega tjáningu. Rannsóknarniðurstöður Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018, bls. 

72–75) á viðhorfi, færni og orðanotkun og orðafærni nemenda í 4. bekk 

stangast á við þessar niðurstöður og segir Ásrún að formleg enskukennsla fyrir 

4. bekk skili ekki endilega árangri og að það sé ekki fyrr en á milli 3. og 4. 

bekkjar sem hægt sé að greina marktækan mun á færni nemenda. Skiptar 

skoðanir eru því á því hvenær best sé að hefja formlega enskukennslu í 

grunnskóla. 

Birna (2007a, bls. 67) segir mikilvægt að einblínt sé á stöðu hvers og eins 

á grunnskólastigi til að efla þá sem eru lengra komnir og styrkja þá sem hafa 

ekki sömu undirstöðu og hafa fundið minna fyrir þessum auknu áhrifum ensku 

í daglegu lífi. Birna og Hafdís Ingvarsdóttir (2012, bls. 16) benda á að í ljósi 

þess að aðgengi að ensku efni sé orðið mun meira og bilið á milli nemenda sé 

sífellt að breikka ættu grunn- og framhaldsskólar landsins að einblína á annars 

konar kennslu í hlustun sem myndi gagnast nemendum í atvinnulífi og 

háskólanámi þar sem stór hluti Íslendinga virðist nú þegar hlusta mikið á enskt 

afþreyingarefni í frítíma sínum.  

Í þessum kafla voru teknar saman niðurstöður rannsókna á enskukunnáttu 

Íslendinga og stöðu enskukennslu í grunnskólum landsins. Í kafla 3.4 er fjallað 

nánar um viðhorf Íslendinga til ensku og upplifun þeirra af eigin kunnáttu í 

tungumálinu. 

3.4 Viðhorf Íslendinga til ensku og eigin færni  

Sú vaxandi notkun á ensku og aukið aðgengi að tungumálinu sem fjallað hefur 

verið um í köflum 2, 3.1–3.3 hefur ekki eingöngu haft áhrif á þróun íslenskrar 

tungu og enskukennslu heldur endurspeglast hún líka í breyttu viðhorfi 

Íslendinga til ensku og áliti þeirra á eigin færni í tungumálinu. 
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Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi til og færni Íslendinga 

í ensku og má þar meðal annars nefna símakönnun sem framkvæmd var hér á 

landi árið 2014 og rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur, Hafdísar Ingvarsdóttur, 

Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar. Niðurstöður þessara 

kannana og rannsókna gefa til kynna að viðhorf til ensku sé almennt jákvætt 

en Íslendingar ofmeti gjarnan færni sína í tungumálinu og álíti sig betri en þeir 

eru. 

Fjallað hefur verið frekar ítarlega um rannsóknir Sigríðar Sigurjónsdóttur 

og Eiríks Rögnvaldssonar (sjá kafla 3.2 og 3.3). Niðurstöður þeirra gefa góða 

mynd af stöðu mála hér á landi og meðal þess sem þau könnuðu eru viðhorf 

íslenskra barna til ensku. Spurt var um áhuga barnsins á ensku og því að viðra 

enskukunnáttu sína. Svörin sýndu að áhugi barnanna er mikill og eykst með 

aldrinum. Foreldrar 3–5 ára barnanna svöruðu að þeir væru frekar eða mjög 

sammála þessari fullyrðingu og hlutfallið fór upp í 70% hjá 10–12 ára 

börnunum. Út frá þessum niðurstöðum er óhætt að álykta að enska þyki 

spennandi og að viðhorf barnanna til hennar sé mestmegnis jákvætt (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018, bls. 12–13).  

Í símakönnuninni fengust svör frá 906 Íslendingum þar sem þeir voru 

beðnir um að meta eigin færni í ensku í fjórum ólíkum þáttum. Úrtakið var 

talið marktækt og endurspegla þjóðina hvað varðaði kyn, aldur, menntun, 

atvinnu, búsetu og tekjur. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 1 hér að neðan (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2018, bls. 47–48): 

 

Tafla 1: Mat svarenda á færni þeirra í að skilja, lesa, skrifa og tjá sig á ensku 

Hæfni: Fjöldi Mjög 

góð (%) 

Frekar 

góð (%) 

Hvorki góð né 

slæm (%) 

Frekar 

slæm (%) 

Mjög slæm 

(%) 

Skilningur 902 36 38 16 6 4 

Lestur 902 34 36 17 7 6 

Tjáning 903 27 38 21 9 6 

Ritun 901 23 33 23 11 11 

 

Tafla 1 sýnir að 74% þátttakenda telja sig mjög eða frekar góða í að 

skilja ensku á meðan eingöngu 10% telja skilning sinn vera mjög eða frekar 

slæman. 70% halda því fram að lestrarfærni þeirra í ensku sé mjög eða frekar 

góð. Þessar niðurstöður eiga einungis við um óvirka þætti enska tungumálsins 

(hlustun og lestur) og voru svör þátttakenda önnur þegar spurt var út í virku 
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þættina (tal og ritun). Tveir þriðju eða 65% sögðu að færni þeirra til að tjá sig 

væri mjög eða frekar góð og 15% að hún væri mjög eða frekar slæm. 55% 

sögðu að færni þeirra í ritun væri mjög eða frekar góð á meðan rétt 

helmingurinn var ekki viss eða taldi að hún væri mjög eða frekar slæm. Lítill 

munur er á upplifun þátttakenda á eigin færni í virku og óvirku þáttunum. 

Töluverður munur var þó á svörum þátttakenda eftir aldri og töldu þátttakendur 

yfir sextugt sig mun verr stadda í öllum þáttum samanborið við þátttakendur á 

aldrinum 18–29 ára (Birna Arnbjörnsdóttir, 2018, bls. 48 og 51). 

Áhugavert er einnig að nefna að þeir sem voru háskólamenntaðir lýstu 

færni sinni sem verri en þeir sem voru framhaldsskólagengnir. Birna 

Arnbjörnsdóttir (2018, bls. 49) segir að út frá þessum niðurstöðum sé freistandi 

að ætla að þegar virkilega reyni á enskukunnáttu Íslendinga í háskólanámi átti 

þeir sig á því að færni þeirra sé ekki eins góð og þeir héldu í grunn- og 

framhaldsskóla og að hún hafi einungis verið viðunandi á lægra skólastigi þar 

sem minna reyndi á þætti sem reynast þeim erfiðir. Birna (2018, bls. 53) telur 

að þetta ofmat Íslendinga á eigin færni í ensku geti haft áhrif á notkun þeirra á 

tungumálinu á hærra menntunarstigi og jafnvel á vinnumarkaði síðar meir. Í 

kafla 3.5 er fjallað nánar um ensku í framhalds- og háskólanámi. 

3.5 Enska í framhalds- og háskólanámi 

Árið 2011 samþykkti Alþingi lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 

táknmáls (nr. 61/2011). Þessi löggjöf markaði tímamót í sögu íslenskrar 

málræktar og málstefnu. Með lögunum varð það opinber stefna Íslands að 

íslenska væri þjóðtunga Íslendinga, þar með talið í íslenskri ríkistjórn, 

stjórnsýslu og menntakerfi og að íslenska ætti að vera opinbert mál Íslands á 

alþjóðavettvangi. Í þessu samhengi er það hlutverk íslenskra stjórnvalda að 

tryggja að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks þjóðfélags. Þrátt fyrir 

þessi lög gegnir enska sífellt stærra hlutverk í íslensku menntakerfi. Í 

íslenskum háskólum eru 90% kennslubóka og -efnis á ensku og allt að 23% 

kennslu fara fram á ensku, bæði í grunn- og framhaldsnámi, þrátt fyrir að lögin 

kveði á um að íslenska eigi að vera það tungumál sem notast sé við í íslensku 

menntakerfi (Ari Páll Kristinsson og Haraldur Bernharðsson, 2014, bls. 111 og 

114). 

Auður Torfadóttir (1991, bls. 7) rannsakaði á sínum tíma enskukunnáttu 

nemenda á fyrsta ári í Háskóla Íslands og komst að því að 25% þeirra áttu í 
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erfiðleikum með að lesa efnið sem lagt var fyrir þá. Nýlegri 

rannsóknarniðurstöður Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur 

(2010, bls. 8 og 12) gefa til kynna að lítið hafi breyst. Niðurstöður þeirra leiddu 

í ljós að hærra hlutfall nemenda, eða 37%, upplifði erfiðleika við að skilja 

námsefni á ensku og 44% nemenda fannst notkun tungumálsins auka 

vinnuálag. 

Nemendur sem trúðu því í framhaldsskóla, og fyrir framan tölvu- eða 

sjónvarpsskjáinn sinn, að færni þeirra í ensku væri fullnægjandi reka sig 

gjarnan á vegg og upplifa ákveðna erfiðleika þegar þeir opna fræðibækur á 

ensku í háskólanámi sínu. Fræðibækur á ensku eru ekki samdar með notendur 

annars tungumáls í huga og það krefst mikillar færni að komast í gegnum þær. 

Það að margir af þessum nemendum virðast tala nánast reiprennandi ensku og 

með ágætum hreim gæti falið þá staðreynd að þá skortir færni í að lesa 

akademíska texta og skrifa fræðilega texta á ensku (Birna Arnbjörnsdóttir og 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2018, bls. 6–7). 

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla er nemendum skylt að ná 

lágmarksfærni á hæfniþrepi 2 til að útskrifast úr ensku og byggist enskunámið 

mestmegnis á lestri bókmennta á ensku (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012, bls. 53 og 99–101). Bókmenntalestur ýtir undir þá hæfni sem snýr að 

samræðum og nemendur hafa í flestum tilfellum þegar tileinkað sér. Þessi 

viðmið stangast á við þá hæfni sem íslenskir háskólar krefjast af nemendum 

sínum þar sem námsefnið er að stórum hluta á fræðilegri ensku sem krefst 

annars konar hæfni en nemendur læra við að lesa bókmenntir á ensku (Birna 

Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018, bls. 6). 

Anna Jeeves (2013) rannsakaði í MA-ritgerð sinni viðhorf nemenda til 

enskunáms á framhaldsskólastigi og benda rannsóknir hennar til þess að 

reynsla þeirra og upplifun hafi verið mjög ólík. Mörgum af viðmælendum 

hennar þótti enskunámið hvorki hafa reynt mikið á né bætt miklu við þá ensku 

sem þeir lærðu utan skólans á meðan aðrir sögðust hafa fengið góðan grunn til 

að byggja á. Þessar niðurstöður koma lítið á óvart ef rifjaðar eru upp 

niðurstöður Birnu Arnbjörnsdóttur (2007a, bls. 67) sem leiddu í ljós að bilið er 

breitt á milli íslenskra nemenda og þeir byrja í grunnskóla með ólíka færni í 

ensku og staða þeirra er ekki endilega sú sama. Þetta gefur einnig til kynna að 

þörf sé á að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda á öllum skólastigum, þar 

sem sumir hafa fundið fyrir auknum áhrifum ensku utan skólans á meðan aðrir 

hafa fundið minna fyrir þeim. 
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3.6 Samantekt 

Staða ensku á Íslandi hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og hafa 

áhrifin náð bæði til íslensks samfélags og íslenskrar tungu. Ferðamenn 

heimsækja landið í meira mæli, erlendum starfskrafti fjölgar í ýmsum 

þjónustustörfum, Íslendingar hafa betri aðgang að óþýddu afþreyingarefni í 

gegnum efnisveitur á borð við YouTube og Netflix og gagnvirkir tölvuleikir 

verða sífellt vinsælli. Ungt fólk heyrir og notar ensku í meira mæli utan skólans 

og sýna rannsóknir að enskunotkun ungra barna er stöðugt að verða virkari. 

Viðhorf Íslendinga til ensku endurspeglast einnig í breyttri stöðu tungumálsins 

og ofmeta þeir gjarnan enskufærni sína og telja sig betri en þeir eru. Í háskóla 

kemur síðan oft í ljós að kunnátta þeirra er ekki næg og þeir upplifa erfiðleika 

í námi. 

Í 4. kafla er fjallað um tilhögun enskukennslu á Íslandi. Komið er inn á 

helstu breytingar sem gerðar hafa verið á áherslum aðalnámskrár og skoðuð 

verður sérstaklega hæfniviðmið, menntagildi, kennsluhættir og námsmat 

aðalnámskrár grunnskólanna 2011. Að lokum er gerð grein fyrir markmiðum 

og tilgangi samevrópska matsrammans fyrir tungumál.  
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4 Tilhögun enskukennslu í grunnskóla 

Enska hefur verið skilgreind sem ein af lykilnámsgreinum í íslensku skólakerfi, 

ásamt íslensku og stærðfræði, og hefur enskukennsla verið að færast sífellt 

neðar í grunnskólum landsins. Í viðmiðunarstundaskrá er heildartími í ensku, 

dönsku eða öðru Norðurlandamáli skilgreindur og eru framkvæmd og 

skipulagning tungumálakennslu alfarið settar í hendur skólanna; bæði hvenær 

ensku- og dönskukennsla hefst og hvernig heildartíminn skiptist á milli 

tungumálanna. Þrátt fyrir að heildartími kennslu sem nemendur fá í báðum 

tungumálum sé ekki endilega sá sami í hverjum skóla er gert ráð fyrir að 

nemendur hafi náð hæfni á 3. stigi bæði í ensku og dönsku eða öðru 

Norðurlandamáli við lok grunnskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 125). 

Í þessum kafla er farið yfir helstu áherslubreytingar sem gerðar hafa verið 

á aðalnámskrám í gegnum tíðina með sérstöku tilliti til ákvæðis nýjustu 

aðalnámskrár grunnskólanna 2011 hvað varðar viðmið í enskukennslu og 

hvaða hæfni er ætlast til að nemendur hafi tileinkað sér við lok grunnskóla. 

Auk þess er komið inn á samevrópska matsrammann yfir tungumál, tilgang 

hans og markmið. Að lokum eru helstu atriði kaflans dregin saman og hvernig 

þau tengjast innbyrðis.  

4.1 Breyttar áherslur 

Áherslur í námskrám, lögum og tungumálakennslu yfir höfuð hafa tekið 

töluverðum breytingum frá upphafi skólastarfs á Íslandi. Skólar risu seint á 

Íslandi og voru fyrstu fræðslulögin ekki samþykkt fyrr en árið 1907. Í þeim var 

ekki gert ráð fyrir því hvernig hátta ætti kennslu erlendra tungumála. Það var 

ekki fyrr en 1936, þegar lög um fræðslu barna komu út, að danska var kennd 

sem fyrsta erlenda tungumálið í íslenskum grunnskólum. Heimildir gefa þó til 

kynna að börn hafi fengið kennslu í dönsku fyrir þann tíma og að einhverju 

leyti í ensku líka. Áður en skólar komu til sögunnar á Íslandi lærðu Íslendingar 

gjarnan erlend tungumál upp á eigin spýtur þar sem íslenskt lesefni var af 

skornum skammti og nauðsynlegt að tileinka sér fleiri en eitt tungumál til að 
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geta lesið sér til gagns og gamans (Auður Hauksdóttir, 2007a, bls. 27, 2007b, 

bls. 158, 2016, bls. 84). 

Í upphafi 19. aldar var Lærði skólinn á Bessastöðum eini skólinn á 

landinu. Þar var danska eitt af fögunum og fór stór hluti náms fram á því máli. 

Íslendingar fóru að sækja sér menntun til Danmerkur og biðu þeirra virtar 

stöður heima á Íslandi að útskrift lokinni. Þetta hafði í för með sér aukinn áhuga 

á Danmörku og dönsku máli. Í kjölfarið fór að gæta þeirrar hugmyndar að 

styrkja þyrfti stöðu tungumálsins á Íslandi (Auður Hauksdóttir, 2016, bls. 84–

86; Loftur Guttormsson, 2008, bls. 75–76).  

Áherslurnar breyttust verulega þegar Lærði skólinn var fluttur frá 

Bessastöðum til Reykjavíkur á síðari hluta 19. aldar. Ákveðið var að danska 

og íslenska yrðu gerðar að skyldufögum í skólanum þar sem íslenska yrði 

kennd sem móðurmál og danska sem erlent tungumál. Enska hafði ekki verið 

sérstök kennslugrein á Bessastöðum en var í fyrsta sinn kennd sem valgrein 

þegar skólinn var færður til Reykjavíkur. Það var ekki fyrr en 1877 að enska 

varð loks að skyldugrein og með reglugerð sem var samþykkt árið 1904 var 

tímum í latínu og grísku fækkað til að hægt væri að fjölga kennslustundum í 

dönsku og ensku. Í kjölfarið þrefölduðust kennslustundir í ensku (Auður 

Hauksdóttir, 2007a, bls. 20–21). 

Ný fræðslulög sem samþykkt voru árið 1946 höfðu í för með sér þær 

breytingar að erlend tungumál urðu loksins skylda á unglingastigi og fengu 

nemendur fleiri tíma í bæði dönsku og ensku. Það var ekki fyrr en 1960 að 

brotið var blað í sögu tungumálakennslu á Íslandi þegar fyrsta námskráin fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri leit dagsins ljós. Sú námskrá innihélt bæði 

markmið og leiðir í kennslu erlendra tungumála. Mun ítarlegar er farið í 

markmið og kennsluaðferðir í dönskukennslu sem endurspeglar áhrif 

tungumálsins í útgáfu þessarar námskrár (Auður Hauksdóttir, 2007b, bls. 167–

168; menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 47–52). 

Stuttu eftir að menntamálaráðuneytið fór að sinna rannsóknum á 

skólastarfi árið 1966 voru gefnar út skýrslur sem sýndu jákvætt viðhorf og 

góðan árangur nemenda í tungumálanámi. Í kjölfar þeirra rannsókna voru 

lagðar fram tillögur í mars 1969 um að færa bæði dönsku- og enskukennslu 

niður á barnafræðslustig. Tveimur mánuðum síðar var skipuð nefnd sem semja 

átti drög að námskrá fyrir enskukennslu í yngri bekkjum. Þessi aukna áhersla 

á enskukennslu féll í góðan jarðveg í þjóðfélaginu og má meðal annars rekja 
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þennan jákvæða áhuga til vaxandi samskipta Íslendinga við enskumælandi 

þjóðir (Auður Hauksdóttir, 2007a, bls. 37–38 og 44). 

Markmið og kennsla erlendra tungumála tóku samt ekki miklum 

breytingum fyrr en 1999 þegar sett var á fót sérstök námskrá í erlendum 

tungumálum sem endurspeglaði ákvæði nýrra grunnskólalaga sem tóku gildi 

árið 1995. Líkt og Hafdís Ingvadóttir (2007, bls. 332) bendir á höfðu þessar 

breytingar bein áhrif á vinnu enskukennara á Íslandi. Námskráin 1999 leggur 

aukna áherslu á að nám erlendra tungumála sé hagnýtt fyrir íslensku þjóðina í 

heild sinni: „Því þarf að leggja áherslu á að námið sé hagnýtt og víkki 

sjóndeildarhringinn“ (menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 6). Hafdís (2007, bls. 

332) bendir á að í drögum að nýrri námskrá árið 2005 sé enn frekar hamrað á 

mikilvægi þess: „Fyrir Íslendinga gegnir enska lykilhlutverki. ... Nemendur 

þurfa að kunna að nota málið og vita hvað er við hæfi við tilteknar aðstæður.“ 

(menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 19). Það sem einkenndi þó námskrána frá 

1999 helst var að með henni varð enska fyrsta erlenda tungumálið sem börn 

læra í skóla í stað dönsku (Auður Hauksdóttir, 2007a, bls. 37–38 og 44). 

Líkt og sjá má hefur tungumálakennsla tekið töluverðum breytingum á 

þeirri rúmu öld sem liðin eru frá því að fyrstu fræðslulögin litu dagsins ljós. 

Að frátöldum latínu og grísku er ólíklegt að staða nokkurrar kennslugreinar 

hafi tekið jafn miklum breytingum og ensku á þessum stutta tíma (Auður 

Hauksdóttir, 2007a, bls. 44–45). Í kafla 4.2 er farið yfir viðmið og ákvæði 

nýjustu aðalnámskrár grunnskólanna 2011 og þeim gerð ítarleg skil. 

4.2 Aðalnámskrá grunnskólanna 2011 

Í þessum kafla er komið inn á menntagildi og hæfniviðmið aðalnámskrár 

grunnskólanna í erlendum tungumálum og hvaða hæfni nemendur eiga að hafa 

náð við lok grunnskóla í hlustun, samskiptum, frásögn, lestri og lesskilningi, 

ritun, menningarlæsi og námshæfni. Í lokin er komið inn á helstu kennsluhætti 

sem hægt er að styðjast við í kennslu erlendra tungumála samkvæmt 

aðalnámskrá og ólíkar leiðir til að meta nám nemenda, bæði innan skólans og 

sem hluta af heildarmati.   
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4.2.1 Menntagildi og hæfniviðmið erlendra tungumála 

Í aðalnámskrá grunnskólanna eru enska, danska og önnur Norðurlandamál 

skilgreind og kennd sem erlend tungumál í íslensku skólakerfi. Aftur á móti er 

munur á því hvaða hlutverki þau gegna hvert fyrir sig og hvað tungumálanámið 

á að skilja eftir sig við lok grunnskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 122–124). 

Enska er talin gegna lykilhlutverki á alheimsmarkaði og góð kunnátta í 

tungumálinu getur skipt sköpum hvað varðar að koma íslenskum iðnaði, 

sjónarmiðum eða hagsmunum út fyrir landsteinana. Gott vald á ensku á 

háskólastigi er auk þess mikilvægt þar sem lesefni er að stórum hluta á ensku 

og margir íslenskir námsmenn stunda framhaldsnám í enskumælandi löndum 

og annars staðar þar sem kennslan fer fram á ensku. Enskukunnáttan á að veita 

nemendum innsýn í fjölbreyttan menningarheim þjóða sem hafa ensku að 

móðurmáli og þar sem enska gegnir stöðu annars máls. Að lokum er lögð 

áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir tengingu Íslands við engilsaxneska 

tungu, menningu og sögu landanna sem hefur skarast á ýmsum tímum 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 123). 

Norðurlandamál eru kennd til að viðhalda samskiptum og 

menningartengslum við norrænar þjóðir þar sem saga Íslendinga er samofin 

sögu þeirra og menningu og tungumálin sprottin af sömu rót. Takmark námsins 

er að auka skilning nemenda á skyldleika norrænu tungumálanna og menningu 

þeirra og að þeir geti greint hvað einkennir hvert tungumál fyrir sig. Góð 

kunnátta í einu norrænu tungumáli er lykill að öllum Norðurlandaríkjunum og 

greiðir fyrir samskiptum þar á milli. Önnur ástæða fyrir kennslu norrænna 

tungumála hérlendis er að stuðla að greiðari leið fyrir Íslendinga að menntun 

og atvinnu á Norðurlöndunum þar sem hæfni og kunnátta í norrænum málum 

auðveldar þeim að taka þátt í norrænu samstarfi, námi, leik og vinnumarkaði 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 123–124).  

Í eftirfarandi undirköflum er komið inn á þau hæfniviðmið sem ætlast er 

til að nemendur hafi tileinkað sér við lok grunnskóla í hlustun, samskiptum, 

frásögn, lesskilningi, ritun, menningarlæsi og námshæfni. Í lokin er komið inn 

á hvað eigi að einkenna kennsluhætti og heildrænt námsmat í skólastarfi. 



27 

4.2.1.1 Hlustun 

Frá upphafi tungumálanámsins þurfa nemendur að venjast því að heyra málið, 

átta sig á hvernig það er notað við raunverulegar aðstæður og fá tækifæri til að 

spreyta sig á notkun þess. Mikilvægt er að nemendur fái að hlusta á ólíka texta 

og kynnast þannig algengustu afbrigðum málsins eftir svæðum.  

Yfirviðmiðið í hlustun er að nemandi geti: „fyrirhafnarlítið tileinkað sér 

talað mál um margvísleg málefni í kunnuglegum aðstæðum þegar framsetning 

er áheyrileg“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 125). 

Undirviðmiðin sem tilheyra þessum flokki eru eftirfarandi (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 125): 

• Að nemandi geti tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og frásögnum 

innan áhuga-, náms- og þekkingarsviðs hans og að hann geti brugðist 

við efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á einn eða annan hátt. 

• Að nemandi geti fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum 

sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr því. 

• Að nemandi geti hlustað eftir ákveðnum upplýsingum, valið úr þær 

sem við eiga og brugðist við eða unnið úr þeim. 

4.2.1.2 Samskipti   

Nemendur og kennari eiga að geta stuðst við tungumálið í öllum samskiptum 

sínum á milli í kennslu. Kennarinn á auk þess að hvetja nemendur sína til að 

nota tungumálið utan kennslustofunnar þegar tækifæri gefast (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 133). 

Yfirviðmiðið í samskiptum er að nemandi geti: „sýnt fram á að hann er 

vel samræðuhæfur um kunnugleg málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum 

framburði, áherslum og hrynjandi, notar algeng föst orðasambönd úr daglegu 

máli og kann að beita viðeigandi kurteisis- og samskiptavenjum, hikorðum og 

ólíkum aðferðum til að gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d. með því að 

umorða“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 127). 

Undirviðmiðin sem tilheyra þessum flokki eru eftirfarandi (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 127):  

• Að nemandi geti tekið þátt í óformlegu spjalli um daglegar venjur og 

efni sem hann þekkir vel til. 

• Að nemandi geti tekist á við ólíkar aðstæður í almennum 

samskiptum, þar á meðal miðlað og tekið við upplýsingum á 

ferðalögum, sem gestgjafi eða í gegnum netsamskipti. 
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• Að nemandi geti skipst á skoðunum við aðra, fært einföld rök fyrir 

máli sínu og tekið tillit til skoðana annarra. 

4.2.1.3 Frásögn 

Frá upphafi þarf að leggja mikla áherslu á að nemendur tileinki sér réttan og 

skiljanlegan framburð, áherslur og hrynjandi og að nemendur geti notað föst 

orðasambönd sem notuð er í daglegu tali.  

Yfirviðmiðið í frásögn er að nemandi geti: „tjáð sig áheyrilega um 

málefni sem hann þekkir, beitt tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar 

reglur um málnotkun, framburð, áherslur, hrynjandi og orðaval“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 128). Undirviðmiðin sem tilheyra þessum 

flokki eru eftirfarandi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 128): 

• Að nemandi geti tjáð sig með bæði óundirbúið sem og undirbúið efni 

sem hann kannast við, hefur hlustað á, lesið um eða unnið með í námi 

sínu, sagt skoðun sína á efninu og brugðist við spurningum um það. 

• Að nemandi geti flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni 

án stuðnings og af nokkru öryggi. 

• Að nemandi geti samið, æft og flutt frumsamið efni bæði einn eða 

með öðrum, til dæmis í formi stuttrar sögu eða atriðis.  

4.2.1.4 Lesskilningur 

Í upphafi er eðlilegt að mesta áherslan sé lögð á hlustun og tal í 

tungumálakennslu. Þegar nemendur eru lengra komnir er hægt að auka vægi 

lesturs og ritunar. Lestur ýtir undir upptöku orðaforða og gefur nemendum 

betri tilfinningu fyrir tungumálinu. Það skiptir máli að nemendur lesi mikið sér 

til gagns, ánægju og fróðleiks og þá sérstaklega efni sem hæfir þroska þeirra 

og áhugasviði. Slíkur lestur ýtir undir frekari þroska og með tímanum tileinka 

nemendur sér námsaðferðir sem eru grundvöllur góðs lesskilnings. Lestur um 

málefni líðandi stundar, menningu og lifnaðarhætti er auk þess mikilvægur til 

að víkka sjóndeildarhring nemenda. Smám saman þurfa þeir að æfast í að beita 

gagnrýninni hugsun, að lesa á milli línanna og túlka ýmiss konar efni um 

tiltekin álitamál. Nemendur sem eiga erfitt með lestur geta aukið orðaforða og 

málskilning sinn með því að hlusta samhliða lestrinum eða styðjast við myndir 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 133).  

Yfirviðmiðið í lesskilningi er að nemandi geti: „lesið sér til gagns og 

ánægju almenna texta af ýmsum toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og 

valið lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum“ (mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 126). Undirviðmiðin sem tilheyra þessum 

flokki eru eftirfarandi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 126): 

• Að nemandi geti aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 

aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér þær í 

verkefnavinnu. 

• Að nemandi geti lesið rauntexta sér til fróðleiks, til dæmis úr 

dagblöðum, tímaritum og netmiðlum sem fjalla um efni sem við 

koma lífi hans, aðstæðum eða umhverfi, brugðist við efni þeirra, sagt 

frá eða unnið úr því. 

• Að nemandi geti lesið smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu fólki sér 

til gagns, ánægju og þroska, myndað sér skoðanir á efni þeirra og 

lesið og tileinkað sér efni sem tengist öðrum námsgreinum og hugtök 

sem tengjast þeim og nýtt í nýju samhengi. 

4.2.1.5 Ritun 

Ritun er sá þáttur sem stór hluti nemenda virðist eiga í mestum erfiðleikum 

með að ná góðum tökum á. Mikilvægt er að byrja á einföldum viðfangsefnum 

og tengja ritunina öðrum hæfniþáttum. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að 

tjá sig um málefni sem standa þeim næst og vinna með þann orðaforða sem 

þeir hafa. Þegar þeir hafa náð betri færni í ritun er hægt að gera meiri kröfur til 

þeirra varðandi uppsetningu, málfar, stafsetningu, orðaforða og innihald 

textans. Mikilvægt er að þeir fái að skrifa fjölbreytta texta sem reyna á þessa 

ritfærni og nákvæmni. Samhliða formlegri ritun eiga nemendur líka að fá 

tækifæri til að skrifa frjálsa texta þar sem meiri áhersla er lögð á innihald, stíl 

og frumleika (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 133).  

Yfirviðmiðið í ritun er að nemandi geti: „skrifað lipran samfelldan texta 

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

orðaforða og meginreglum málnotkunar, fylgt hefðum varðandi uppbyggingu 

og samhengi texta og notað tengiorð við hæfi“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 129). Undirviðmiðin sem tilheyra þessum 

flokki eru eftirfarandi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 129): 

• Að nemandi geti skrifað ólíkar gerðir af textum, bæði formlega og 

óformlega og skrifað með lesanda í huga og í samræmi við inntak og 

tilgang með skrifunum. 

• Að nemandi geti skrifað um eða brugðist skilmerkilega við því sem 

hann hefur hlustað á, séð eða lesið um og fylgt tilteknu formi 

textagerðar eftir því sem við á. 
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• Að nemandi geti tjáð skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu og 

þekkingu. 

• Að nemandi geti leikið sér með málið og leyft sköpunargáfunni og 

ímyndunaraflinu að njóta sín. 

4.2.1.6 Menningarlæsi  

Tungumál og menning eru samofin og mjög skyld hugtök. Tungumál þjóða 

endurspegla menningu þeirra og menningin varpar auk þess ljósi á tungumálin. 

Í þessu samhengi er mikilvægt að vekja áhuga nemenda á öðrum þjóðum og 

menningarheimi þeirra. Með aukinni innsýn í ólík kjör, lifnaðarhætti, 

menningararf, viðhorf og gildi aukast einnig líkurnar á að þeir líti sjálfa sig og 

eigin aðstæður öðrum augum. Slíkt getur hjálpað til við að vinna bug á 

fordómum og staðalímyndum. Með því að leggja áherslu á bókmenntir, 

söngva, þjóðsögur og annað úr menningararfinum er hægt að skoða líf fólks 

fyrr á tímum. Kvikmyndir og annað myndefni færir umheiminn síðan nær og 

með því að stofna til samskipta á milli ungmenna í ólíkum löndum er hægt að 

gera kynnin enn raunverulegri og áþreifanlegri (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 134).   

Yfirviðmiðið í menningarlæsi er að nemandi geti: „sýnt fram á að hann 

þekkir vel til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér vel 

grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 130). Undirviðmiðin sem tilheyra þessum 

flokki eru eftirfarandi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 130):  

• Að nemandi geti sýnt fram á að hann þekki tiltölulega vel til innri 

samfélagsgerðar, hvað einkennir þjóðfélagið og það sem efst er á 

baugi hverju sinni. 

• Að nemandi geti sýnt fram á að hann geti gert greinarmun á 

fjölbreyttum uppruna þegnanna á viðkomandi málsvæði og átti sig á 

takmörkunum staðalmynda og áhrifum fordóma. 

• Að nemandi geti greint á milli helstu afbrigða tungumálsins, til 

dæmis muninn á dönsku, norsku, sænsku, færeysku, skosku og 

amerísku. 

4.2.1.7 Námshæfni 

Til að stuðla að varanlegum námsárangri þurfa nemendur að læra að bera 

ábyrgð á eigin námi, skipuleggja sig og meta eigin stöðu og námsframvindu á 

markvissan hátt. Námsaðferðir sem slíkar eru skilgreindar sem sérstakar 
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aðferðir sem nemendur geta beitt til að öðlast meira sjálfstæði og stuðla að 

auðveldara, ánægjulegra og árangursríkara námi. Þessar aðferðir geta verið 

margvíslegar og á meðan sumar eru meðvitaðar eða lærðar eru aðrar 

ómeðvitaðar. Í tungumálanámi má nefna lestraraðferðir, aðferðir til að æfa 

hlustun, ritun, minni og skilning og að lokum aðferðir til að gera sig 

skiljanlegan og til að geta tekið þátt í samræðum. Nemendur þurfa að finna að 

þeir hafi stuðning frá kennurum og samnemendum og fái sérstaka þjálfun í að 

vega og meta hvaða aðferðir henti þeim og skili mestum árangri (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 134).  

Yfirviðmiðið í námshæfni er að nemandi geti: „sett sér raunhæf markmið, 

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

námsframvindu“ (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 131). 

Undirviðmiðin sem tilheyra þessum flokki eru eftirfarandi (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 131):  

• Að nemandi geti beitt ólíkum námsaðferðum sem hjálpa honum í 

náminu og viti hvenær þær eiga við, til dæmis fundið út merkingu 

orða frá samhengi í texta eða aðstæðum. 

• Að nemandi geti beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafningjamati 

sem tengjast náminu og geti veitt sanngjarna endurgjöf. 

• Að nemandi geti nýtt eigin reynslu og þekkingu til að skapa nýja 

þekkingu og notað í nýju samhengi. 

• Að nemandi geti unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og 

tekið tillit til skoðana annarra. 

• Að nemandi geti á gagnrýninn hátt nýtt sér helstu hjálpartæki á borð 

við ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit. 

4.2.2 Kennsluhættir og námsmat 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í öllu skólastarfi 

og er órjúfanlegur þáttur í bæði námi og kennslu (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Markmið skólastarfsins eru margvísleg og ýmsar leiðir í boði til að 

ná þeim. Matsaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar, í samræmi við hæfniviðmið, 

endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendum. Þar að auki þarf 

námsmat að meta alla þætti námsins; þekkingu, leikni og hæfni, með hliðsjón 

af viðmiðum aðalnámskrár (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

28).  
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Til að nemendur geti náð settum hæfniviðmiðum í erlendum tungumálum 

þarf að tryggja að starfshættir, viðfangsefni, skipulag og aðstæður ýti undir 

farsælan árangur nemenda í námi. Hæfniviðmiðin eiga að vera nemendum 

kunnug og þurfa viðfangsefni og kennsluhættir að hæfa aldri og þroska þeirra. 

Stuðla þarf að því að allir nemendur fái að stunda nám við hæfi sem eykur 

sjálfstraust þeirra og þroska til að takast á við nýjar áskoranir í náminu. 

Takmarkið er að nemendur líti á tungumálanám sem hluta af alhliða menntun 

sem nýtist þeim til lífstíðar, bæði á hagnýtan og menntandi hátt (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 132). 

Viðfangsefni þurfa að vera fjölbreytt þar sem hæfileikar nemenda liggja 

á mismunandi sviðum. Nemendur eru ekki byrjendur í erlendu tungumálanámi 

og þarf námið því að taka mið af forsendum þeirra, stöðu sem málnotenda, 

almennri reynslu, skilningi á nærumhverfi, umheiminum og menningarlegum 

margbreytileika. Skipulag kennslunnar þarf að taka mið af þessari fjölbreyttu 

flóru nemenda og á skólastofan að vera notalegt umhverfi sem skapar aðstæður 

til náms þar sem nemendum líður vel. Rýmið þarf að bjóða upp á að nemendur 

geti tekið út faglegan og félagslegan þroska og þjálfast í lýðræðislegum 

vinnubrögðum í samvinnu við samnemendur og kennara. Nemendur þurfa að 

fá tækifæri til að spreyta sig á ögrandi viðfangsefnum sem ýta undir sjálfstæði 

og hæfni til að skipuleggja eigin námsferil. Auk þess þarf að skapa svigrúm 

fyrir leik og sköpun nemenda sem tengjast tungumálanáminu (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 132). 

Líkt og aðalnámskrá grunnskóla segir til um þarf námsmat að vera í 

samræmi við áherslur í skólastarfi. Megintilgangur námsmats er að afla 

vitneskju um árangur skólastarfsins og leiðbeina nemendum um eigið nám og 

hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Auk þess á matið að veita nemendum 

og foreldrum þeirra, kennurum, skólum og yfirvöldum upplýsingar um gengi í 

námi sem hafa má til hliðsjónar við skipulagningu náms. Námsmat þarf að 

teljast réttmætt og áreiðanlegt til að geta gegnt þessu margþætta hlutverki og 

tryggja þarf að allt námsmat sem fer fram meti það sem það á að meta (mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 27–28). Samræmdu könnunarprófin 

sem lögð eru árlega fyrir 4., 7. og 9. bekk eru einn þáttur í því heildarmati sem 

fram fer í skólum og eru þeim gerð betri skil í undirkafla 4.2.3. 
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4.2.3 Samræmt námsmat  

Menntamálastofnun ber skylda til að standa fyrir samræmdu námsmati í 

grunnskólum með því að leggja fyrir samræmt könnunarpróf í íslensku og 

stærðfræði fyrir 4. og 7. bekk grunnskóla og að auki í ensku fyrir nemendur í 

9. bekk (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Samræmd könnunarpróf eiga að meta hæfni allra nemenda með sama 

hætti og við sambærilegar aðstæður. Tilgangur prófanna er að meta hvernig 

markmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og að veita nemendum, foreldrum 

og forráðamönnum, kennurum og fræðsluyfirvöldum endurgjöf. Endurgjöfin 

gefur meðal annars upplýsingar um þekkingu og hæfni hvers nemenda, hvort 

þörf er á að breyta áherslum í námi, hvað þurfi að bæta og hver gæði 

menntunarinnar séu. Nemandi, foreldrar og forráðamenn og kennarar eiga því 

að geta nýtt sér niðurstöður prófsins til að ígrunda áherslur námsins (reglugerð 

um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla nr. 

173/2017).  

Spurningar og efnisatriði prófanna eru samin af reyndum kennurum og 

sérfræðingum í prófagerð. Allar spurningar þeirra eru byggðar á námsefni og 

námsmarkmiðum sem tilgreind eru í aðalnámskrá. Aðalnámskrá leggur áherslu 

á kunnáttu, leikni og hæfni nemenda en ekki afmörkuð efnisatriði. Í þessu 

samhengi er ekki gefinn út ákveðinn listi af atriðum heldur er lögð áhersla á að 

prófin séu fjölbreytt og reyni á ólíka kunnáttu, leikni og hæfni. Samræmd 

könnunarpróf taka einnig mið af ólíkri stöðu nemenda og tekið er tillit til þess 

að námshraði er breytilegur á milli einstakra nemenda og að hæfni þeirra getur 

verið mismunandi (reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

könnunarprófa í grunnskóla nr. 173/2017). 

Samræmdu prófin eru rafræn og alfarið tekin á tölvu á ákveðnum dögum 

í skóla nemandans. Álitið er að rafræn próf meti betur hæfni nemenda en 

hefðbundin pappírspróf auk þess sem fyrirlögn og úrvinnsla eru einfaldari. Í 

framtíðinni er stefnt að því að hafa prófin einstaklingsmiðuð; löguð að getu 

hvers og eins nemanda fyrir sig. Hafa ber í huga að samræmd könnunarpróf 

eru eingöngu lítill hluti af því heildarmati sem fram fer í skólum og mikilvægt 

að nálgast prófin með því hugarfari. Námsmat í skólum á að fara fram með 

fjölbreyttum aðferðum til að meta hæfni og framför nemenda og á að vera 

reglubundinn þáttur í skólastarfinu, órjúfanlegur frá námi og kennslu 

(Menntamálastofnun, 2016). Í kafla 4.3 er fjallað um hlutverk samevrópska 
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matsrammans fyrir tungumál, tilgang hans og markmið og hvernig hann nýtist 

í námi og starfi.  

4.3 Samevrópski matsramminn fyrir tungumál  

Samevrópski matsramminn er viðmiðunarrammi fyrir tungumálanám, kennslu 

og námsmat og veitir sameiginlegan grundvöll í allri Evrópu sem nýtist við 

gerð prófa og námskráa og sem leiðbeiningarrit um námskrár og útgáfu 

kennslubóka svo eitthvað sé nefnt. Ramminn gefur til kynna hvað nemendur 

þurfa að hafa tileinkað sér til að geta notað tungumálið til samskipta og hvaða 

þekkingu og færni þeir þurfi að þróa með sér til að nýta sér það á sem 

áhrifaríkastan hátt. Hann nær einnig utan um það í hvaða menningarlegu 

samhengi tungumálið er numið og hæfniskunnáttu sem gerir kennurum kleift 

að mæla framfarir nemenda á hverju stigi náms og nemendum að meta eigin 

færni (Council of Europe, 2001, bls. 1).  

Markmiðið með tungumálarammanum er að gefa notendum hans kost á 

að lýsa færni sinni í gegnum fyrirfram ákveðin próf og staðla. Þessa staðla er 

hægt að nota í mörgum mismunandi kerfum. Ramminn skiptist niður í sex 

mismunandi stig; A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Bókstafurinn A stendur fyrir 

grunnnotanda (e. basic user) eða gefur til kynna lágmarkskunnáttu í 

tungumálinu, B stendur fyrir sjálfstæðan notanda (e. independent user) og C 

stendur fyrir færan notanda (e. proficient user). Tölustafirnir eru notaðir til 

frekari aðgreiningar líkt og sjá má á heitum stiganna. Stigin eru sett upp í töflu 

til að auðveldara sé að átta sig á stöðu nemenda út frá færni þeirra í hlustun, 

lestri, samræðum, talmáli og ritun. Þessi tafla er mikið notuð í skólum þar sem 

hún tekur á helstu færniþáttunum (Council of Europe, 2001, bls. 21, 23–24 og 

26–27). 

Á fyrsta stiginu A1 eru byrjendur í tungumálanámi. Notendur á þessu stigi 

geta tjáð sig á einfaldan hátt og svarað einföldum spurningum um sjálfa sig, 

fjölskyldu sína og það sem þeir þekkja í nærumhverfi sínu. Munurinn á færni 

á stigi A1 og A2 er að á því síðarnefnda eru notendur færari um að halda uppi 

einföldum samræðum á tungumálinu og geta bjargað sér í aðstæðum þar sem 

þeir þurfa að tjá sig. Hæfni á stigi B1 nær sérstaklega til færni erlends 

ferðamanns í viðkomandi landi og má lýsa á tvo vegu: annars vegar færni í að 

halda uppi samræðum við heimamenn og koma til skila því sem þú hefur fram 

að færa og hins vegar hæfileikinn til að takast á við ýmsar hindranir sem geta 
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komið upp á ferðalögum. Hæfni á stigi B2 tekur til frekari færni notandans til 

að taka þátt í samræðum með góðu flæði og meiri meðvitund um eigið málfar. 

Notendur á þessu stigi eiga auk þess að vera færir um að rökstyðja eigin 

skoðanir og koma með mótrök í samræðum þar sem við á. Á stigi C1 er notandi 

búinn að ná góðum tökum á málfari tungumálsins og þeim reglum sem gilda 

og getur átt reiprennandi samskipti við innfædda og aðra notendur 

tungumálsins. Á lokastiginu C2 hefur notandi síðan náð nær fullum tökum á 

tungumálinu og hefur meðal annars tileinkað sér ýmis orðatiltæki sem finnast 

eingöngu innan þess. Annað sem er einkennandi fyrir notendur á þessu stigi er 

að kunnátta þeirra er í sumum tilfellum það góð að aðrir málnotendur eiga erfitt 

með að greina þá frá innfæddum (Council of Europe, 2001, bls. 33–36). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er miðað við að þorri nemenda hafi 

við lok 3. stigs náð flestum hæfniviðmiðum í þeim þáttum sem lýst er í B1 

sjálfsmatsrammanum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 125).  

4.4 Samantekt 

Áherslur í kennslu erlendra tungumála hafa tekið töluverðum breytingum í 

gegnum tíðina. Danska var lengi vel fyrsta erlenda tungumálið sem kennt var 

í grunnskóla en með tilkomu nýrrar aðalnámskrár 1999 varð enska fyrsta 

erlenda tungumálið sem nemendur læra. Hæfniviðmiðin eru þau sömu fyrir 

ensku, dönsku og annað Norðurlandamál og ætlast er til að nemendur hafi náð 

hæfni á 3. stigi í báðum tungumálunum við lok grunnskóla. Hæfniviðmiðin 

vísa til ákveðinnar færni í hlustun, samskiptum, frásögn, lesskilningi, ritun, 

menningarlæsi og námshæfni. Til að nemendur geti náð settum 

hæfniviðmiðum þurfa starfshættir, viðfangsefni, skipulag og aðstæður að ýta 

undir farsælan árangur í námi. Námsmat þarf að vera í samræmi við áherslur 

og er megintilgangur þess að afla vitneskju um árangur skólastarfsins. 

Heildarmat, líkt og samræmd próf, á að meta hvort þessum viðmiðum 

aðalnámskrár hafi verið náð og veita upplýsingar um hvort þörf sé á 

breytingum í starfi. Samevrópski matsramminn er viðmiðunarrammi fyrir 

tungumálanám í Evrópu sem gefur ákveðna mynd af stöðu nemenda og miðað 

er við að hæfni á stigi B1 í rammanum samsvari þeirri hæfni sem ætlast er til 

að íslenskir nemendur hafi náð við lok grunnskóla  

Í 5. kafla er komið inn á síðari hluta ritgerðinnar þar sem lýst er þeirri 

aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð er grein 
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fyrir markmiðum og rannsóknarspurningum, vali á þátttakendum, söfnun 

gagna og úrvinnslu þeirra ásamt réttmæti, áreiðanleika og siðferðilegum 

álitamálum sem hafa ber í huga.



37 

5 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er lýst þeirri aðferðafræði sem notuð var til að fá svör við 

rannsóknarspurningunum. Gerð er grein fyrir hvaða úrtaksaðferðir voru nýttar 

við val á þátttakendum, hvernig söfnun gagna og greining þeirra fór fram og 

komið er inn á siðferðileg álitamál, réttmæti og áreiðanleika sem höfð voru í 

huga við framkvæmd rannsóknarinnar. 

5.1 Markmið rannsóknar og 

rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í vitneskju enskukennara sem 

starfa á efsta stigi grunnskóla um aðgengi nemenda að ensku utan skólans og 

hvernig þeir taka mið af því í kennslu. Rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: 

1. Hvað vita enskukennarar á efsta stigi grunnskóla um aðgengi nemenda 

sinna að ensku efni í daglegu lífi utan skólans? 

2. Hvernig taka þeir mið af þessu aðgengi nemenda í kennslu sinni? 

Til að fá svör við rannsóknarspurningunum var notast við eigindlegar (e. 

qualitative) aðferðir og tekin einstaklingsviðtöl við kennara til að fá sem 

skýrasta mynd af viðfangsefninu. Í eigindlegum viðtölum er leitast eftir dýpt í 

umfjöllun um tiltekið viðfangsefni sem er skoðað út frá ólíkum sjónarhornum 

til að ná fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt er. Viðtölin eru því 

gjarnan mismunandi frá einum þátttakanda til annars þótt viðfangsefnið sé hið 

sama. Eigindleg viðtöl eru góð gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla 

fólks af sjúkdómum, meðferðum, námi og starfi svo eitthvað sé nefnt. 

Tilgangur þeirra er að lýsa og auka skilning á fyrirbærum í lífi fólks annars 

vegar og félagslegum ferlum hins vegar. Þau eiga vel við þegar rannsökuð er 

skynjun, viðhorf, þekking og væntingar þátttakandans (Helga Jónsdóttir, 2013, 

bls. 137–138 og 143). 
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Eigindleg nálgun hentar vel til að svara rannsóknarspurningunum þar sem 

viðfangsefnið er að skoða reynslu kennaranna í starfi og varpa ljósi á þá 

þekkingu sem þeir hafa öðlast á viðfangsefninu, byggða á eigin reynslu.  

5.2 Þátttakendur 

Í rannsókninni var stuðst við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við val á 

þátttakendum en þá eru þeir valdir sem henta best markmiðum rannsóknarinnar 

vegna reynslu eða sérþekkingar. Stuðst var við þessa tegund úrtaks til að velja 

enskukennara sem höfðu persónulega reynslu og þekkingu á viðfangsefni 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130–

131). Með þessari nálgun er ekki verið að leita eftir niðurstöðu sem hægt er að 

álykta að eigi við heildina eða endurspegli mat annarra. 

Áður en rannsóknarferlið hófst var haft samband við skóladeild þess 

sveitarfélags sem rannsóknin fór fram í og leyfi fengið fyrir henni. Í kjölfarið 

var kynningarbréf sent á skólastjóra í sjö mismunandi skólum, þar sem 

markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar var lýst og óskað eftir þátttöku (sjá 

fylgiskjal 2). Skólastjórar voru beðnir um að hafa samband við eða benda á 

enskukennara í sínum skólum sem gætu haft áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni. Kynningarbréf var síðan sent til þeirra kennara sem skólastjórar 

bentu á eða biðluðu til varðandi þátttöku (sjá fylgiskjal 3). 

Leitast var eftir að taka viðtöl við að lágmarki þrjá enskukennara úr 

þremur mismunandi skólum. Miðað var við að kennararnir hefðu einhvers 

konar sérhæfingu á sviði enskukennslu og hefðu starfað sem enskukennarar á 

efsta stigi grunnskóla í að lágmarki fimm ár.  

Þátttakendur voru fimm talsins: 

• Anna er útskrifaður grunnskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands 

og er í grunninn íþróttakennari. Anna er með 25 ára reynslu af 

kennslu og hefur starfað á núverandi vinnustað í 12 ár. Hún hefur 

sinnt enskukennslu á unglingastigi síðastliðin fimm ár.  

• Sigrún útskrifaðist sem enskukennari með B.Ed.-gráðu frá 

Kennaraháskóla Íslands árið 2001 og hefur verið að kenna síðan 

2002. Sigrún er með 17 ára reynslu af kennslu og hefur starfað á 

núverandi vinnustað í 16 ár þar sem hún hefur kennt ensku á 

unglingastigi síðan árið 2005.  
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• Jón er með meistaragráðu í kennslufræðum frá Háskólanum á 

Akureyri þar sem hann lagði áherslu á kennslu tungumála. Hann er 

með fimm ára reynslu af kennslu og hefur kennt ensku á 

unglingastigi á núverandi vinnustað síðan hann útskrifaðist árið 

2014. 

• Vala er með meistaragráðu í kennslufræðum frá Háskólanum á 

Akureyri þar sem hún lagði áherslu á tungumál og samfélagsgreinar. 

Hún er með fimm ára reynslu af kennslu og hefur kennt ensku á 

unglingastigi á núverandi vinnustað síðan hún útskrifaðist árið 2014. 

• Erna útskrifaðist með B.Ed.-gráðu af tungumála- og hugvísindabraut 

frá Háskólanum á Akureyri árið 2006. Hún er með 12 ára reynslu af 

kennslu og hefur unnið á núverandi vinnustað sem enskukennari 

síðan hún útskrifaðist.  

Hafa ber í huga að þátttakendur áttu það sameiginlegt að kenna allir innan sama 

sveitarfélags og gæti það haft áhrif á áreiðanleika niðurstaðnanna (sjá kafla 

5.6). 

5.3 Framkvæmd og gagnaöflun 

Líkt og komið hefur verið inn á var gögnum safnað þannig að tekin voru 

einstaklingsviðtöl við kennarana. Með viðtölunum var leitast eftir að fá meiri 

innsýn í vitneskju þeirra um aukið aðgengi nemenda þeirra að ensku utan 

kennslustofunnar og hvernig þeir tækju mið af breyttri stöðu tungumálsins í 

kennslu. Tekin voru hálf-opin viðtöl (e. semi-structured interviews) þar sem 

stuðst var við viðtalsramma með fyrirfram ákveðnum spurningum (sjá 

fylgiskjal 4). Í slíkum viðtölum er umræðuefnið ákveðið af rannsakanda en 

ekki áherslurnar í samræðunum þar sem fjallað er um atburði, hugrenningar, 

tilfinningar, hegðun, skynjun, vonir og væntingar þátttakandans. Þessi tilhögun 

gefur þátttakendum færi á að tjá sig frjálst innan þess ramma sem 

rannsakandinn setur (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143 og 145). Stuðst var við 

opnar spurningar til að fá meiri dýpt í svörin og gefa þátttakendum kost á að 

koma eigin skoðunum á framfæri. Opnar spurningar veita gjarnan meiri 

upplýsingar um viðhorf, tilfinningar og upplifun viðmælanda þar sem enginn 

svarkostur er gefinn upp fyrir fram (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 457 og 

459). 

Viðtölin og afritun þeirra voru framkvæmd á tímabilinu frá febrúar og 

fram í mars 2019. Þau voru tekin upp og lengd þeirra var á bilinu 30–60 



40 

mínútur. Þátttakendum bauðst að velja stað og stund sem hentaði þeim best. 

Reynt var að ganga úr skugga um að utanaðkomandi aðstæður hefðu ekki 

truflandi áhrif (Creswell, 2012, bls. 221) og voru viðtölin framkvæmd í lokuðu 

rými á vinnustöðum þátttakenda þar sem eingöngu rannsakandi og viðmælandi 

voru viðstaddir. Rannsakandi hlustaði síðan á upptökurnar og ritaði viðtölin 

orðrétt niður til að geta unnið úr þeim. Nánar er farið í úrvinnslu gagnanna í 

kafla 5.4. 

5.4 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu voru einstaklingsviðtölin þemagreind til að finna sameiginlega 

þætti jafnframt því sem leitað var að „ósýnilegum“ þáttum sem gætu varpað 

ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar og svarað rannsóknarspurningunum. 

Við greiningu viðtalanna var stuðst við þrjú stig gagnagreiningar sem 

Sóley S. Bender (2013, bls. 307–308) kemur inn á í Handbók um aðferðafræði. 

Á fyrsta stiginu fór fram gagnagreining meðan á samræðunum stóð. Á næsta 

stigi fór gagnagreining fram strax að samræðum loknum og á þriðja og síðasta 

stiginu byggist gagnagreiningin á þeim gögnum sem skráð voru frá orði til 

orðs. 

Gæði eigindlegra rannsókna velta gjarnan á rannsakandanum sjálfum og 

gæðum gagnagreiningarinnar. Höfundur reyndi eftir bestu getu að vera 

meðvitaður um hlutverk sitt sem rannsakandi og gætti þess meðal annars að 

skoða gögnin frá ólíkum hliðum og gaf sér nægan tíma til að velta þeim fyrir 

sér (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221–222).  

5.5 Siðferðileg álitamál 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna og greiningu niðurstaðna er mikilvægt 

að gæta þess að rannsóknin standist siðferðilegar kröfur, ekki síður en 

aðferðafræðilegar, þar sem nálægð við þátttakendur getur verið mikil (Sigurður 

Kristinsson, 2013, bls. 71; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 

bls. 129). Viðmælendur þurfa að vera vel meðvitaðir um hvað felst í þátttöku 

þeirra og hvernig upplýsingar um þá verði birtar. Höfundur passaði því upp á 

að þátttakendur tækju þátt af fúsum og frjálsum vilja og væru meðvitaðir um 

að þeim væri heimilt að draga þátttöku sína til baka á hvaða tímapunkti sem 
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var. Auk þess var þeim gerð grein fyrir að fyllsta trúnaðar yrði gætt við 

framkvæmd rannsóknarinnar og meðhöndlun gagnanna. Innan þess felst meðal 

annars að nöfnum var breytt til að viðhalda nafnleynd og að öllum upptökum 

yrði eytt eftir afritun. Eftir birtingu var þátttakendum bent á hvar þeir gætu 

nálgast lokaafurðina (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81–83; Sóley S. Bender, 

2013, bls. 303). 

5.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Við framkvæmd rannsóknarinnar ber að hafa í huga tvær takmarkanir. Sú fyrri 

er að úrtak þátttakenda endurspeglar ekki þýðið með tilliti til kyns og búsetu 

þar sem konur eru í meirihluta viðmælenda og þátttakendur starfa innan sama 

sveitafélags. Sú seinni er að viðfangsefnið er mjög nærri höfundi. Þrátt fyrir að 

erfitt hafi reynst að skilgreina réttmæti rannsóknarinnar þar sem reynsla 

höfundar og þekking endurspegluðust í gegnum rannsóknarferlið reyndi 

höfundur eftir bestu getu að fylgja þeim aðferðafræðilegu forsendum sem 

settar eru fram í þessum kafla. Í viðtölunum við kennarana reyndi höfundur að 

hafa á bak við eyrað þær siðferðilegu grundvallarreglur sem varða þátttakendur 

(Sóley S. Bender, 2013, bls. 303). Líkt og komið hefur verið inn á veltur 

eigindleg gagnagreining mikið á rannsakandanum sjálfum og færni hans í að 

túlka niðurstöðurnar og velta þeim fyrir sér. Í því samhengi reyndi höfundur 

að vera sífellt spyrjandi og ígrundandi meðan á gagnagreiningu stóð og skoðaði 

niðurstöðurnar út frá sem flestum sjónarhornum til að koma í veg fyrir 

takmarkanir þannig að rannsóknin gæti talist sem áreiðanlegust og réttmætust 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221). 

Í 6. kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar í 

samhengi við niðurstöður annarra rannsókna. Rannsakandi ákvað að blanda 

saman niðurstöðum og umræðum til að skapa betra flæði og varpa meira ljósi 

á sameiginlega þætti.
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6 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla eru raktar helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar 

saman við niðurstöður annarra rannsókna. Gerð er grein fyrir viðhorfi og 

reynslu kennara til kennslunnar og auknu aðgengi nemenda að ensku í daglegu 

lífi. Viðmælendur rannsóknarinnar voru fimm enskukennarar sem starfa á efsta 

stigi í fimm grunnskólum. Viðmælendurnir höfðu ólíkan bakgrunn, bæði hvað 

varðar menntun og starfsreynslu (sjá kafla 5.2). Við greiningu gagnanna komu 

fram þrjú yfirþemu sem eru: 

- Þekking kennara á aðgengi nemenda. 

- Nálgun að kennslu og kennsluhættir. 

- Staða nemenda við lok grunnskóla. 

Undir yfirþemanu þekking kennara á aðgengi nemenda voru greind þrjú 

undirþemu sem eru: aukið aðgengi að ensku efni, bilið sífellt að breikka og 

breytt viðhorf nemenda. Undir yfirþemanu nálgun að kennslu og kennsluhættir 

voru greind þrjú undirþemu sem eru: áherslur í kennslu, skortur á nýju efni og 

að koma til móts við ólíkar þarfir. Í köflum 6.1 og 6.2 er farið yfir þessi yfir- 

og undirþemu og vitnað í viðmælendur, bæði beint og óbeint.  

Auk þess sem kennararnir voru spurðir um reynslu sína af auknu aðgengi 

nemenda að ensku og hvernig þeir tækju mið af því í kennslu voru þeir beðnir 

að svara því hvar þeir teldu hinn almenna nemenda vera staddan við lok 

grunnskóla í eftirfarandi fimm þáttum máls: hlustun, tali, samræðum, lestri og 

ritun. Kennararnir merktu inn í samevrópska matsrammann fyrir tungumál (sjá 

fylgiskjal 1) hvar þeir töldu að hinn almenni nemandi stæði. Í kjölfar þeirrar 

umræðu komu í ljós tvö undirþemu sem eru: viðmið aðalnámskrár og gildi 

samræmdu prófanna. Í kafla 6.3 eru því gerð betri skil hver upplifun 

kennaranna er af stöðu nemenda við lok grunnskóla í hverjum þætti fyrir sig, 

hvað þeim finnst um viðmið aðalnámskrár og reynslu þeirra af samræmdu 

prófunum í gegnum starfsferil sinn. 
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6.1 Þekking kennara á aðgengi nemenda 

Í þessum kafla er reynt að varpa ljósi á reynslu og þekkingu kennara á aðgengi 

nemenda að ensku í daglegu lífi. Kennararnir voru meðal annars spurðir um 

reynslu og upplifun sína af enskukennslu í gegnum tíðina, hvort þeir upplifðu 

að áherslur eða viðhorf nemenda hefðu breyst síðan þeir byrjuðu að kenna og 

hvaða áhrif þeir teldu að aukið aðgengi hefði á kennslu tungumálsins eða færni 

nemenda.  

Í kafla 6.1.1 er vikið að því hvaða aðgengi kennararnir telja að nemendur 

hafi að ensku utan skólans og hvaða áhrif það hafi á færni nemenda og 

varðveislu íslensku tungunnar. Í kafla 6.1.2 er fjallað um reynslu kennaranna 

af nemendahópum sínum í gegnum tíðina og hvort þeir upplifi breytingar milli 

árganga. Í kafla 6.1.3 er að lokum rætt um upplifun kennara af viðhorfi og 

væntingum nemenda til enskunámsins. 

6.1.1 Aukið aðgengi að ensku efni 

Allir kennararnir voru sammála um að aðgengi að ensku efni í daglegu lífi 

hefði stóraukist á undanförnum árum og að þeir tækju eftir því að þeim 

nemendum fjölgaði sem hlustuðu á enska tónlist eða horfðu á enskt efni, meðal 

annars á YouTube og Netflix, og spiluðu tölvuleiki utan skólatíma. 

Kennararnir taka einnig eftir mun á færni nemenda þegar þeir koma upp á 

unglingastig eftir því hversu mikið aðgengi þeir hafa haft og að almennt séu 

þeir sterkari í hlustun sem heyra tungumálið meira utan skólans. Annað sem 

kennararnir sögðust taka eftir væri að sífellt fleiri nemendur væru farnir að tala 

ensku sín á milli utan kennslu og telja kennararnir aukið aðgengi að 

tungumálinu vera meginástæðuna fyrir því. 

Vala segir að áhrif aukins aðgengis að ensku séu augljós þegar 

enskukunnátta nemenda sé borin saman við kunnáttu þeirra í dönsku. Hún segir 

að nemendur séu sífellt að verða betri í ensku og það sé einfaldlega vegna þess 

að þeir hlusti á ensku á hverjum degi og heyri tungumálið alls staðar. Anna 

nefnir þó að henni finnist margir nemendur eiga í erfiðleikum með að skrifa 

sum orð þrátt fyrir að þeir séu sterkir í hlustun og hafi heyrt þau áður. Hún telur 

ástæðuna vera að mörg heimili hafi aðgang að ótextuðu streymdu efni, sem 

veitur á borð við Netflix bjóða upp á hér á Íslandi, og þegar nemendur sjá ekki 

hvernig orðin eru skrifuð þá leggi þeir eingöngu á minnið hvernig þau hljóma. 
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Erna segist einnig hafa tekið eftir því að nemendur horfi á ótextað efni í meira 

mæli og segist hún reyna að hvetja nemendur til að setja enskan texta á þegar 

hann er í boði þannig að þeir læri meira af því. 

Innan kennslustofunnar segir Anna að nemendur séu ekki feimnir við að 

tjá sig en eigi í meiri erfiðleikum með að rökstyðja mál sitt og að það sé ekki 

einskorðað við enskuna. Aðspurð hvaða ástæða hún teldi að lægi þar að baki 

segir hún að mögulega sé það á kostnað þess hve mikið nemendur hlusta á 

ensku utan skólans. Hún segir að þó nemendur tali mikið ensku sín á milli utan 

kennslunnar þá séu þeir miklu duglegri við að horfa og hlusta á enskt efni sem 

krefst minni þjálfunar. Í kjölfarið upplifi nemendur erfiðleika við að rökstyðja 

mál sitt þrátt fyrir að þeir tali ensku reglulega. Vala og Erna segjast hafa tekið 

eftir því sama og nefnir Vala að málið sé oft mjög einfalt hjá nemendum. Erna 

segir að nemendur eigi það líka til að gleyma sér og byrji að tala á íslensku í 

tímum og þótt þeir horfi mikið og hlusti á enskt efni finnst henni þeir eiga 

erfiðara með samskipti og oft sé ritun þeirra mjög talmálsleg.  

Jón og Sigrún bæta við að þeim finnist sama vandamál liggja í lestri og 

lesskilningi nemenda. Þeir eigi auðvelt með að lesa einfalda texta en erfiðara 

með að skilja það sem þeir eru að lesa og lesa á milli línanna. Jón og Erna taka 

í sama streng og telja að þetta vandamál sé ekki bundið við lestur á ensku og 

að ástæðan sé að unglingar í dag lesi almennt minna en þeir gerðu. Anna talar 

um að síðustu ár hafi ekki komið út margar bækur á ensku sem heilli íslenska 

unglinga og telur að það gæti haft áhrif á að þeir séu farnir að lesa minna á 

ensku utan skólans. Hún rifjar upp að fyrir ekki svo löngu hafi nemendur beðið 

spenntir eftir að vinsælar bækur á borð við Harry Potter og Ljósaskipti (e. 

Twilight) kæmu út. Ensku útgáfurnar komu út áður en þær voru þýddar yfir á 

íslensku og segir Anna að það hafi ýtt verulega undir lestur unglinga á enskum 

bókum í frítíma sínum. 

Þessar niðurstöður endurspegla að vissu leyti niðurstöður rannsókna sem 

gerðar hafa verið á auknu aðgengi að ensku á Íslandi og eru í samræmi við 

nýlegar niðurstöður Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar (2018, 

bls. 6 og 8) þar sem þær benda til þess að hlutfall íslenskra barna á aldrinum 

3–12 ára sem hlusta daglega eða nokkrum sinnum í viku á talaða ensku sé allt 

frá því að vera 68% og upp í 93%.  

Kennararnir vilja meina að skýringin sé aukið áhorf á sjónvarp, YouTube 

og Netflix sem samræmist einnig niðurstöðum Sigríðar og Eiríks (2018, bls. 6 

og 8) og tala kennararnir líka um að nemendur hlusti mikið á enska tónlist og 
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spili tölvuleiki við enskumælandi einstaklinga víðs vegar um heiminn. 

Rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur (2011, bls. 4; 2018, bls. 40–41) gáfu 

svipaðar niðurstöður og sýndu að Íslendingar hlusti mikið á ensku og að það 

séu mestmegnis kvikmyndir og annað sjónvarpsefni sem þeir horfa á.  

Kannanir á vegum Háskóla Íslands hafa leitt í ljós að hátt hlutfall 

sjónvarpsefnis á Íslandi er á ensku og er venjulega ótalsett. Talsett efni er þá 

einskorðað við barna- og fræðsluefni (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2012, bls. 16; Jeeves, 2013, bls. 29–30). Þar sem yngri börn eru 

í meirihluta áhorfenda talsetts barnaefnis þá liggur það í augum uppi að 

unglingar landsins horfa mestmegnis á ótalsett enskt efni í frítíma sínum. Þetta 

samræmist upplifun kennaranna og segjast þeir hafa tekið eftir því að það verði 

æ algengara að nemendur horfi á ótalsett efni á erlendum veitum. Kristín Birta 

Jónsdóttir (2016, bls. 16–24) komst að svipaðri niðurstöðu í BA-rannsókn sinni 

og horfðu eldri þátttakendur hennar, sem voru 14 og 17 ára, í flestum tilvikum 

á ótalsett efni og sá eldri í öllum tilfellum. Erfitt er að alhæfa út frá svona litlu 

úrtaki en niðurstöður Kristínar endurspegla niðurstöður viðtalanna við 

kennarana ásamt niðurstöðum fyrri rannsókna Birnu, Sigríðar og Eiríks og 

óhætt er að álykta að íslensk börn og unglingar hlusti í mun meira mæli á 

ótalsett enskt efni utan skólans en áður fyrr. 

Athyglisvert er að hluti kennaranna segist upplifa að nemendur lesi mun 

minna sér til yndisauka á ensku en þeir gerðu áður og finnst það hafa áhrif á 

lesskilning þeirra og hæfni til að rökstyðja skoðanir sínar. Þetta stangast á við 

rannsóknarniðurstöður Birnu Arnbjörnsdóttur (2011, bls. 4; 2018, bls. 40–41) 

sem gáfu til kynna að auk þess að hlusta mikið á ensku þá lesi Íslendingar líka 

meira en þeir tala og skrifa á ensku. Hins vegar er möguleiki á að þær nái ekki 

yfir þennan tiltekna markhóp og endurspegli frekar lestur fullorðinna 

Íslendinga. Áhugavert væri að skoða betur lestur og lesskilning barna og 

unglinga á ensku á Íslandi og hvaða áhrif slakur lesskilningur hefur á námslega 

stöðu þeirra. 

Annað sem kennararnir komu inn á var að nemendur tali mun meira á 

ensku sín á milli en áður. Anna lýsir yfir áhyggjum af stöðu íslenskunnar og 

telur að þetta aukna aðgengi nemenda að ensku sé farið að hafa áhrif á þróun 

íslensku tungunnar. Hún segir að nemendur sletti mjög mikið og að nemendur 

sem ræði sín á milli á ensku utan kennslustofunnar verði sífellt yngri. Hún 

tekur dæmi um að það séu nemendur á miðstigi sem tali alfarið ensku sín á 

milli og telur hún þá þróun ekki af hinu góða. Hinir kennararnir sögðust allir 
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hafa tekið eftir því sama hvað varðar enskutal nemenda utan kennslustofunnar 

og nefnir Jón að hann hafi heyrt nemendur alveg niður á yngsta stig ræða saman 

á ensku, sem hann segir að hafi ekki verið algengt fyrir 20–30 árum. Vala segist 

hafa verið með nokkra nemendur í gegnum tíðina sem töluðu eingöngu ensku 

sín á milli, bæði í kennslustundum og utan þeirra. Hún segist þó mest hafa 

orðið vör við að nemendur væru að sletta enskum orðum inn í þegar þeir töluðu 

saman á íslensku. Sigrún vill meina að þessi aukna enskunotkun utan 

skólastofunnar sé að verða sífellt vinsælli meðal nemenda og að það sé 

„ægilega fínt“ núna að tala ekki íslensku. 

Þessar niðurstöður endurspegla rannsóknarniðurstöður Sigríðar og Eiríks 

(2018, bls. 10–11) í rannsókn þeirra um hversu mikið börn á aldrinum 3–12 

ára töluðu ensku. Meira en helmingur barnanna talaði eða reyndi að tala ensku 

daglega eða nokkrum sinnum í viku. Sigríður og Eiríkur (2018, bls. 11–12) 

komust einnig að því að börn væru farin að leika sér saman á ensku í mun meira 

mæli og að hlutfallið hækkaði með aldrinum. Þetta stangast á við fyrri 

niðurstöður Birnu (2011, bls. 4; 2018, bls. 40–41) um að Íslendingar tjái sig í 

litlum mæli á ensku, eins og komið er inn á hér að framan. Líklegasta skýringin 

er sú að þarna sé einfaldlega um að ræða töluverða aukningu á þeim sjö árum 

sem liðu á milli rannsókna og það sé því fyrst á allra síðustu árum sem þessi 

breyting hefur orðið. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á vaxandi áhrifum ensku á íslenska 

tungu en í rannsókn Sigríðar og Eiríks og (2018, bls. 13) komust þau að því að 

samfélags- og tæknibreytingar síðustu ára hafi haft margvísleg áhrif á stöðu 

íslensku tungunnar og að staða hennar hafi þrengst verulega vegna aukins 

aðgengis að ensku. Telja þau að þetta aukna aðgengi geti haft í för með sér 

bein áhrif á orðaforða og setningagerð, magn og notkun tungumálsins og 

dregið úr virðingu fyrir málinu, auk þess sem aukin enskunotkun geti haft áhrif 

á málkerfi ungra barna ef þau styðjast minna við móðurmálið á 

máltökuskeiðinu. Slíkt getur leitt það af sér að íslensk börn nái ekki að byggja 

upp sterkt íslenskt málkerfi. Byggt á þessum niðurstöðum virðist vera fótur 

fyrir frekari umræðu um áhrif ensku á íslenska tungu og aukningu þess að 

ungmenni tali saman á ensku. Rannsóknir Eiríks og Sigríðar eru enn í fullum 

gangi og það verður áhugavert að sjá frekari niðurstöður þeirra. 

Það er hins vegar ljóst að einnig er þörf á að skoða í hvaða mæli aukið 

aðgengi að ensku hefur áhrif á kennslu tungumálsins og hvort kennslan þurfi 

að taka meira mið af þessari breyttu stöðu þess á Íslandi. Birna og Hafdís 
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(2012, bls. 16) telja að grunn- og framhaldsskólar ættu að einblína á annars 

konar kennslu í hlustun sem gagnist nemendum betur í frekara námi og starfi. 

Þessar niðurstöður og hugmyndir eiga ákveðinn grundvöll hér á landi þar sem 

reynsla kennaranna virðist benda til þess að nemendur hlusti í mun meira 

magni utan skólans og séu einnig farnir að tala í mun meira á ensku sín á milli. 

Staða tungumálsins er aftur á móti ekki það eina sem hefur tekið breytingum á 

Íslandi og í viðtölunum komu kennararnir inn á að staða og viðhorf nemenda 

væru einnig að breytast. Nánar er farið í það í kafla 6.1.2. 

6.1.2 Bilið sífellt að breikka 

Áberandi þema sem allir kennararnir nefndu að fyrra bragði var að bilið milli 

nemenda væri sífellt að breikka eftir því hversu mikið þeir hlustuðu á ensku 

utan skólans. Kennararnir sögðust allir taka eftir breytingum á milli þeirra 

nemendahópa sem þeir hefðu kennt í gegnum árin og að sumir nemendur 

kæmu inn í skólann með góðan grunn í ensku en aðrir væru á byrjunarreit. 

Kennararnir töluðu um að þetta breiða bil hefði bæði áhrif á kennslu 

tungumálsins og sjálfstraust nemenda. Slakari nemendur bæru sig saman við 

þá sem kæmu með meiri grunn inn í skólann og héldu jafnframt að góð 

kunnátta í ensku væri meðfæddur eiginleiki og að þeir gætu aldrei orðið jafn 

góðir í ensku. Samhljómur var meðal kennara um að slöku nemendurnir sýndu 

samt mikinn metnað og lærðu ensku á endanum en í þeim tilfellum sem 

nemendur tryðu því að góð kunnátta í ensku væri meðfæddur eiginleiki 

upplifðu þeir að metnaðurinn væri minni. 

Vala rifjar upp að þegar hún byrjaði að kenna hafi hún bæði kennt dönsku 

og ensku á unglingastigi. Líkt og komið var inn á í kafla 6.1.1 segir hún að 

nemendur hafi haft allt annan grunn í dönsku en ensku og telur hún að þar 

gegni þetta aukna aðgengi að ensku stóru hlutverki:  

Það er svo mikið bil finnst mér í ensku, annað hvort ertu bara 

stjarnfræðilega góður í ensku eða bara mjög lélegur, ég held sko að 

aðgengi bara skipti öllu máli. – Vala 

Aðspurð hvað hún teldi einkenna nemendur sem hefðu annars vegar 

góðan grunn og hins vegar þá sem væru slakari sagði Vala að himinn og haf 

væru milli skilnings og orðaforða hjá nemendum, sjálfstraustið væri mun lægra 
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hjá slakari nemendunum og að þeir væru oft búnir að ákveða fyrirfram að þeir 

væru lélegir í ensku. 

Anna er á sama máli og Vala og segir að grunnur nemenda í dönsku sé 

allt annar en í ensku. Nemendur séu ekki að horfa á danskt efni utan skólans 

og aðgengi að dönsku sé mun minna. Á meðan bilið sé sífellt að breikka meðal 

nemenda í ensku þá séu allir á svipuðum stað í dönsku. Anna rifjar upp að áður 

hafi hún jafnvel fengið nemendur, þá sérstaklega stelpur, sem höfðu nánast 

aldrei kveikt á tölvu. Þessir nemendur fundu mun minna fyrir þessu aukna 

aðgengi og voru ekki með neinn grunn í tungumálinu þegar þeir byrjuðu að 

læra það í skólanum. Hún segir að það sé að breytast en hún taki ennþá eftir 

mun á færni stráka og stelpna. Strákarnir virðast koma inn með meiri grunn 

vegna meira aðgengis að ensku utan skólans en stelpur fái samt sem áður hærra 

á prófum því þær leggi meira á sig og æfi sig. 

Sigrún segir að hún finni mikinn mun á færni nemenda og þeim fjölgi 

sífellt sem séu orðnir mjög færir í ensku þegar þeir koma til hennar. Hún segir 

að meðal þeirra séu krakkar sem hafi lært grunnatriði í gegnum tölvuleiki. 

Henni finnst þetta hafa áhrif á þá sem hafa ekki sama grunn og að þeir beri sig 

mikið saman við hina: 

Það er einhvern veginn eins og þeim finnist ... Þú annað hvort kannt 

ensku eða þú bara kannt hana ekki, þú lærir ekkert tungumálið lengur. – 

Sigrún 

Hún nefnir að þetta hafi mikil áhrif á sjálfstraust þessara nemenda og að 

nemendahópurinn skiptist mikið upp eftir því hvaða grunn nemendur koma 

með inn í kennslustofuna. Hún segist vissulega hafa tekið eftir mun á stöðu 

nemenda í gegnum tíðina en henni finnst bilið milli nemenda vera að breikka 

eftir því sem árin líða og að aukið aðgengi að ensku utan skólans spili þar sífellt 

stærra hlutverk. 

Jón segist taka vel eftir því hvaða nemendur hlusti á eða noti ensku utan 

skólans og tekur undir með Sigrúnu varðandi nemendur sem spila tölvuleiki. 

Hann segir að þeir séu með mjög góðan grunn í ensku en eigi erfitt með að tjá 

sig fyrir framan aðra og lesa lengri og flóknari texta. Sigrún og Vala segja að 

þeim finnist nemendur sem skorti sjálfstraustið og séu slakari í ensku einnig 

smeykari við að tala fyrir framan aðra en vini sína. Vala segir að þeir séu mjög 

mikið að spá í hvað félögunum finnst og að bekkjarandinn skipti öllu máli. Ef 

góður bekkjarandi ríkir þá séu nemendur ófeimnari við að tjá sig. 
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Jón segist sjá mesta muninn á nemendum sem spili tölvuleiki og horfi á 

enskt efni og þeim nemendum sem stundi aðrar tómstundir í frítíma sínum. 

Hann upplifir að nemendur sem eru í íþróttum eða tónlistarstarfi eftir skóla hafi 

minni tíma til að horfa á enskt efni og finni minna fyrir þessu aukna aðgengi 

en hinir. Hann segir þó að þessir nemendur hafi mikinn metnað og tileinki sér 

efnið á endanum. Hann segist einnig fá nemendur sem lendi mitt á milli þessara 

tveggja póla. Varðandi þetta breiða bil telur hann að veruleikinn sé allt annar í 

dag en hann var. 

Þessar niðurstöður og reynsla kennaranna eiga vel við niðurstöður Birnu 

Arnbjörnsdóttur (2007a) um stöðu ensku á Íslandi. Birna vill meina að þörf sé 

á að skoða hvernig tungumálið er kennt í skólum þar sem börn komi inn í 

skólana með ákveðna færni í ensku og ákveðinn grunnorðaforða en að bilið á 

milli nemenda sé mikið og færni þeirra ekki sú sama í upphafi 

grunnskólagöngunnar. Birna (2007a, bls. 67) vill meina að einblína þurfi á 

stöðu hvers og eins þegar þeir byrja í grunnskóla til að efla þá sem hafa fundið 

meira fyrir þessu aukna aðgengi og styrkja þá sem hafa ekki sömu undirstöðu. 

Færri rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi slakari nemenda í ensku og 

oft er meiri áhersla lögð á að skoða hvernig nemendur og Íslendingar almennt 

ofmeti færni sína í tungumálinu. Anna Jeeves (2013) rannsakaði viðhorf 

framhaldsskólanema til enskunámsins og komst að því að reynsla þeirra og 

upplifun væri mjög ólík. Mörgum fannst enskunámið hvorki hafa reynt mikið 

á né bætt miklu við þá kunnáttu sem þeir lærðu utan skólans á meðan aðrir 

sögðust hafa fengið góðan grunn til að byggja á að skólagöngu lokinni. Þessar 

niðurstöður koma vart á óvart ef þær eru bornar saman við niðurstöður Birnu 

(2007a, bls. 67) sem komið er inn á hér að framan. 

Í ljósi þessara niðurstaðna á reynslu kennaranna virðist vera þörf á að 

skoða betur þetta breiða bil sem er að myndast á milli færni nemenda og hvaða 

áhrif það hefur á sjálfstraust þeirra sem koma inn í skólana með minni grunn í 

ensku. Finna þarf leiðir til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda þar sem 

augljóst er að sumir nemendur hafa fundið minna fyrir auknu aðgengi að ensku 

en aðrir. Einstaklingsmiðað nám þar sem lögð er áhersla á að mæta nemendum 

þar sem þeir eru staddir gæti verið ein lausn til að koma til móts við þessar 

ólíku þarfir. Lágt sjálfstraust slakari nemendanna getur haft mótandi áhrif á 

líðan þeirra, sjálfsmynd og viðhorf til námsins og ef raunin er að sjálfstraust 

þeirra er mikið lægra en þeirra sem koma inn í skólana með meiri grunn þá 

liggur það í augum uppi að þörf er á að skoða þennan þátt betur og rannsaka 
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viðhorf og upplifun nemenda af enskunáminu. Í þessari rannsókn er einblínt á 

reynslu kennaranna og voru þeir meðal annars spurðir hvort þeir tækju eftir 

breytingum á nemendahópum sínum í gegnum tíðina og viðhorfi þeirra til 

námsins. Nánar er farið í það í kafla 6.1.3. 

6.1.3 Breytt viðhorf nemenda  

Þegar kennararnir voru spurðir hvort þeir tækju eftir breytingum á nemendum 

og árgöngum í gegnum tíðina sögðust þeir upplifa breytingar á viðhorfi 

nemenda, væntingum þeirra til námsins og hvaða notagildi þeir legðu í það 

síðar meir. Kennararnir segja að þeir ofmeti gjarnan færni sína og sjái oft ekki 

tilganginn í að læra ensku í skóla. 

Líkt og komið var inn á í kafla 6.1.2 töluðu Jón og Sigrún bæði um að 

nemendur sem spiluðu tölvuleiki í frítíma sínum kæmu inn í skólana með 

ágætan grunn í ensku. Aftur á móti segja þau að þessir nemendur ættu það til 

að ofmeta færni sína og sæju ekki mikinn tilgang í því að læra ensku í 

skólanum. Sigrún segist taka sérstaklega eftir mun á viðhorfi stráka og stelpna 

í þessu tilfelli. Hún nefnir að strákarnir séu líklegri til að ofmeta eigin færni og 

segja: „Ég kann þetta allt“ og „ég þarf ekkert að læra meira“ á meðan stelpurnar 

upplifi sig meira eftir á í náminu. Jón segist upplifa það sama hjá sínum 

nemendum og að viðhorfið hjá þeim sem spili tölvuleiki sé allt annað en hjá 

þeim sem gera það ekki:  

Þeir sjá oftast ekki tilganginn í að læra ensku hjá mér ... Því þeir halda 

að þeir kunni hana bara. – Jón 

Anna tekur undir með Jóni og Sigrúnu og segir að þótt hún upplifi að 

nemendur séu orðnir sjálfstæðari og þroskaðri í dag en þegar hún var á þeirra 

aldri þá finni hún að aukið aðgengi að ensku hafi áhrif á kennsluna. Hún segir 

að þrátt fyrir það hversu sterkir nemendur séu orðnir í hlustun þá vanti upp á í 

öðrum þáttum tungumálsins: 

Þetta er rosalega einfaldur orðaforði sem þau nota ... En þau geta alveg 

bjargað sér. Svo þegar þú ert að láta þau lesa texta, bókmenntatexta ... 

Þá eru þau pínu pirruð sko. – Anna 

Hún segir að nemendur í dag hafi ótrúlega mikla trú á eigin færni en lendi 

á vegg þegar kemur að því að gera eitthvað sem krefst meiri vinnu, líkt og að 
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skrifa og lesa flóknari texta. Anna nefnir auk þess að hún upplifi að nemendur 

ofmeti gjarnan færni sína í tungumálinu og eigi í miklum erfiðleikum með að 

standa fyrir máli sínu og rökstyðja skoðanir sínar í ritunarverkefnum: 

Ég held að þetta sé kannski á kostnað þess af því þau hlusta svo mikið 

... Og þau halda í raun og veru að þau séu miklu betri en þau eru en svo 

kemur það í ljós í ritunarþætti að þau eru það ekki. – Anna  

Sigrún tekur undir þessi orð Önnu og segist leggja minnsta áherslu á 

hlustun þar sem nemendurnir hafi ágætan grunn í þeim þætti nú þegar. Hún 

segir hins vegar að þeir sjái oft ekki tilganginn í að bæta og efla orðaforða sinn 

og finnist nóg að vera með sinn grunnorðaforða sem þeir tileinka sér utan 

skólans. 

Hvað varðar væntingar nemenda gagnvart kennslunni segja kennararnir 

að þær hafi breyst í gegnum tíðina og að þeir hafi ákveðnar hugmyndir um 

hvernig enskutímarnir eigi að vera. Sigrún talar sérstaklega um að henni finnist 

metnaður nemenda hafa minnkað síðan hún byrjaði að kenna. Hún segir að auk 

þess sem væntingar nemenda séu aðrar þá upplifi hún að meiri kröfur séu 

gerðar til hennar um að tímarnir eigi að vera skemmtilegir og heimavinna í 

lágmarki: 

Það er orðið miklu meiri krafa í dag. Það þarf allt að vera skemmtilegt 

... Ef þetta er leiðinlegt þá þarf ég bara ekkert að gera þetta. – Sigrún  

Jón nefnir einnig að nemendur tali um að maður sé „skemmtilegi 

kennarinn“ ef maður sýnir þeim einungis myndir í tímum. Erna tekur undir 

með Sigrúnu og Jóni en segist líka finna fyrir meiri pressu frá foreldrum 

varðandi heimanám. Hún upplifir að kennarar geri minni kröfur til nemenda í 

dag og segist þar sjálf eiga einhverja sök að máli. Hún talar um að nemendur 

séu oft ekki tilbúnir að leggja mikla vinnu á sig og telur að það sé einfaldlega 

vegna samfélagslegra áhrifa. Líkt og Sigrún bendir Erna á að kröfur hafi 

almennt minnkað í gegnum tíðina: 

Þau eru líklegri til þess að læra ef þau hafa áhuga á þessu og þetta þarf 

að vera áhugavert og allt það, en svo finnst manni líka við vera svolítið 

komin í það að ef að hlutirnir eru ekki skemmtilegir og þetta er leiðinlegt 

þá bara nenni ég ekkert að gera þetta. – Erna  
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Erna bætir því við að enskukunnátta ungra barna og unglinga sé talin vera 

betri en hún í rauninni er og í kjölfarið minnki krafan um að þau þurfi að leggja 

eins mikið á sig í enskutímum. 

Sigrún segist nokkrum sinnum hafa látið nemendur meta eigin færni með 

samevrópska matsrammanum fyrir tungumál (sjá fylgiskjal 1) og segir að það 

séu alltaf einhverjir nemendur sem telja að þeir séu nú þegar búnir að ná 

hæfniviðmiðum C2 sem lýsir færni á framhalds- og háskólastigi. Aftur á móti 

séu líka nemendur sem merkja sig sem A1 sem endurspeglar 

lágmarkskunnáttu: 

Það eru nokkrir sem segja alltaf C2, og svo er náttúrulega alltaf 

einhverjir sem segja að þeir eru bara A1, það eru þessir sem vantar og 

segja: „Nei, ég get ekki meira“ . – Sigrún  

Sigrún vill meina að í þessu tilfelli snúist þetta að mestu um sjálfstraust 

og að þeir nemendur sem skorti það eigi erfiðara með að meta sig á rökréttan 

hátt vegna þess að þeir séu uppteknir við að bera sig saman við hina. 

Aðspurðir hvort kennararnir teldu að nemendur sæju fyrir sér hvernig 

enskunámið myndi nýtast þeim í framtíðinni sögðu þeir að flestir ættu erfitt 

með að sjá það fyrir sér á meðan aðrir væru meðvitaðir um að þeir gætu þurft 

að nota ensku í framhaldsnámi erlendis. Kennararnir sögðu að flestir töluðu þó 

um að þeir þyrftu að öðlast færni í tungumálinu til að nota á ferðalögum. 

Jón segist reyna að brýna fyrir þeim nemendum sem hafa virkilegan 

áhuga á að læra tungumálið að góð kunnátta í ensku skipti máli til að þeir geti 

lesið sér til gagns og rýnt í kennslubækur. Hann segir að meirihluti nemenda 

tali hins vegar meira um að þeir muni nýta kunnáttuna á ferðalögum til að panta 

sér mat svo eitthvað sé nefnt. Erna tekur undir með Jóni og segir að á síðustu 

árum séu nemendur orðnir meðvitaðri um að þeir geti nýtt enskukunnáttuna í 

alþjóðlegum samskiptum og þá sérstaklega í samskiptum við erlenda 

ferðamenn. Hún segir hins vegar að allt of fáir hugi að nýtingu þess í 

framhaldsnámi síðar meir og að algengt viðhorf þeirra sé oft að þeir geti nýtt 

sér Internetið til að finna svör við öllu:  

Þau falla svolítið í þetta. Við höfum ofboðslega flottar bjargir ... Að hafa 

símann við hönd og geta „gúgglað“ eitt og annað ... En þú getur ekki 

alltaf stólað á það. – Erna  

Sigrún segir að nemendur sínir tali lítið um hvernig tungumálanámið 

muni nýtast þeim í framtíðinni og segir að þeir átti sig ekki endilega á því að 
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þeir gætu þurft að lesa bók á ensku í háskóla hér á Íslandi. Hún telur þó að það 

sé ósköp eðlilegt að nemendur séu ekki farnir að hugsa svona langt fram í 

tímann á þessum aldri. 

Þessar niðurstöður á viðhorfi nemenda á eigin færni í ensku endurspegla 

niðurstöður annarra rannsókna á viðhorfi Íslendinga. Líkt og komið var inn á í 

umræðum í kafla 6.1.2 hér að framan hafa niðurstöður rannsókna hér á landi 

sýnt að Íslendingar eiga það til að ofmeta enskufærni sína. Niðurstöður 

símakönnunar sem Birna Arnbjörnsdóttir (2018, bls. 47–48 og 51) tók saman 

sýndi að meirihluti þátttakenda taldi kunnáttu sína í skilningi, lestri, tjáningu 

og ritun vera mjög góða eða frekar góða og var hlutfallið mun hærra hjá 

þátttakendum á aldrinum 18–29 ára en þeirra sem voru yfir sextugt. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að vaxandi áhrif og aukið aðgengi að tungumálinu 

virðist hafa áhrif á mat þátttakenda og þeir sem eru yngri og hafa upplifað 

meira aðgengi að ensku telji sig færari en þeir sem eldri eru. 

Kennararnir töluðu einnig um að nemendur ættu erfitt með að sjá fyrir sér 

hvernig enska gæti nýst þeim í framtíðinni. Þeir sögðu að nemendur teldu sig 

vera mjög færa í tungumálinu og sæju í kjölfarið oft ekki tilganginn í að læra 

það í skólanum. Í símakönnuninni kom einnig í ljós að þeir sem voru 

háskólamenntaðir lýstu færni sinni sem verri en þeir sem voru einungis 

framhaldsskólagengnir. Birna (2018, bls. 49) vill meina að ein ástæða fyrir því 

sé einfaldlega sú að Íslendingar ofmeti færni sína í tungumálinu og átti sig ekki 

á því fyrr en virkilega reyni á þá kunnáttu sem þeir hafa þegar þeir byrja í 

háskóla. Auður Torfadóttir (1991, bls. 7) komst að því rétt um aldamótin þegar 

hún kannaði enskukunnáttu nemenda á fyrsta ári í Háskóla Íslands að hátt í 

fjórðungur nemenda átti í erfiðleikum með að lesa efnið sem lagt var fyrir þá. 

Nýlegri niðurstöður Birnu og Hafdísar Ingvarsdóttur (2010, bs. 8 og 12) gefa 

til kynna að lítið hafi breyst. Nemendur upplifa ennþá erfiðleika við að skilja 

námsefni á ensku og er hlutfallið nú orðið hærra (37%) en þegar Auður 

framkvæmdi sína rannsókn. Auk þess nefndi hátt í helmingur nemenda að 

notkun tungumálsins hefði áhrif á vinnuálagið í skólanum. Birna (2018, bls. 

49) telur að þetta ofmat á eigin færni geti haft áhrif á notkun tungumálsins á 

hærra menntunarstigi sem og á vinnumarkaði síðar meir. 

Í ljósi þessara niðurstaðna virðist vera góður grundvöllur fyrir frekari 

umræðu um hvernig kennslu tungumálsins er háttað hér á landi. Líkt og komið 

hefur verið inn á í þessum kafla er bilið sífellt að breikka á milli nemenda og 

þeir koma inn í skólana með ólíka undirstöðu í tungumálinu. Sumir hafa 
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ágætan grunn til að byggja á meðan aðrir eru að kynnast tungumálinu í fyrsta 

skipti. Þeir sem hafa meiri grunn ofmeta samt gjarnan færni sína meðan slakari 

nemendur skortir sjálfstraust og eiga það til að bera sig saman við hina. Í kafla 

6.2 er komið inn á hvernig kennararnir sögðust taka mið af þessari ólíku stöðu 

og þörfum nemenda og hvaða áhrif það hefur á skipulagningu kennslunnar. 

6.2 Nálgun að kennslu og kennsluhættir 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim leiðum sem kennararnir sögðust fara til 

að koma til móts við síbreikkandi bil nemenda og ólíkar þarfir þeirra í námi. Í 

kafla 6.2.1 er fjallað um helstu áherslur kennaranna í kennslu og í hvaða þáttum 

þeim finnst nemendur þurfa mesta þjálfun. Í kafla 6.2.2 er komið inn á upplifun 

kennaranna af kennsluefni sem gefið er út af Menntamálastofnun og hvort það 

henti íslenskum nemendum. Í kafla 6.2.3 er að lokum varpað ljósi á upplifun 

kennaranna af því að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og hvernig þeir 

fara að því. 

6.2.1 Áherslur í kennslu 

Aðspurðir hvaða áherslur kennararnir legðu í starfi sínu voru svör þeirra mjög 

mismunandi. Þeir nefndu að þróunin í enskukennslunni væri mjög hröð og efni 

sem þeir kæmu með yrði fljótt barns síns tíma. Það væri þess vegna mikilvægt 

að vera sífellt meðvitaður um að uppfæra verkefni og kennsluhætti. 

Anna vill meina að nemendur hennar séu slakastir í ritun, samræðum og 

talmáli og það séu þeir þættir sem hún leggi hvað mesta áherslu á í kennslu. 

Til að efla þá í samræðum og tali segist hún leggja fyrir verkefni úr 

kennslubókunum og láti nemendur spjalla um ýmis álitamál en segist þó alls 

ekki gera nóg af því. Hún segir að þessi verkefni sitji oftast á hakanum og mæti 

afgangi. Anna segir að hún taki eftir mun á ritunarfærni þeirra nemenda sem 

eru duglegri að lesa sér til gagns og ánægju á ensku og lesi meira en þær 

skyldubækur sem hún leggur fyrir. Vala segist líka leggja mesta áherslu á að 

þjálfa nemendur sína í ritun, og þá sérstaklega skapandi skrifum, og að það sé 

sá þáttur sem vanti hvað mest upp á.  

Jón segist aftur á móti leggja mesta áherslu á að þjálfa tjáningu og 

lesskilning nemenda sinna og upplifir að nemendur séu með ágætis undirstöðu 

í ritun. Sigrún tekur undir með Jóni og segist leggja mesta áherslu á að gera 
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nemendur vel læsa áður en þeir útskrifast úr grunnskóla. Í málfræðikennslu 

segist Sigrún leggja fyrir alls konar verkefni þar sem nemendur eigi að finna 

villur og leiðrétta. Anna segist hins vegar ekki vera með mikla beina kennslu í 

málfræði heldur reyni að flétta hana inn í hefðbundna kennslu. Ólíkt Sigrúnu 

segist hún aldrei láta nemendur leiðrétta villur í texta heldur leggi áherslu á að 

þeir fái alltaf réttan texta í hendurnar. 

Anna segist samt sem áður leggja mikið upp úr því að nemendur læri 

óreglulegar sagnir og talar um að hún sé alltaf að reyna að finna nýjar leiðir til 

að leggja það fyrir. Undanfarið hefur hún lagt sagnaprófin rafrænt fyrir og segir 

það bæði spara henni mikla vinnu við að fara yfir og að nemendur séu flestir 

ánægðir með að fá niðurstöðurnar strax í hendurnar. Hún segir þetta mikla 

vinnu sem skili þó meira af sér. Erna segist líka leggja mikla áherslu á að kenna 

nemendum óreglulegar sagnir og segir að það verði sífellt erfiðara að fá 

nemendur til að læra þær: 

Þetta flæddi alltaf í gegn fyrir nokkrum árum. Núna bara síðustu tvö ár 

hefur mér þótt mun erfiðara að koma þessu í gegn, einhvern veginn að 

fá þau til að tileinka sér og taka þessa ábyrgð að þau eigi að læra þessar 

sagnir heima. – Erna 

Hún segir að undanfarin ár séu nemendur lengur að „detta í gírinn“ og að 

það taki mun lengri tíma fyrir þá að tileinka sér sagnirnar. Erna segist hafa 

verið að prófa sig áfram undanfarið og bjóða nemendum upp á alls kyns 

skapandi skil á verkefnum með aðstoð tækninnar. Hún segist meðal annars láta 

nemendur skila sér ýmsum munnlegum verkefnum í gegnum upptökur. Á 

þennan hátt geti hún auðveldlega metið framsögn nemenda og æft þá meira í 

tali. Hún segist líka vera með hefðbundin munnleg próf til að kanna kunnáttu 

nemenda í óundirbúnum samræðum og hvernig þeir bregðist við. Hún segir að 

nemendur taki misvel í þessi óhefðbundnu verkefnaskil og meðan sumir þrífist 

á þessu og skili mjög góðum verkefnum reynist þetta öðrum virkilega erfitt. 

Hún segist sífellt vera að reyna að bæta og koma til móts við breytta tíma en 

það megi alltaf gera betur. 

Að lokum nefnir Erna að það valdi henni áhyggjum að efni sem hún hafi 

nýtt fyrir nokkrum árum sé jafnvel orðið úrelt í dag, þróunin í kennslunni sé 

hröð og kröfur og staða nemenda breytist ört með þeirri þróun: 

Það var einmitt einhver að segja við mig að ég skyldi alveg búa mig 

undir það að þau verkefni sem ég var að leggja fyrir hérna fyrir nokkrum 
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árum, það bara kemur ekkert það sama út úr því í dag, það er bara 

svolítið veruleikinn. – Erna 

Erna segir að það sé mjög erfitt að halda í við þessa hröðu þróun og enn 

erfiðara þegar útgefið námsefni er einnig að verða úrelt. 

Í ljósi þess að niðurstöður nýlegra rannsókna gefa til kynna að íslensk 

ungmenni heyra og horfa á ensku í mun meira mæli en þau tala og skrifa hana 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2011, bls. 4, 2018, bls. 40–41; Kristín Birta Jónsdóttir, 

2016, bls. 16–24) er athyglisvert að svör kennaranna eru mjög mismunandi og 

áherslurnar ekki endilega þær sömu. Hluti þeirra segist leggja mesta áherslu á 

að efla ritun nemenda og talmál á meðan hinir segjast leggja meiri áherslu á að 

efla læsi og lesskilning þeirra. Líkt og kennararnir nefna í umræðum í kafla 

6.1.1 upplifa þeir að sífellt fleiri nemendur tali ensku sín á milli utan 

kennslunnar og að nemendur lesi mun minna sér til yndisauka á ensku. Í 

kjölfarið sé lesskilningur þeirra minni og líkt og Anna kemur inn á fylgir góð 

færni í ritun venjulega góðum lesskilningi. Þetta stangast á við fyrri rannsóknir 

og gæti að einhverju leyti útskýrt ólík svör kennaranna. Þar að auki gæti verið 

nokkur munur á því hversu mikilvægan hver kennari telur hvern þátt. Jón og 

Sigrún gætu einfaldlega talið mikilvægara að þjálfa lesskilning nemenda á 

kostnað annarra færniþátta fremur en að þau telji endilega lesskilninginn vera 

slakasta þáttinn. Ólík staða nemenda og síbreikkandi bil í færni gæti einnig 

verið ástæða fyrir ósamræmi í svörum kennaranna varðandi hvað þeir leggja 

áherslu á í starfi sínu. 

Annað sem hluti kennaranna nefndi var að skortur væri á nýju kjarnaefni 

frá Menntamálastofnun. Þróunin í enskukennslu er hröð og segja tveir af 

kennurunum að þeir finni fyrir miklu álagi í starfinu þegar þeir þurfa sjálfir að 

finna nýtt efni á Internetinu eða leggja mikla vinnu í að búa til verkefni sem 

henti ólíkum hópi nemenda. Nánar er fjallað um þetta í kafla 6.2.2. 

6.2.2 Skortur á nýju efni 

Tveir af kennurunum nefndu að fyrra bragði að skortur væri á nýju kennsluefni 

frá Menntamálastofnun og að nýlegasta kjarnaefnið hefði komið út árið 2012. 

Þá komu út bækurnar Spotlight 9 og Spotlight 10 sem ætlaðar eru til kennslu á 

unglingastigi. Kennararnir segja að það hafi verið kærkomin breyting frá þeim 

bókum sem notaðar voru fyrir þann tíma. 
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Erna segir að þessi skortur á nýju efni hafi mikil áhrif á kennsluna og að 

breytingar sem hafi orðið á námsmati séu meðal annars ekki í takt við efnið: 

Við erum ennþá með sömu bækurnar og áður, og það er ekkert búið að 

gefa út nýtt efni hjá Menntamálastofnun og það þarf að fara að gera það, 

til dæmis í takt við nýtt námsmat og annað þá væri mjög æskilegt að fara 

að poppa þetta upp. – Erna 

Anna segir að þessi skortur á nýju efni frá Menntamálastofnun hafi mikil 

áhrif á hvernig hún nálgist og skipuleggi kennsluna. Hún segist reyna að finna 

leiðir til að koma nýju lestrarefni nemenda að í kennslunni en segist oft lenda 

á vegg: 

Ef þú ætlar að kaupa eitthvað annað þá er það alltaf sérkvóta ... Ég þarf 

alltaf að suða peninga af sérkvóta til þess að kaupa nógu margar bækur 

handa nemendum. – Anna  

Aðspurðar hvað þeim fyndist um Spotlight bækurnar voru Erna og Anna 

sammála um að þær hefðu bæði kosti og galla. Þær tala báðar um að textarnir 

í bókunum séu breska og ameríska á víxl og segja að ástæðan geti verið sú að 

efnið sé þýtt úr sænsku. Í kjölfarið segja þær að ekki sé hægt að ætlast til að 

nemendur læri einhverja ákveðna tegund af ensku. Þær leggi því ekki áherslu 

á að leiðrétta nemendur þegar þeir blanda saman mállýskunum en reyni að gera 

þá meðvitaða um muninn.  

Erna nefnir einnig að þó að eldri bækurnar, Network og Matrix, hafi verið 

breskar hafi þær verið erfiðar yfirlestrar og þá sérstaklega fyrir lesblinda 

nemendur. Að því leyti séu Spotlight bækurnar betri. Anna segir einnig að 

möguleikarnir í Spotlight bókunum séu margir þótt þær séu þýddar og segir 

það sérstaklega vera í tengslum við samfélagsfræði og samfélagið í heild. Hún 

segir það kost að hafa tilbúin próf og námsmat til að hjálpa til við að meta 

nemendur og að það hafi verið gott haldreipi þegar hún tók við enskukennslu 

á unglingastigi fyrir fimm árum með engan grunn úr eigin námi til að kenna 

ensku. 

Anna segir að lokum að það sem vanti helst sé nýtt efni fyrir slakari 

nemendur. Hún segir að vissulega sé ógrynni af efni á Internetinu en oft sé það 

mjög barnalegt og það hafi ekki góð áhrif á sjálfstraust þessara nemenda að fá 

þannig efni. Auk þess nefnir hún að þótt það sé auðvelt að finna texta á netinu 

sé frekar óraunhæft að vera endalaust að ljósrita efni. Hún segist myndu vilja 

sjá Menntamálastofnun gefa út erfiðleikaskipt kjarnaefni líkt og tíðkast í 
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öðrum fögum sem myndi henta þessu breiða bili nemenda þar sem þeir eru 

staddir á svo ólíkum stað í tungumálanáminu. 

Anna og Erna vilja meina að það sé löngu kominn tími á að það sé gefið 

út nýtt námsefni í ensku á unglingastigi. Þróunin í enskukennslu sé hröð og 

útgefið efni verði að standast þær kröfur og taka mið af því. Hinir kennararnir 

þrír deildu ekki sömu áhyggjum varðandi kennsluefni og sagðist Vala meðal 

annars ekki vera sérstaklega bókamiðuð heldur notaði hún kennslubækurnar 

meira sem kveikjur í kennslu. 

Reynsla kennaranna gefur til kynna að verulegur skortur sé á kjarnaefni 

við hæfi í ensku og að í gegnum tíðina hafi ekki komið út efni sem henti þörfum 

íslenskra nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla er skýrt tekið fram að 

starfshættir, viðfangsefni, skipulag og aðstæður eigi að ýta undir góðan árangur 

nemenda þannig að þeir nái settum hæfniviðmiðum. Þar að auki er lagt upp 

með að valdar séu kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir sem taki mið af 

þessum viðmiðum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 122 og 

132). Ábyrgð kennara og skólastjórnenda er því mikil en ekki er komið inn á 

mikilvægi þess að reglulega sé gefið út kennsluefni við hæfi. 

Menntamálastofnun hefur í gegnum tíðina borið ábyrgð á útgáfu 

kennsluefnis og síðasta kjarnaefni sem gefið var út í ensku kom út árið 2012. Í 

ljósi niðurstaðna Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur (2018, bls. 

4) á breyttri stöðu ensku á Íslandi hefur þörfin fyrir umræðu um stöðu 

enskukennslu aldrei verið meiri, sem og mikilvægi þess að gefið sé út nýtt 

námsefni sem henti ólíkum þörfum íslenskra nemenda. Líkt og komið hefur 

fram er staða nemenda mismunandi og á meðan sumir byrja í formlegu 

enskunámi með ákveðinn grunn í tungumálinu eru aðrir á byrjunarreit. Til að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda væri hægt, líkt og Anna kemur inn á, 

að gefa út erfiðleikaskipt námsefni sem gæti þar að auki haft jákvæð áhrif á 

sjálfstraust slakari nemendanna. Í kafla 6.2.3 er komið nánar inn á hvaða leiðir 

kennararnir segjast fara til að koma móts við þetta breiða bil nemenda og þá 

sérstaklega í ljósi þess að útgefið námsefni er af skornum skammti. 

6.2.3 Að koma til móts við ólíkar þarfir 

Kennararnir töluðu allir um að bilið væri að breikka á milli nemenda hvað 

varðaði færni og undirstöðu í tungumálinu (sjá kafla 6.1.2). Í kjölfarið voru 

þeir spurðir að því hvernig þeir tækju mið af þessu breiða bili í kennslu. 
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Sigrún segist upplifa að það verði sífellt erfiðara að koma til móts við 

þarfir allra nemenda í ljósi breyttrar stöðu tungumálsins en segist reyna að 

getuskipta nemendum og bjóða upp á erfiðleikaskipt efni. Undanfarið hafi hún 

hins vegar lagt minni áherslu á að bjóða upp á erfiðleikaskipt verkefni og segir 

að gallinn við þau sé sá að nemendur velji auðveldari verkefnin þótt þeir viti 

að þeir ráði við erfiðara efni. Til að gera meiri kröfur til þessara nemenda reynir 

hún að koma til móts við þá með því að leyfa þeim að gera eitthvað sem þeim 

finnst skemmtilegra ef þeir klára verkefnin. Hún segist vinna meira með að 

skipta nemendum í getublandaða hópa þar sem góðir og slakari nemendur 

vinna saman. Aðspurð segir hún að þessi aðferð hafi skilað ágætum árangri 

hingað til.  

Vala tekur undir með Sigrúnu og segist hafa prufað í fyrsta skipti á þessu 

ári að getuskipta nemendum á unglingastigi og að það hafi gengið vonum 

framar. Hún segir að það gagnist bæði slakari nemendum og þeim sem eru 

lengra komnir. Hún hafi þá meiri tíma til að sinna þeim sem þurfi meiri aðstoð 

og hinir geti unnið í erfiðara efni. Hún segist hafa beðið um sama fyrirkomulag 

á næsta ári. 

Anna segist reyna eftir bestu getu að koma til móts við alla en segir að 

það sé oft mjög erfitt: 

Þú ert alltaf að passa þessa sem eru slakir og þú ert ekki að sinna þessum 

þremur prósentum sem eru, eiga að vera, framúrskarandi eins vel og þú 

getur og ættir að vera að gera. – Anna  

Hún segir að vegna þess að stór hluti tímans fari í að aðstoða slakari 

nemendur gleymist þeir nemendur sem séu framúrskarandi. Hún nefnir þó að 

meirihluti þeirra sem sýni fram á að þeir ráði við erfiðara efni taki ensku í 

fjarnámi á framhaldsskólastigi. Hinir kennararnir taka undir með henni og 

segja að fjarnámið sé orðið æ algengari lausn fyrir framúrskarandi nemendur. 

Sigrún og Erna koma báðar inn á að þær upplifi að það vanti sárlega meiri 

stuðning í enskukennslu. Sigrún segir að þörfin sé mikil fyrir meiri stuðning 

þar sem nemendur séu staddir á ólíkum stað í náminu. Hún segir að þar sem 

enska sé orðin ein af kjarnagreinunum sé mjög sérstakt að lítið sé um stuðning. 

Erna segist búa mjög vel að og vinni náið með sérkennaranum í sínum skóla. 

Hún segist hins vegar vera mjög meðvituð um að það sé ekki eins alls staðar 

— en að það skipti sköpum fyrir framfarir nemenda að fá meiri aðstoð. Erna 

talar um að hún hafi alla tíð reynt að koma til móts við alla nemendur í kennslu 
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því þeir séu staddir á svo ólíkum stað og að hún sé alltaf að reyna að kenna 

þannig að allir nemendur fái jöfn tækifæri til að læra tungumálið. 

Jón vill meina að þörf sé á að endurskoða hvernig enskukennslu sé háttað 

og hvenær hún byrji því nemendur séu að koma með allt annan grunn inn í 

skólana en áður fyrr vegna þessa aukna aðgengis utan skólans. Hann segir, og 

Erna tekur undir með honum, að hægt væri að byrja mun fyrr á faglegri 

enskukennslu. 

Samhljómur er meðal kennaranna hvað varðar ólíkar þarfir nemenda og 

tala þeir allir um að þeir reyni eftir bestu getu að styðjast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og leiðir til að meta nemendur. Það er í samræmi við ákvæði 

aðalnámskrár grunnskóla þar sem lögð er áhersla á að viðfangsefni eigi að vera 

fjölbreytt því hæfileikar nemenda liggi á ólíkum sviðum og að nemendur séu 

ekki byrjendur í erlendu tungumálanámi (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 132). Kennararnir segjast allir reyna að 

hafa þessa ólíku stöðu nemenda í huga þegar þeir skipuleggja kennsluna og að 

það sem henti einum henti ekki endilega öðrum. Þeir nefna hins vegar að það 

verði sífellt erfiðara að koma til móts við alla og þá sérstaklega þegar 

stuðningur er af skornum skammti. 

Í ljósi þess að nemendahópar verða sífellt fjölbreyttari og bilið á milli 

þeirra í enskukennslu breikkar stöðugt virðist nauðsynlegt að viðeigandi 

stuðningur sé til staðar þannig að allir fái sömu tækifæri til náms. Ein leið sem 

tveir kennaranna nefna er að byrja fyrr á faglegri enskukennslu. Samkvæmt 

rannsóknum Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018, bls. 72–75) skilar formleg 

enskukennsla fyrir 3. bekk engum marktækum mun í færni nemenda og vill 

hún meina að það sé ekki fyrr en þá sem bilið milli nemenda breikkar. Auður 

Torfadóttir, Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Samúel Lefever (2006, bls. 34–

35) telja aftur á móti að óhætt sé að byrja enskukennslu fyrr og leggja þá 

megináherslu á hlustun og munnlega tjáningu. Með því að dreifa kennslunni 

yfir lengri tíma og leggja áherslu á að efla hlustun og tjáningu nemenda væri 

möguleiki á að minnka bilið á milli nemenda sem virðist hafa ein mestu áhrifin 

á stöðu enskukennslunnar samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Kennslan væri þá mun óformlegri og tæki mest mið af því að veita nemendum 

sem hafa minni aðgang að ensku utan skólans tækifæri til að heyra ensku og 

kynnast málinu betur. Slíkt myndi gefa þeim nemendum færi á að nálgast þá 

sem hafa þegar náð ákveðnum viðmiðum aðalnámskrár og brúa bilið á milli 

þeirra. Hins vegar þyrfti að huga sérstaklega að menntun þeirra kennara sem 
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tækju að sér kennslu á yngra stigi þar sem áherslurnar væru allt aðrar þar en á 

eldri stigum. Menntun kennara og kennslan þurfa þess vegna að haldast í 

hendur til að slíkt fyrirkomulag skili árangri. 

 Í ljósi þessara niðurstaðna er að mörgu að hyggja hvað varðar 

skipulagningu enskukennslu og það virðist vera góður grunnur fyrir frekari 

umræðu um stöðu hennar á Íslandi og hvað þurfi að bæta til að auðvelda 

kennurum að koma til móts við þarfir allra í íslenska skólakerfinu. Til að varpa 

enn frekara ljósi á ólíka stöðu nemenda voru kennarar beðnir um að svara 

sjálfsmati um hvar þeir teldu hinn almenna nemenda vera staddan í ensku við 

lok grunnskóla. Í kafla 6.3 er þeim niðurstöðum gerð betri skil.  

6.3 Staða nemenda við lok grunnskóla 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir því hvernig kennararnir telja hinn almenna 

nemenda staddan í ensku við lok grunnskóla. Kennararnir voru beðnir um að 

merkja inn í sjálfsmatsramma samevrópska matsrammans fyrir tungumál (sjá 

fylgiskjal 1) og í kjölfar þeirrar umræðu komu í ljós tvö undirþemu sem við 

komu viðmiðum aðalnámskrár og gildi samræmdu prófanna.  

Í kafla 6.3.1 er komið inn upplifun kennaranna af stöðu nemenda við lok 

grunnskóla í eftirfarandi þáttum: hlustun, tali, samræðum, lestri og ritun. Í kafla 

6.3.2 er fjallað um viðhorf kennaranna til viðmiða aðalnámskrár og í síðasta 

kaflanum 6.3.3 er varpað ljósi á reynslu þeirra af samræmdu námsmati í 

gegnum tíðina. 

6.3.1 Samevrópski matsramminn fyrir tungumál 

Í lok hvers viðtals voru kennararnir beðnir um að merkja inn í samevrópska 

matsrammann fyrir tungumál (sjá fylgiskjal 1) hvar þeir teldu hinn almenna 

nemenda vera staddan við lok grunnskóla í eftirfarandi þáttum: hlustun, lestri, 

samræðum, talmáli og ritun. Hafa ber í huga að svör kennaranna endurspegla 

eingöngu stöðu meginþorra nemenda en auk þeirra útskrifast bæði nemendur 

með framúrskarandi hæfni í þessum þáttum og nemendur sem ná ekki 

lágmarksviðmiðum. Í þessum kafla eru niðurstöðunum gerð skil og þær settar 

fram myndrænt til að sýna svör kennaranna og hvernig þeir merktu inn í 

sjálfsmatsrammann.  
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Kennararnir voru sammála um að bilið væri mjög breitt á milli stiga og í 

sumum tilfellum merktu þeir nemendur mitt á milli tveggja stiga. Í þeim 

tilfellum fengu stigin heitin A2–B1 og B1–B2. Svör kennaranna voru mjög 

ólík en flestir þeirra voru sammála um að staða hins almenna nemenda við lok 

grunnskóla væri að jafnaði í kringum B1 hæfniviðmiðið. 

Líkt og sjá má á mynd 2 merkir meirihluti kennara við að 

meðalnemandinn nái hæfniviðmiðunum B1 í flestum þáttum við lok 

grunnskóla. Svör þeirra endurspegluðu í flestum tilfellum þær áherslur sem 

þeir sögðust einblína á í kennslu (sjá nánar í kafla 6.2.1). 

Anna var eini kennarinn sem taldi að meðalnemandinn næði ekki 

lágmarksviðmiðum í þremur þáttum: samræðum, talmáli og ritun. 

Meginástæðuna segir hún þá að hún upplifi að nemendur skorti færni í að 

rökstyðja skoðanir sínar og þurfi meiri þjálfun í samræðum og tali. Hún segir 

að margir nemendur séu fullfærir um að skrifa einfaldan samfelldan texta en 

flesta skorti þennan rökstuðning sem henni finnst nauðsynlegt að þeir hafi 

tileinkað sér við lok grunnskóla. Anna vill samt meina að nemendur hafi flestir 

náð lágmarksviðmiðum á öðrum sviðum við lok grunnskóla. 

Jón er sammála Önnu hvað varðar skort á rökstuðningi nemenda og að 

nemendur þyrftu meiri þjálfun í samræðum og talmáli en er hins vegar þeirrar 

Mynd 2: Niðurstöður um stöðu nemenda við lok grunnskóla 
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skoðunar að þeir séu færari í ritun og segir að hinn almenni nemandi sé búinn 

að ná hæfniviðmiðum B2 í þeim þætti þegar hann útskrifast. Munurinn segir 

hann að liggi í því að þegar nemendum er gefinn meiri tími til að velta fyrir sér 

verkefnunum áður en þeir byrja að skrifa þá komi rökstuðningurinn í kjölfarið. 

Að öðru leyti telur Jón að nemendur nái lágmarkshæfniviðmiðum í öðrum 

þáttum rammans. 

Erna segist telja að hinn almenni nemandi nái lágmarksviðmiðum í lestri, 

talmáli og ritun en segist upplifa að nemendur séu mun sterkari í samræðum 

en Anna og Jón halda fram og að þeir séu á mörkunum að ná hæfniviðmiðum 

B2. Hún segir að nemendur lendi oft í aðstæðum þar sem þeir eigi samskipti á 

ensku við fólk með annað móðurmál og séu í flestum tilfellum ófeimnir og 

leysi það vel af hendi. Hún telur einnig að nemendur séu á svipuðum stað í 

hlustun og segir ástæðuna vera að nemendur byrji í skólanum með ákveðna 

færni í þeim þætti og eflist enn frekar í honum í enskunáminu. 

Sigrún telur að flestir nemendur sínir hafi náð hæfniviðum B1 í öllum 

þáttum við lok grunnskóla en segir jafnframt að henni finnist þeir vera á 

mörkunum að ná hæfniviðmiðum B2 í lestri við lok grunnskóla. 

Meginástæðuna fyrir því segir hún vera að hún leggi mesta áherslu á að þjálfa 

þá í lestri. 

Vala álítur að hinn almenni nemandi nái lágmarksviðmiðum í hlustun, 

lestri og samræðum og segir að hann sé á mörkunum að ná hæfniviðmiðum B2 

í ritun og tali. Líkt og komið hefur verið inn á segist Vala leggja mesta áherslu 

á að þjálfa ritun og tal nemenda sem hún segir að sé meginástæðan fyrir því að 

hún telji þá færari í þeim þætti við lok grunnskóla. 

Þessar niðurstöður endurspegla að hluta til niðurstöður annarra 

rannsókna. Líkt og komið hefur verið inn á sýna rannsóknir Sigríðar 

Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar (2018, bls. 6 og 10) að enskunotkun 

barna er orðin mun virkari í dag en hún var áður. Börn hlusta og heyra ensku í 

miklu magni vegna aukins aðgengis að tungumálinu og stór hluti þeirra talar 

eða reynir að tjá sig á ensku. Þetta er ólíkt eldri niðurstöðum Birnu 

Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur (2018, bls. 12) að því að leyti að 

þær gáfu til kynna að enskunotkun barna yrði virkari eftir því sem þau yrðu 

eldri.  

Svör kennaranna varðandi stöðu nemenda við lok 10. bekkjar voru 

mismunandi en þeir virðast taka eftir því í meira mæli að nemendur séu orðnir 

mun færari í virkari þáttunum við lok grunnskóla en áður. Líkt og niðurstöður 
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sýndu í kafla 6.2.1 þá voru svör kennaranna mjög ólík þegar þeir voru spurðir 

að því á hvaða þætti þeir legðu mesta áherslu. Svör þeirra í þeim hluta 

viðtalsins endurspegla vel hvar þeir töldu hinn almenna nemenda standa við 

lok grunnskóla. Erfitt er að alhæfa eða álykta út frá þessum niðurstöðum og 

nefndu kennararnir allir að þeim fyndist mjög mismunandi eftir árgöngum hvar 

meginþorrinn stæði. Eðlilegt er að áætla að einstaklingsmunur hafi áhrif á 

slíkar niðurstöður og mikilvægt að taka slíku með fyrirvara.  

Á heildina litið virðist staða nemenda við lok grunnskóla almennt vera 

góð og meirihluti þeirra nær lágmarksviðmiðum samkvæmt mati kennaranna. 

Í kjölfar matsrammans mynduðust umræður sem snéru að viðmiðum 

aðalnámskrár og gildi samræmdu prófanna. Nánar er komið inn á það í köflum 

6.3.2 og 6.3.3. 

6.3.2 Viðmið aðalnámskrár 

Kennararnir nefndu allir að bilið á milli stiga í sjálfsmatsrammanum væri 

frekar mikið og komu í kjölfarið inn á hæfniviðmið aðalnámskrár. Aðspurðir 

um skoðun þeirra á hæfniviðmiðum aðalnámskrár í erlendum tungumálum 

voru kennararnir sammála um að öll ættu þau rétt á sér. Hins vegar fannst þeim 

að þau mættu vera hnitmiðaðri og skýrari.  

Anna og Erna tala báðar um að þeim finnist hæfniviðmiðin raunhæf í 

ensku en segja það mjög óraunhæft að ætlast til þess að nemendur séu jafn 

færir í bæði ensku og dönsku, miðað við hvað nemendur hafa miklu meira 

aðgengi að enskunni í sínu daglega lífi. Jón er á sama máli og segir nauðsynlegt 

að skoða hæfniviðmiðin fyrir dönsku. Hann segir að dönskukennarinn á hans 

vinnustað ætlist einfaldlega til minna af nemendum og segir hann að minna 

aðgengi að tungumálinu sé ein ástæða fyrir því. 

Samhljómur var meðal Sigrúnar, Völu, Jóns og Ernu þegar þau voru spurð 

hvað þeim fyndist um hæfniviðmið aðalnámskrár. Þau komu öll inn á að þeim 

þættu hæfniviðmiðin frekar háfleyg og að léttilega væri hægt að gera þau 

skýrari og hnitmiðaðri. Sigrún og Erna nefna báðar að þeim finnist 

hæfniviðmiðin fyrir menningarlæsi vera óraunhæf og virkilega erfið að meta. 

Erna segir að þau séu mjög einstaklingsbundin og gefi í skyn að nemendur eigi 

að vita hvar viðkomandi er, hvað hann sé að hugsa og hvernig honum líði. 

Sigrún segist gera eins vel og hún geti og fræði nemendur um enskumælandi 
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lönd en segist ekki leggja mikla áherslu á að gera þau menningarlæs á allar 

þjóðir. 

Erna segir í lokin að það sé erfitt að meta öll hæfniviðmiðin og segist 

gjarnan leggja meiri áherslu á tiltekin hæfniviðmið en önnur og talar um að 

það reynist foreldrum og nemendum stundum erfitt að sjá heildræna mynd af 

námsárangrinum með þessu móti.   

Í gegnum viðtölin komu kennararnir oft inn á að staða nemenda í ensku 

sé allt önnur en í dönsku. Samt sem áður eru hæfniviðmiðin þau sömu 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og ætlast er til að nemendur hafi náð sömu 

færni í ensku og dönsku eða öðru Norðurlandamáli við lok grunnskóla 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 125). Slíkt virðist frekar 

óraunhæft miðað við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á stöðu ensku á 

Íslandi. Greinilegur munur er á hvers vegna tungumálin eru kennd hvort fyrir 

sig og á meðan enskunám á að veita nemendum tækifæri til að stunda nám á 

háskólastigi og aðgang að markaði utan Íslands er megininntak dönskunámsins 

að viðhalda samskiptum og menningarlegum tengslum við norrænar þjóðir. 

Þrátt fyrir að komið sé inn á það að stór hluti Íslendinga sæki árlega nám og 

störf á Norðurlöndunum hefur dregið verulega úr áhrifum dönskunnar á Íslandi 

síðan Ísland varð sjálfstætt ríki 1944 (Guðrún Kvaran, 2004, bls. 145; mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 123–124). 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að þörf sé á að endurskoða 

hæfniviðmiðin sem sett eru fram í aðalnámskrá í ljósi breyttrar stöðu ensku á 

Íslandi og minna aðgengis að dönsku utan skólans. Slíkt gæti auk þess haft í 

för með sér jákvæðar breytingar á tilhögun enskukennslu og stuðlað að því að 

nemendur fái nám við hæfi (sjá kafla 6.2.3). Líkt og komið var inn á töldu tveir 

kennaranna að hægt væri að byrja formlega enskukennslu fyrr og gæti slíkt 

fyrirkomulag hjálpað til við að brúa bilið á milli nemenda. Hins vegar er það 

galli að í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að það sé alfarið í höndum 

hvers skóla að ákveða hvenær formleg enskukennsla hefst (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 125). Þetta getur haft í för með sér að á 

meðan sumir skólar byrja snemma og ná jafnvel að minnka þetta bil sem virðist 

vera að myndast á milli nemenda þá eru aðrir sem byrja seinna. Þetta getur leitt 

af sér ósamræmi í enskukennslu. Margt er því hægt að bæta í inntaki 

aðalnámskrár hvað varðar kennslu erlendra tungumála og myndi slík vinna 

vera í hag nemenda jafnt sem kennara. 



67 

6.3.3 Gildi samræmdu prófanna 

Kennararnir voru sammála um að eftir að samræmdu prófin urðu rafræn væru 

þau farin að missa marks. Þeir koma inn á að prófin meti ekki alla þætti 

tungumálsins og eru sammála um að þau endurspegli ekki raunverulega 

kunnáttu nemenda. Auk þess nefna þeir að viðhorf nemenda til prófanna hafi 

breyst eftir að þau hættu að hafa jafn mikil áhrif á inntöku þeirra í 

framhaldsskóla. 

Anna segir mikla afturför hafa orðið á gildi samræmdu prófanna og telur 

það galla að engin áhersla sé lengur lögð á að skoða ritun nemenda. Hún segir 

að áður en prófin urðu rafræn hafi nemendur verið prófaðir í ritun og fengið 

niðurstöður til baka sem hægt var að vinna frekar með og nemendur lærðu 

meira af. Sigrún tekur undir orð Önnu og segir það stóran galla að kennarar, 

nemendur og foreldrar geti ekki séð niðurstöður prófanna. Sigrún segist líka 

upplifa að samræmdu prófin í dag séu eingöngu lesskilningspróf og að viðhorf 

til þeirra hafi breyst verulega í gegnum tíðina: 

Það hefur svolítið loðað við þau að þau vita að þetta skiptir ekki miklu 

máli fyrir framhaldsskóla ... Og þá æfa þau sig ekki“. – Sigrún 

Hún segist reyna að undirbúa nemendur eins vel og hún geti en það sé 

erfitt þegar nemendur taki prófin ekki alvarlega. Hún segist oft hafa heyrt 

nemendur tala um að þeir hafi merkt niður svör sín í flýti til að klára prófið án 

þess að spá mikið í innihald spurninganna. Hún segir það sama og Anna 

varðandi ritun nemenda og nefnir að það hafi verið í umræðunni að gera 

ritunina aftur hluta af samræmdu prófunum og átti kennurum að standa til boða 

að leggja það fyrir nemendur en ekkert hafi orðið úr því. Hún segir hugsunina 

á bakvið samræmdu prófin vera góða en telur að þau missi marks þegar þau 

hætta að endurspegla raunverulega kunnáttu nemenda í tungumálinu. Erna 

segist hafa tekið eftir því sama og Sigrún varðandi viðhorf nemenda og að þeir 

líti öðrum augum á þau í dag en áður fyrr: 

Í dag er þeirra viðhorf til samræmdra prófa bara: „Iss, þetta skiptir engu 

máli“. – Erna 

Erna segist reyna að brýna fyrir nemendum mikilvægi þess að nýta sér 

niðurstöðurnar á uppbyggilegan hátt en segir að það sé erfitt þegar prófin sjálf 

meti eingöngu hluta af hæfni nemenda. 
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Vala segist ekki leggja mikla áherslu á að undirbúa nemendur fyrir 

samræmdu prófin. Líkt og komið hefur verið inn í kafla 6.2.1 segist hún leggja 

mikla áherslu á að efla nemendur sína í ritun og þar sem samræmdu prófin taka 

ekki mið af þeirri færni segir hún að niðurstöðurnar geti ekki endurspeglað 

raunverulega kunnáttu þeirra miðað við áherslur hennar. Hún er sammála 

hinum kennurunum og segir það mikinn galla að prófin mæli eingöngu hluta 

þeirrar kunnáttu sem nemendur tileinka sér í grunnskóla. 

Þessi reynsla kennaranna endurspeglar ekki það sem lög um samræmd 

próf segja um markmið og tilgang þeirra. Í reglugerð um fyrirkomulag og 

framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskóla (nr. 173/2017) kemur 

fram að tilgangur prófanna sé að meta hvort nemendur hafi náð 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár og veita í kjölfarið nemendum, foreldrum og 

forráðamönnum, kennurum og fræðsluyfirvöldum endurgjöf. Endurgjöfin á að 

veita upplýsingar um hvort þörf sé á að breyta áherslum í námi og hvað þurfi 

að bæta í kennslunni.  

Byggt á niðurstöðum viðtalanna þá er þessi endurgjöf ekki að nýtast sem 

skyldi. Kennararnir segjast ekki taka mikið mark á niðurstöðum prófanna þar 

sem þeim finnst þær ekki endurspegla raunverulega kunnáttu nemenda í 

faginu. Þeir segjast einnig vera óánægðir með að eftir að prófin urðu rafræn, 

sem var leið Menntamálastofnunar (2016) til að einfalda fyrirlögn og 

úrvinnslu, hafi ritunin dottið út en að það sé þáttur sem nauðsynlega þurfi að 

skoða hjá nemendum. Hætta er á að ef prófin meta ekki það sem nemendur 

þurfa mesta þjálfun í fari kennarar að leggja rangar áherslur til að nemendur 

standi sig vel í prófinu. Ef það er staðan eru prófin ekki að sinna upprunalegum 

tilgangi og eru farin að stýra áherslum kennara en slíkt vinnur ekki í hag 

nemenda. 

Byggt á niðurstöðum viðtalanna virðist vera þörf á að skoða raunverulegt 

gildi samræmdu prófanna og hvort fyrirstaða sé fyrir því að breyta 

fyrirkomulaginu. Líkt og kennararnir nefna líka hefur viðhorf nemenda á 

unglingastigi gagnvart prófunum breyst eftir að niðurstöðurnar urðu eingöngu 

leiðbeinandi og hafa ekki lengur nein áhrif á inntöku þeirra í framhaldsskóla. 

Þeir segja að stór hluti nemenda leggi sig ekki fram í prófunum og að út frá því 

þurfi að taka niðurstöðunum með fyrirvara um að þær endurspegli ekki 

raunverulega kunnáttu þeirra. Þrátt fyrir að skýrt sé tekið fram að samræmdu 

prófin séu einungis lítill hluti af því heildarmati sem fram fer í skólum og að 

mat á stöðu nemenda eigi að fara fram með fjölbreyttum aðferðum innan 
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skólans þá virðist samt sem áður vera ástæða til að endurskoða raunverulegt 

gildi þeirra í skólasamfélaginu (Menntamálastofnun, 2016). 

6.4 Samantekt 

Í þessum kafla voru niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil og þær settar í 

samhengi við niðurstöður annarra rannsókna. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að kennararnir eru almennt meðvitaðir um aukið aðgengi 

nemenda að ensku utan skólans og að sumir þeirra byrji í grunnskóla með 

ákveðna færni í tungumálinu. Áherslur kennaranna eru mismunandi og á 

meðan sumir leggja mesta áherslu á að efla ritun nemenda þá leggja aðrir meiri 

áherslu á lestur og lesskiling. Kennararnir styðjast þó allir við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og kennsluhætti til að koma til móts við ólíkar þarfir og stöðu 

nemenda. Þó þeir leggi ólíkar áherslur í starfi sínu þá voru þeir sammála um 

að flestir nemendur nái lágmarksviðmiðum aðalnámskrár og samevrópska 

matsrammans fyrir tungumál þegar þeir útskrifast úr grunnskóla. Í 7. kafla eru 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og rannsóknarspurningum 

svarað.  





71 

7 Lokaorð  

Áhrifa ensku á Íslandi gætir sífellt meira í íslensku samfélagi og krafan um 

góða færni í henni hefur aukist verulega undanfarin ár. Ástæðuna má meðal 

annars rekja til tilkomu Internetsins, aukins aðgengis að ótextuðu ensku 

sjónvarpsefni, vaxandi fjölda ferðamanna og alþjóðlegri notkun tungumálsins 

sem samskiptamáls víðs vegar í heiminum. Þessi breytta staða tungumálsins á 

Íslandi vekur upp spurningar um tilhögun enskukennslu hérlendis, hvort þörf 

sé á að endurskoða hvernig henni er háttað og hversu meðvitaðir 

enskukennarar eru um þau áhrif sem aukið aðgengi að ensku getur haft á stöðu 

nemenda þegar þeir byrja að læra tungumálið í grunnskóla. 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru fimm kennarar sem kenna ensku 

á elsta stigi í fimm grunnskólum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna vitneskju kennaranna um aðgengi nemenda að ensku utan skólans og 

hvernig þeir tækju mið af því í kennslunni. Rannsóknarspurningarnar voru 

tvær. Sú fyrri var eftirfarandi:  

1. Hvað vita enskukennarar á efsta stigi grunnskóla um aðgengi 

nemenda sinna að ensku í daglegu lífi utan skólans? 

Niðurstöðurnar eru þær að kennararnir eru almennt mjög meðvitaðir um 

það aðgengi sem nemendur hafa að ensku utan kennslustofunnar. Þeir töluðu 

um að afleiðingar þessa aukna aðgengis væru meðal annars að bilið á milli 

nemenda væri sífellt að breikka og að þeir kæmu inn í skólana með ólíka færni 

í ensku. Þetta breiða bil hefur meðal annars áhrif á sjálfstraust slakari 

nemendanna sem hafa fundið minna fyrir þessu aukna aðgengi og bera þeir sig 

saman við hina sem koma inn í skólana með betri undirstöðu í tungumálinu. 

Kennararnir komu einnig inn á að viðhorf nemenda til kennslunnar sé að 

breytast og að þeir nemendur sem ofmeti færni sína sjái oft ekki tilganginn í 

að læra tungumálið í skólanum. Væntingar nemenda til námsins eru því aðrar. 

Seinni rannsóknarspurningin sem lögð var fram var eftirfarandi:  

2. Hvernig taka þeir mið af þessu aðgengi nemendanna í kennslu?  
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Niðurstöðurnar sýna að mat kennaranna á því á hverju nemendur þurfi 

mest að halda er nokkuð breytilegt. Sumir telja að vegna þess hversu mikið 

óvirkt ílag nemendur fái utan skóla þurfi að efla ritun, en aðrir leggja mesta 

áherslu á lestur og skilning þrátt fyrir að það séu þeir þættir sem nemendur fá 

helst í sínu daglega lífi. Kennararnir reyna sitt besta til að mæta ólíkum þörfum 

nemenda, meðal annars með því að getuskipta þeim í hópa og bjóða nemendum 

sem eru lengra komnir að taka efni á framhaldsskólastigi. Kennararnir tala hins 

vegar um að það sé erfitt að sinna þörfum allra nemenda og mestur tíminn fari 

í að aðstoða þá sem eru á eftir. Nemendur sem eru lengra komnir gleymast í 

kjölfarið og fá oft ekki þá athygli sem þeir eiga rétt á. 

Kennararnir voru einnig beðnir um að fylla út í samevrópska 

matsrammann fyrir tungumál hvernig þeir teldu hinn almenna nemenda vera 

staddan í eftirfarandi fimm þáttum máls við lok grunnskóla: hlustun, lestri, 

samræðum, talmáli og ritun. Niðurstöðurnar benda til þess að hinn almenni 

nemendi nái lágmarkshæfniviðmiðum aðalnámskrár og svör kennaranna 

endurspegli hvaða áherslur þeir telja mikilvægastar. Í kjölfarið kom í ljós að 

kennararnir telja markmið aðalnámskrár vera óskýr og háfleyg og að samræmd 

próf í ensku, sem lögð eru fyrir í 9. bekk, endurspegli ekki raunverulega 

kunnáttu nemenda.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að þörf sé á að rannsaka 

frekar tilhögun enskukennslu á Íslandi og upplifun nemenda af stöðu mála. 

Áhugavert væri að skoða nánar upplifun nemenda sem koma inn í skólana með 

minni grunn í ensku þar sem niðurstöður gáfu til kynna að kennarar telji 

sjálfstraust þessara nemenda minna og að þeir upplifi oft að góð enskufærni sé 

meðfæddur eiginleiki. Kennararnir telja að þetta bil á milli nemenda sé að 

breikka og að það verði sífellt erfiðara að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda sem eykur auk þess vinnuálag. 

Margt er hægt að gera til að bæta stöðu enskukennslu og þar má meðal 

annars nefna að gefið sé út nýtt kjarnaefni frá Menntamálastofnun sem tekur 

mið af ólíkum þörfum og stöðu nemenda í ensku. Slíkt gæti minnkað vinnuálag 

og haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd slakari nemenda. Annað sem hægt væri að 

gera er að byrja fyrr á óformlegri enskukennslu þar sem áhersla er lögð á 

hlustun og munnlega tjáningu. Með því að byrja fyrr væri möguleiki á að 

minnka þetta bil sem er að myndast milli nemenda. Að lokum virðist vera þörf 

á að endurskoða viðmið aðalnámskrár og raunverulegt gildi samræmdra prófa. 

Óraunhæft er að ætlast til að nemendur séu jafn færir í ensku og dönsku í ljósi 



73 

þess að aðgengi að ensku er mun meira. Enska er stór hluti af menningu og 

samfélagi Íslands og tengslin við enskumælandi þjóðir verða sífellt sterkari. 

Það liggur því í augum uppi að kennsla tungumálsins þarf að taka mið af 

menningar- og samfélagslegum þáttum sem hafa áhrif á yngri kynslóðir sem 

og alla þjóðina í heild sinni þannig að námið nýtist nemendum í frekara námi 

og starfi í framtíðinni. 
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Fylgiskjal 1 Samevrópski sjálfsmatsramminn í tungumálum 

 
 A1 Lágmarkskunnátta  A2 Lágmarkskunnátta  B1 Sjálfstæður notandi  B2 Sjálfstæður notandi  C1 Fær notandi  C2 Fær notandi  

 

Hlustun 

Ég get skilið algeng orð og einfaldar 

setningar um sjálfa(n) mig, fjölskyldu 
mína og nánasta umhverfi þegar fólk 

talar hægt og skýrt.  

Ég get skilið setningar og algeng orð 

sem tengjast mér persónulega (t.d. 
persónulegar upplýsingar um mig og 

fjölskyldu mína, innkaup, nánasta 
umhverfi og atvinnu). Ég get skilið 

aðalatriðin í stuttum, skýrum og 

einföldum skilaboðum og 
tilkynningum  

Ég get skilið aðalatriði venjulegs talmáls 

um efni sem ég þekki og tengjast vinnu 
minni, skóla, frístundum o.þ.h. Ég get 

skilið í grófum dráttum aðalatriði í 
mörgum útvarps- og sjónvarpsþáttum um 

málefni líðandi stundar eða efni sem 

tengjast mér persónulega eða faglega 
þegar talað er tiltölulega hægt og skýrt.  

Ég get skilið langan málflutning og 
fyrirlestra, og get fylgst með frekar 

flóknum rökræðum ef efnið er mér 

kunnugt. Ég get skilið fréttir og flesta 
sjónvarpsþætti með fréttatengdu efni. 

Ég get skilið flestar kvikmyndir á 
stöðluðum mállýskum.  

Ég get skilið langan málflutning 
jafnvel þegar talað er óskipulega og 

þegar samhengi er einungis gefið í 
skyn en ekki nákvæmlega skýrt 

tilgreint. Ég get skilið sjónvarpsþætti 

og kvikmyndir án mikilla erfiðleika.  

Ég á ekki í neinum erfiðleikum með 

að skilja fólk hvort heldur þegar það 
talar eða þegar talað er í útvarpi / 

sjónvarpi, jafnvel þegar talað er hratt 
af þeim sem hafa tungumálið að 

móðurmáli, svo fremi sem ég hef 

fengið tíma til að venjast 
málhreimnum.  

 

Lestur 

Ég get lesið kunnugleg nöfn, orð og 

mjög einfaldar setningar, t.d. á 

skiltum og veggspjöldum eða í 
bæklingum.  

Ég get lesið stutta og einfalda texta. 

Ég get fundið tilteknar, fyrirsjáanlegar 
upplýsingar í einföldu, hversdagslegu 

efni, t.d. í auglýsingum, 
kynningarbæklingum, matseðlum og 

tímatöflum. Ég líka lesið stutt og 

einföld bréf.  

Ég get lesið texta sem innihalda aðallega 
algeng orð úr daglegu lífi eða orðaforða 

sem tengist atvinnu minni. Ég skil 
lýsingar á atburðum, tilfinningum og 

óskum í persónulegum bréfum.  

Ég get lesið greinar og skýrslur sem 
tengjast vandamálum samtímans þar 

sem fram koma ákveðin viðhorf eða 
skoðanir. Ég skil nútíma 

bókmenntatexta.  

Ég get lesið langa og flókna texta og 
bókmenntaverk, og get greint 

stílbrigði. Ég get lesið 

sérfræðigreinar og lengri 
tæknileiðbeiningar, jafnvel þótt það 

tengist ekki mínu sérsviði.  

Ég get auðveldlega lesið nánast allar 
gerðir skrifaðs máls, þar með talið 

fræðilega texta, setningafræðilega eða 

málfræðilega flókna texta eins og 
handbækur, sérfræðigreinar og 

bókmenntaverk.  

 

Samræður 

Ég get tekið þátt í einföldum 

samræðum ef hinn aðilinn er 
reiðubúinn að endurtaka eða umorða 

hluti hægt og hjálpa mér að koma 
orðum að því sem ég er að reyna að 

segja. Ég get spurt og svarað 

einföldum, algengum spurningum og 
spurningum um kunnug málefni.  

Ég get tjáð mig um einföld og 
fastmótuð verkefni sem þarfnast 

einfaldra og beinna tjáskipta um efni 

sem ég þekki. Ég get átt í einföldum 
orðaskiptum á félagslegum vettvangi, 

jafnvel þótt ég skilji ekki nóg til að 
halda samræðum gangandi sjálf(ur).  

Ég get tekist á við flestar aðstæður sem 

geta komið upp á ferðalagi um svæði þar 
sem málið er talað. Ég get óundirbúin(n) 

tekið þátt í samræðum um efni sem ég 
þekki, hef áhuga á eða tengjast daglegu 

lífi (t.d. fjölskyldu, áhugamálum, starfi, 

ferðalögum og málefnum líðandi 
stundar.)  

Ég get tekið þátt í samræðum af nokkru 
öryggi og án mikillar umhugsunar í 

reglulegum samskiptum við þá sem 

hafa málið að móðurmáli. Ég get tekið 
virkan þátt í umræðum um kunnugleg 

málefni, gert grein fyrir og haldið 
mínum skoðunum á lofti.  

Ég get tjáð mig af öryggi og án 

mikillar umhugsunar eða orðaleitar. 
Ég get notað málið á sveigjanlegan 

og áhrifaríkan hátt bæði í 
félagslegum og faglegum tilgangi. 

Ég get sett fram hugmyndir mínar og 

skoðanir af nákvæmni og komið 
þeim kunnáttusamlega til annarra.  

Ég get auðveldlega tekið þátt í öllum 

samræðum og umræðum með því að 
beita orðatiltækjum. Ég get tjáð mig 

af öryggi og komið fínni 

merkingartilbrigðum til skila. Ef ég 
lendi í vandræðum get ég farið til 

baka og umorðað setninguna á svo 
hárfínan hátt að varla sé eftir því 

tekið.  

 

Talmál 

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

minni og fólki sem ég þekki.  

Ég get myndað nokkrar setningar til 

þess að lýsa fjölskyldu minni og öðru 
fólki á einfaldan hátt, sagt frá búsetu 

minni, menntun og þeirri vinnu sem 
ég stunda eða hef stundað.  

Ég get tengt saman orðasambönd á 
einfaldan hátt til þess að lýsa reynslu og 

atburðum, draumum mínum, væntingum 
og framtíðaráformum. Ég get rökstutt 

stuttlega og útskýrt ákvarðanir mínar og 

fyrirætlanir. Ég get sagt sögu eða sagt frá 
söguþræði í bók eða kvikmynd og lýst 

viðbrögðum mínum.  

Ég get gefið skýra og nákvæma lýsingu 

á ýmsum hlutum sem tengjast mínu 
áhugasviði. Ég get útskýrt skoðanir 

mínar á málefnum sem eru ofarlega á 

baugi og lýst bæði kostum og göllum 
við mismunandi valkosti.  

Ég get gefið skýrar, nákvæmar 

lýsingar á flóknum málefnum í 
mörgum liðum, rætt ákveðin atriði 

og dregið saman í viðeigandi 
niðurstöður.  

Ég get á skýran hátt og reiprennandi 

gefið lýsingu á eða rökrætt á þann hátt 
sem hentar samhenginu og notað 

málið á áhrifaríkan hátt til að hjálpa 

þeim sem hlustar að taka eftir og 
leggja mikilvæg atriði á minnið.  

 

Ritun 

Ég get skrifað stutt, einfalt póstkort, 
t.d. sent stuttar kveðjur úr leyfi. Ég get 

fyllt út eyðublöð með persónulegum 

upplýsingum eins og nafni, þjóðerni 
og heimilisfangi á 

skráningareyðublöðum hótela.  

Ég get skrifað stutta minnispunkta og 
skilaboð. Ég get skrifað mjög einfalt 

bréf, t.d. þakkarbréf.  

 

Ég get skrifað einfaldan samfelldan texta 

um efni sem ég þekki eða hef áhuga á. 

Ég get skrifað bréf sem lýsa reynslu og 
hughrifum.  

Ég get skrifað skýra, nákvæma texta um 

ýmis efni sem tengjast áhugasviði 
mínu. Ég get skrifað ritgerð eða 

skýrslu, komið upplýsingum á framfæri 

eða fært rök fyrir eða gegn ákveðnu 
sjónarhorni. Ég get skrifað bréf og lagt 

áherslu á mikilvægi ýmissa atburða og 
reynslu.  

Ég get tjáð mig skriflega með 

skýrum og vel samsettum texta af 

tiltekinni lengd og komið þannig 
ákveðinni skoðun á framfæri. Ég get 

skrifað um flókin efni í bréfi, ritgerð 
eða skýrslu og lagt áherslu á það 

sem ég tel vera mikilvæg málefni. 

Ég get valið mér ritstíl sem hentar 
þeim lesendahópi sem ég hef í huga.  

Ég get skrifað skýran og lipran texta í 

ritstíl sem hæfir tilefninu. Ég get 

skrifað flókin bréf, skýrslur eða 
greinar þar sem áhrifarík uppbygging 

er notuð til að setja málið fram á þann 
hátt að það hjálpi lesandanum að taka 

eftir og muna aðalatriði. Ég get 

skrifað útdrætti og ritdóma um 
sérfræðitexta eða bókmenntaverk.  
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til skólastjóra 

 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir leyfi til þess að hafa samband 

við kennara innan skólans varðandi þátttöku í rannsókn. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu fjögurra kennara, sem 

starfa í mismunandi skólum, af aðgengi nemenda að ensku í þeirra daglega lífi og 

tilhögun enskukennslu á efsta stigi grunnskóla. Hér er um að ræða eigindlega 

rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun með viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til 

þess sem rannsakað er. Kennurum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og einnig 

geta þeir hætt þátttöku hvenær sem er. 

Það væri mér mikils virði að fá að taka viðtal við einn enskukennara á efsta stigi í 

hverjum skóla. Starfsreynsla þeirra má bæði vera stutt eða löng. Óskandi væri að 

hlutfall starfsreynslu í rannsókninni skiptist jafnt á milli þátttakenda og að tveir 

kennarar byggju yfir meiri starfsreynslu en hinir.  

Til þess að ná til sem flestra kennara væri best ef þú, kæri skólastjóri, upplýstir kennara 

í þínum skóla um rannsóknina og tilgang hennar. Ég get síðan haft beint samband við 

þá kennara sem hafa áhuga á að deila reynslu sinni og veitt þeim frekari upplýsingar. 

Með þökk og von um gott samstarf 

Karen Ruth H. Aðalsteinsdóttir, meistaranemi við HA í menntunarfræðum.





87 

Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð er að ljúka meistaranámi í menntunarfræðum við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni vegna 

meistaraprófsritgerðar minnar.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu kennara af aðgengi 

nemenda að ensku í þeirra daglega lífi og tilhögun enskukennslu á efsta stigi 

grunnskóla. Hér er um að ræða eigindlega rannsókn. Hún byggir á gagnasöfnun með 

viðtölum við einstaklinga sem þekkja vel til þess sem rannsakað er hverju sinni. Það 

væri mér mikils virði að fá að tala við þig um reynslu þína af aðgengi nemenda að 

ensku í daglegu lífi og hvernig tilhögun enskukennslu er háttað. 

Viðtalið fer fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört næði. Viðtalið 

mun taka um 30–60 mínútur en það verður hljóðritað og eftir að það hefur verið afritað 

orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og staðháttum verður breytt í afrituninni 

þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna 

einstaklinga né skóla. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið 

algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvaldi sett hvort þú 

tekur þátt í þessari rannsókn og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án 

fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki þátt eða hætta þátttöku 

mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt að neita að svara 

einstökum spurningum í rannsókninni. Ef þú hefur einhverjar spurningar er þér 

velkomið að hafa samband við mig eða leiðbeinanda minn.  

Mér þætti vænt um ef þú myndir svara beiðni minni um þátttöku á netfangið sem gefið 

er upp hér að neðan eða í símanúmerið mitt 845-1625.  

Virðingarfyllst  

Karen Ruth H. Aðalsteinsdóttir, meistaranemi við HA í menntunarfræðum
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi 

1. Hvaða menntun hefur þú að baki og hvað hefur þú kennt lengi?  

a. Ertu sérmenntuð/sérmenntaður sem enskukennari?   

b. Finnst þér kennslan eða nemendurnir hafa tekið breytingum á 

þessum tíma?  

2. Hvaða áhrif telur þú að aukið aðgengi í ensku í daglegu lífi nemenda 

hafi á kennslu tungumálsins? 

3. Hvernig tekur þú mið af þessu aukna aðgengi í þinni enskukennslu? 

4. Af eftirfarandi fimm þáttum máls: Hlustun, lestri, samræðum, talmáli 

og ritun/skriftir: 

a. Á hvað telur þú mikilvægast að leggja mesta og/eða minnstu 

áherslu á? 

b. Í hvaða þætti finnst þér nemendur þínir almennt vera að 

standa sig best og/eða verst? 

5. Nýlegar rannsóknir (Anna Jeeves, 2011; Birna Arnbjörnsdóttir, 2011; 

Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2010; Robert Berman, 

2011) á stöðu enskukennslu hafa sýnt fram á að nemendur eru 

gjarnan færari í óvirkari þáttunum (hlustun og lestri) en þurfi meiri 

kennslu í virkari þáttunum (ritun og tali) til að þeir nýtist þeim í 

frekara námi og út á vinnumarkaði síðar meir. 

a. Á hvaða hátt finnst þér þessar niðurstöður endurspegla stöðu 

nemenda þinna?  

b. Hver telur þú að sé ástæðan fyrir þessum niðurstöðum byggt 

á þinni reynslu sem enskukennari? 

6. Samkvæmt núgildandi Aðalnámskrá 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 125) eiga nemendur að hafa náð 

færni B1, ef miðað er við Samevrópska tungumálarammann, þegar 

þeir útskrifast úr grunnskóla. 

a. Finnst þér þorri nemenda ná færni í öllum þáttunum þegar 

þeir útskrifast úr grunnskóla? 
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