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Útdráttur 

Ritgerð þessi er rannsóknarritgerð þar sem heimilda er aflað með því að skoða 

aðalnámskrár grunnskóla í erlendum tungumálum. Rannsakað er áhrif enskunnar á 

íslenska tungu, kynntar niðurstöður kannana sem sendar voru á grunnskólakennara, vinna 

starfshóps skoðuð ástamt greinum, bókum og lögum og reglugerðum. Markmiðið er að 

greina frá því hvaða undirbúningur er nauðsynlegur áður en ný námsgögn verða til.  

Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 1976 til dagsins í dag voru skoðaðar og rýnt í 

þær breytingar sem orðið hafa á greininni erlend tungumál á þessum árum. Þar má helst 

nefna stafræna tækni sem hefur haft gífurleg áhrif á framgang enskunnar, börn dagsins í 

dag hafa greiðan aðgang að enskri tungu í gegnum snjalltæki og sjónvarp.  

Höfundur kynnti sér einnig rannsóknina „Greining á málfræðilegum afleiðingum 

stafræns málsambýlis“ sem skoðar breytingar á ytra umhverfi íslenskunnar sem eru meiri 

en nokkru sinni áður í málsögunni og fylgifiskur flestra þessara breytinga er aukin 

enskunotkun. Sem dæmi um samfélagslegar breytingar væri til dæmis fjölgun á erlendum 

ferðamönnum, mikil fjölgun erlendra starfsmanna á Íslandi og alþjóðavæðingin sem hefur 

áhrif á viðhorf ungs fólks til tungumálsins. Einnig má nefna tæknilegar breytingar, 

einkum snjalltækjavæðinguna sem sítengir fólk við erlendan menningarheim þar sem 

afþreyingarefnið er ekki þýtt og oftast á ensku. Loks má bæta við gagnvirkjum 

tölvuleikjum þar sem samskiptin fara fram á ensku.  

Til þess að rannsaka hvaða og hvers konar námsefni í ensku vantaði helst í íslenskum 

grunnskólum var send könnun á enskukennara og greint er frá niðurstöðunni í ritgerðinni. 

Einnig var starfshópur að störfum til að meta með okkur og taka ákvörðun um hvaða 

ensku námsefni frá Norðurlöndunum og Búlgaríu hentaði til útgáfu fyrir íslensk 

grunnskólabörn. Þá er rakin sú vinna sem fer fram hjá ritstjóra Menntamálastofnunar 

þegar ný kennslubók verður til, frá hugmynd  þar til hún fer í dreifingu í skóla.  
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í hagnýtri ritstjórn og útgáfu við 

hugvísindadeild Háskóla Íslands og var hún unnin vorið 2020. Árið 2017 hóf ég nám í 

hagnýtri ritstjórn og útgáfu í Háskóla Íslands en það tengdist starfi mínu sem ritstjóri hjá 

Menntamálastofnun áður Námsgagnastofnun. Í náminu kviknaði áhugi minn á að miðla 

því hvernig námsgögn verða til, hvaða ákvarðanir liggja þar að baki og hvernig ferlið er. 

Þess má geta að námsgagnaútgáfa á Íslandi hefur nokkra sérstöðu því hér er ríkisrekin 

útgáfa sem er ólíkt því sem gerist á Norðurlöndunum og öðrum löndum í Evrópu.   

Þegar kemur að því að gefa út nýtt námsefni er að mörgu að hyggja og vil ég þakka 

þeim 189 enskukennurum sem svöruðu könnun um hvernig efni væri best að gefa út og 

hvað það þyrfti að innihalda. Starfshópurinn sem ég vann með á líka hrós skilið fyrir 

ómælda vinnu við að rýna og meta efni frá útgefendum. 

 Auk þess vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Öldu Björk Valdimarsdóttur dósent við 

Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, góðar ábendingar, hvatningu og 

handleiðslu. Einnig færi ég Ingibjörgu Ólafsdóttur þakkir fyrir góð ráð við skrifin og 

Söndru Bjarnadóttur fyrir yfirlestur og almenna hvatningu. Að lokum vil ég þakka mínum 

nánustu fyrir að hafa óbilandi trú á mér, eilífðar stúdentinum og lofa því að setja punktinn 

hér.  
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1 Inngangur 

Áður en ég greini frá því hvernig námsgögn verða til fannst mér nauðsynlegt að skoða 

nokkrar aðalnámskrár grunnskóla til að sjá hvernig áherslurnar á erlend tungumál hafa 

breyst í áranna rás. Skoðaðar voru námskrár frá árunum 1976, 1988, 1999 og 2011/13. Í 

námskránni 1999 er fyrst talað um áhrif ensku á íslenska tungu þar sem ensk tunga var þá 

orðin mun aðgengilegri en áður með tilkomu stafrænu tækninnar. 

Í framhaldinu var ekki annað hægt en að rýna í nýlega rannsókn Eiríks 

Rögnvaldssonar og Sigríðar Sigurjónsdóttur sem ber heitið Greining á málfræðilegum 

afleiðingum stafræns málsambýlis. Rannsókn fjallar í grófum dráttum um áhrif enskrar 

tungu á íslenskuna og sérstaklega þegar kemur að stafrænni tækni og óhætt er að segja að 

fyrstu niðurstöður séu sláandi. 

Á Íslandi er námsefnisútgáfa fyrir grunnskóla ríkisrekin, ólíkt því sem tíðkast 

annarstaðar í Evrópu  og hefur þessa fyrirkomulag útgáfunnar sætt gagnrýni með jöfnu 

milli bili á undanförnum árum. Upphæð til námsefnisútgáfunnar er ákveðin ár hvert á 

fjárlögum. Það er ljóst að ígrunda þarf vel hvaða efni er gefið út hverju sinni og gæta þess 

jafnframt að til sé námsefni í öllum námsgreinum. Að öllu jöfnu lifir námsefnið í 10 ár. 

Að mörgu er að hyggja þegar nýtt námsefni er gefið út hjá Menntamálastofnun og í 

ritgerðinni er ferli námsefnis í ensku rakið í grófum dráttum, frá því að ákvörðun um nýtt 

námsefni er tekin þar til námsefnið er komið inn í grunnskólana. Að þessu sinni var 

námsefnið keypt frá forlagi í Danmörku, og því þurfti að leggja í þá vinnu að þýða og 

staðfæra það  að aðalnámskrá grunnskóla.  
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2 Aðalnámskrár grunnskóla 1976 – 2013 

Námskrár eins og við þekkjum þær í dag eru gefnar út af yfirvöldum, og eru leiðarljós 

skólastarfs á Íslandi. Þær koma út með nýjum áherslum á nokkurra ára fresti þar sem línur 

eru lagðar fyrir kennara í grunnskóla. Fyrsta námskráin á Íslandi var gefin út árið 1929. 

Áður hafði ritið Lýðmenntun eftir Guðmund Finnbogason komið út árið 1903 og segja 

má að það rit hafi einnig getað flokkast sem námskrá. Árið 1948 komu út drög að námskrá 

og næsta fullmótaða námskrá birtist árið 1960. 

 Hins vegar hafa aðeins fjórar útgefnar námskrár borið titilinn Aðalnámskrá 

grunnskóla, þær eru frá árunum 1976, 1989, 1999 og 2011. Óhætt er að segja að á þessari 

öld sem útgáfa þessar námskráa spannar hafi orðið miklar þjóðfélagsbreytingar og 

námskrárnar endurspegla vel þróun viðhorfs mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

forvera þess til menntunar og kennslufræða. Við yfirferðina er leitast við að svara 

eftirfarandi spurningum:  

 

Hvernig hafa námskrárnar þróast í áranna rás? 

Hverjar eru helstu breytingar í námskránni fyrir erlend tungumál? 

Hverjar eru áherslurnar núna í erlendum tungumálum? 

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 1976 

Aðalnámskráin skiptist í almennan hluta og greinahluta sem samanstendur af 11 greinum. 

Um inntak og hlutverk námskrárinnar segir: ,,Námskrá fyrir grunnskóla lýsir markmiðum 

skólastarfsins bæði almennt og í einstökum greinum, gerir grein fyrir forsendum þeirra 

og gefur leiðbeiningar um leiðir til að ná þeim.“1 Erlendu málin enska og danska eru höfð 

saman í einni námskrá og meginmarkmið tungumálanáms í grunnskóla er að nemendur 

geti skilið almennt mælt mál og ritað og beitt kjarna þess í ræðu og riti. Einnig  er tekið 

fram að með því að læra erlend tungumál aukist skilningur nemenda á háttum og 

menningu annarra þjóða. 

Námsþættirnir eru þrír, talað mál, ritað mál og menningarþáttur. Hér er miðað við að 

dönskukennsla hefjist í 4. bekk sem samsvarar 5. bekk í dag en enskunámið ekki fyrr en 

í 6. bekk. 

 
1 Aðalnámskrá grunnskóla,  (1976).  
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 Námskráin er nokkuð ítarleg og í henni er yfirlit yfir beygingaratriði sem nemendur 

eiga að tileinka sér sem og formorð og formgerðir.2 Einnig er sérstaklega tekið fram að 

ensk stafsetning sé frábrugðin framburði og að nemendur geri margar villur í mæltu og 

rituðu máli vegna þess. Þá er fjallað um sérhljóð og tvíhljóð, og samhljóð og hálfsérhljóð 

þar sem sagt er frá algengasta framburðarlýti Íslendinga – greinarmuninn á /v/ og /w/ sem 

stafar af því að íslenskt v er ekki nægilega tannvaramælt til aðgreiningar frá /w/. Að 

endingu er fjallað um stafsetningu og menningarþátt þar sem tilgangurinn er fyrst og 

fremst sá að nemendur kynnist umhverfi, lífi og háttum barna og unglinga á Englandi og 

síðar bætist við m.a. siðir og venjur, frístundir og skólakerfi.3 

 Þá er kafli um kennslu tungumála þar sem tekið er fram að hún skuli ekki 

skipulögð eftir neinni tiltekni aðferð heldur þurfi kennarar að finna sína leið í þeim efnum. 

Þó er kennurum bent á að fara ákveðnar leiðir í kennslunni, hafa ákveðin 

grundvallarsjónarmið í huga sem innihalda fjóra meginþætti; hlusta, tala, lesa og skrifa. 

Í kaflanum „Vandlegur lestur“4 er kennurum gefnir upp textar í fjórum þyngdarstigum til 

þess að þeir geti metið skilning nemenda sinna. Fleiri atriði eru tekin fyrir í kaflanum um 

kennslu tungumála t.d. námsaðgreining og heimavinna. 

Í sjöunda kafla námskrárinnar er fjallað um kennslutæki í skólastofu grunnskóla árið 

1976. Þar eru talin upp kennslutæki eins og skólatafla,  myndloðatafla, korktafla, 

myndvarpi og glærur, hljómbandstæki og skyggnuvél. Allt eru þetta tæki sem ég man 

eftir úr minni grunnskólagöngu og áttu eftir að taka miklum breytingum á næstu 

áratugum.  

Kaflinn um námsmat er nokkuð ýtarlegur. Þar er talað um vægi námsmats í 

skipulagningu kennslu, persónulegt (huglægt) mat kennarans, kosti og ókosti prófa og 

einnig eru gefin góð ráð við samningu prófa.5 

 

2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 1988 

Allmörg ár liðu þar til næsta námskrá leit dagsins ljós, það var árið 1988. Að þessu sinni 

var námskráin gefin út í einni bók í stað bókar og greinahefta áður. Hún er auk þess 

frábrugðin fyrri námskrá að því leyti að þar er áhersla lögð á að kynna og skýra markmið 

 
2 Aðalnámskrá grunnskóla 1976 bls. 7-11. 
3 Aðalnámskrá grunnskóla 1976 bls. 15-16. 
4 Aðalnámskrá grunnskóla 1975 bls. 29-30. 
5 Aðalnámskrá grunnskóla 1976 bls. 49-52. 
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náms og kennslu en minni áhersla á kennsluaðferðir sem gefur skólum um leið sjálfstæði 

til að velja sínar aðferðir.6  

Önnur atriði sem nefna má og eru nýjung í þessari námskrá eru að kenna eigi 

mikilvægi kynjajafnréttis og að skólanámskrá sé unnin í skólunum út frá aðalnámskrá . 

Skólanámskráin er rökstudd lýsing á því sem gert er og gera á í skólanum, sem gefur 

skólum í leiðinni kost á að taka tillit til sérstöðu síns skóla. Þá hnaut ég um kafla þar sem 

fjallað er um tengsl skóla og dagvistarheimila og er það einnig nýjung.  

Þegar kemur að kaflanum um erlend mál er fyrst fjallað um þau saman og almennt 

og þar eru nokkrar breytingar frá námskránni 1976. Tilgangur málanámsins er sagður vera 

sá að:  

• Íslendingar geti gert sig skiljanlega og bjargað sér á ferðum erlendis og skilið 

útlendinga 

• undirbúa nemendur undir framhaldsnám í erlendum tungumálum  

• auðga menningarlegt víðsýni nemenda og gera þeim kleift að skilja menningu 

og lífshætti annarra þjóða.7 

 

Ekki er tekið fram í þessari námskrá hvenær enskunám skuli hefjast. Þá er fjallað um 

meginmarkmið með enskukennslu í stað námsþátta áður og þau atriði sem nemendur eiga 

að tileinka sér eru mun fleiri, auk talaðs máls, ritunar og menningarþáttar eiga nemendur 

að vera færir um að hlusta og skilja og nota sér þekkingu í málinu í öðrum greinum.8 

Inntaki námsins er skipt í nokkur meginsvið; nemandinn, heimili og fjölskylda, 

nemandinn og skólinn, nemandinn og landið og loks nemandinn og umhverfið.  

Annað sem er viðbót í þessari námskrá er að kennarar eru hvattir til að kenna ensku í 

samþættingu við aðrar námsgreinar til þess að nemendur sjái betur gildi enskunáms sem 

lykil að almennri menntun. 

 Um námsmatið segir að það þurfi að hafa munnleg próf en að þau séu svo flókin í 

framkvæmd að fæstir skólar leggi þau fyrir í tungumálanáminu. Því sé það nauðsynlegt 

að kennarar séu með símat allan veturinn þar sem þeir skrái hjá sér framfarir nemenda í 

munnlega þætti enskunnar.9 

 

 
6 Aðalnámskrá grunnskóla 1988, „formáli“. 
7 Aðalnámskrá grunnskóla 1988 bls. 47-48. 
8 Aðalnámskrá grunnskóla, 1988 bls. 61. 
9 Aðalnámskrá grunnskóla 1988 bls. 68. 



 

 9 

 

 

2.3 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Óhætt er að segja að næsta aðalnámskrá innihaldi gagngerar breytingar en hún kom út 

árið 1999. Námskráin snýr sér aftur að forminu sem notað var 1976, þ.e. að gefa út eina 

almenna námskrá og sér námskrár fyrir greinar. Ritstjóra augun mín sjá strax að þarna er 

komin inn kreditsíða með ýmsum upplýsingum m.a. er þarna veffang!  

Nú er í fyrsta sinn rætt um markmið í kennslu í norsku/sænsku í aðalnámskrá og 

færniþættirnir eru fjórir; hlustun, lestur, talað mál og ritun.10  

Námskráin inniheldur áfangamarkmið að loknum 7. og 10. bekk ásamt mjög 

ýtarlegum þrepamarkmiðum fyrir hvert námsár. Enskunámið á að hefjast í 5. bekk sem 

er nýlunda en dönsku í 7.bekk og það sama á við hin norrænu tungumálin norsku og 

sænsku sem einkum eru ætluð nemendum sem þar hafa búið. Upplýsingatækni er getið í 

fyrsta sinn sem mikilvægur þáttur í tungumálanámi og kennarar hvattir til þess að nota 

kennsluforrit, geisladiska, tölvupóst og fleira í kennslu sinni. Í innganginum eru tekin 

dæmi um talmálsverkefni og þemaverkefni sem nota mætti í kennslunni.  

Þegar kemur að umfjöllun um námskrár og enskukennslu er hlutverk 

upplýsingatækninnar rætt, hvernig netið og margmiðlunarefni sé heppilegt til 

enskukennslu og að til sé efni á ensku á netinu um nánast hvað sem er.11 Lögð er rík 

áhersla á að viðfangsefnin snerti sem mest nemandann sjálfan og nánasta umhverfi hans 

og smám saman sé sjónarhornið fært yfir í óhlutbundnari viðfangsefni. Í námskránni eru 

meira að segja tilgreind dæmi um viðfangsefni fyrir hvern bekk sem auðveldar alla 

kennslu í tungumálinu.  

Áfangamarkmiðin sem sett eru fram fyrir 7. og  10. bekk eru ýtarleg og þar kemur 

fram hvaða færni nemandi á að hafa tileinkað sér í hverjum færniþætti, en þeir eru fjórir, 

hlustun, lestur, talað mál og ritun. Þrepamarkmiðin eru svo fyrir hvern árgang frá 5. – 10 

bekk og þar kemur fram hvað nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér í hverjum 

árgangi.  

Þrepamarkmið í hlustun fyrir nemanda í 5. bekk felst m.a. í því að nemandi eigi að 

skilja fyrirmæli og leiðbeiningar kennara á ensku. Í 6. bekk á nemandinn að skilja það 

sem fram fer í kennslustofunni á ensku, þegar í 7. bekk er komið á nemandi að geta notað 

enskuna til samskipta innan kennslustofunnar. Svona þyngist þetta smám saman og í 10. 

bekk á nemandi að geta skilið tal kennara og samnemenda sinna. 

 
10 Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 1999, bls. 5. 
11 Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungmál 1999 bls. 17. 
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2.4 Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og 2013 

Almennur hluti gildandi námskrár kom út árið 2011 og greinasviðin árið 2013. Í formála 

Katrínar Jakobsdóttir þáverandi menntamálaráðherra segir að hún vonist til þess að nýja 

námskráin hafi farsæl áhrif á skólastarf í landinu á tímum endurreisnar samfélagsins eftir 

hrunið 2008. Í námskránni kveður við alveg nýjan tón og ólíkar leiðir eru settar fram um 

nám og kennslu frá því sem var í námskránni 1999. Námskráin byggir á sex grunnþáttum 

menntunar:  

• Læsi 

• Sjálfbærni 

• Heilbrigði og velferð 

• Lýðræði og mannréttindi 

• Jafnrétti  

• Sköpun. 

Nú eru skilgreindir hæfniþættir á hverju námssviði og innan hverrar námsgreinar sem 

og hæfniviðmið einstakra námsviða og námsgreina, einnig hefur sú breyting orðið að 

nemendur skuli nú fá einkunnir sínar í bókstöfum í stað tölustafa áður.12 Viðmið um 

námsmat er talsvert breytt og nú skulu nemendur fá mat í lykilhæfni við lok grunnskóla, 

en lykilhæfnin samanstendur af hæfni nemenda innan hvers námssviðs, hæfni nemenda í 

grunnþáttum menntunar og áhersluþáttum grunnskólalaga.13 Þegar kemur að 

viðmiðunarstundaská er gert ráð fyrir kennslu í erlendum tungumálum á yngsta stigi í 80 

mínútur á viku og að enska sé fyrsta erlenda tungumálið sem nemendur læri.  

Hæfniviðmið í erlendum tungumálum eru þau sömu í ensku og dönsku og er það 

verulega umdeild ákvörðun, sérstaklega hjá dönskukennurum því dönskukennsla hefst að 

jafnaði í 7. bekk og því hafa nemendur talsvert styttri tíma í að ná hæfniviðmiðunum en í 

enskunni þar sem kennsla hefst að jafnaði í 3. – 4. bekk. Auk þess sem aðgengi að ensku 

er mun betra þar sem nemendur heyra ensku daglega í sjónvarpi og á netinu. 

Hæfniviðmiðunum er ekki lengur skipt niður í áfangamarkmið eða þrepamarkmið 

eða eftir ákveðnum aldri, heldur eru þau í þremur stigum og Evrópski tungumálaramminn 

er hafður sem viðmið.  Í námskránni er hæfniviðmiðum skipt í eftirfarandi þætti; hlustun, 

lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni en sá þáttur er 

aðeins í erlendu tungumálunum í námskránni.  

 
12 Aðalnámskrá grunnskóla, „inngangur“. 2011. 
13 Aðalnámskrá grunnskóla. 2011. 
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3 Rannsóknin, „Greining á málfræðilegum afleiðingum 

stafræns málsambýlis“ 

Tungumál taka breytingum, heimurinn okkar breytist hratt með aukinni hnattvæðingu og 

byltingu í tækni. Á undanförnum áratug hafa orðið meiri breytingar á ytra umhverfi 

íslenskunnar en nokkru sinni áður í máls sögunni og fylgifiskur flestra þessara breytinga 

er aukin enskunotkun. Hægt er að tala um samfélagslegar breytingar til dæmis fjölgun á 

erlendum ferðamönnum sem og mikla fjölgun erlendra starfsmanna á Íslandi og 

alþjóðavæðinguna sem hefur áhrif á viðhorf ungs fólks til tungumálsins. Einnig er hægt 

að tala um tæknilegar breytingar einkum snjalltækja væðinguna sem sítengir fólk við 

erlendan menningarheim þar sem afþreyingarefnið er ekki þýtt og oftast á ensku. Loks 

má  bæta við gagnvirkjum tölvuleikjum þar sem samskiptin fara fram á ensku og að lokum 

raddstýrðum tækjum eins og Amazon Alexa, Google Assistant og Microsoft Cortana sem 

til eru á fjölda íslenskra heimila og samskiptahátturinn þar er á ensku.14 

Þessar tækninýjungar höfða ekki síst til barna og unglinga og allt niður í börn á 

máltökuskeiði og ætla má að þær geti haft mikil áhrif á stöðu og framtíð íslenskunnar. 

Ómögulegt er samt að segja til um hver áhrifin gætu verið og hversu mikið þeirra er farið 

að gæta í tungumálinu okkar.  

Þessar breytingar voru aðalhvatinn að rannsókn Eiríks Rögnvaldssonar og Sigríðar 

Sigurjónsdóttur, „Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis“ en þar 

er verið að rannsaka stöðu íslenskunnar á tímum mikilla samfélags- og tæknibreytinga og 

þá sérstaklega hugsanleg áhrif ensku í gegnum stafræna miðla. Þau Eiríkur og Sigríður 

beina einnig sjónum sínum sérstaklega að hugsanlegum afleiðingum enskunotkunar í 

íslensku samfélagi fyrir yngstu málnotendurna í rannsókninni.  

Að þeirra mati hentar íslenskt málsamfélag vel til slíkrar rannsóknar þar sem það er 

nógu stórt til þess að niðurstöður verkefnisins verði marktækar en að sama skapi nógu 

lítið til að auðvelda rannsóknina sjálfa og skoða hvað einkennir heilt málsamfélag.  

 

Rannsóknin skiptist í fjóra liði: 

 

1. Hversu mikið mállegt ílag eða máláreiti málnotendur fá, bæði á íslensku 

og ensku 

2. Hvert viðhorf er til íslensku og ensku 

 
14 „Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis.“ (2018) 
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3. Skoða orðaforða bæði íslenskan og enskan 

4. Hvort aukin enskunotkun í íslensku málsamfélagi valdi breytingum á 

íslensku eða hraði málbreytingum sem voru hafnar fyrir daga 

snjalltækjanna 

 

Þessir liðir eru síðan kannaðir með fernu móti: 

1. Vefkönnun sem send var til 5000 Íslendinga á aldrinum 3 – 98 ára með 

handahófskenndu úrtaki 

2. Frekari könnun og viðtöl við sérvalið úrtak 400 manns  

3. Vefkönnun opin öllum landsmönnum þar sem markmiðið var að fá allt 

að 10% Íslendinga til að taka þátt 

4. Rýnihópar og viðtöl við kennara15 

Þátttakendum í vefkönnuninni var skipt í 11 aldurshópa frá 3 – 98 ára eins og áður 

sagði, sérstök áhersla var lögð á yngsta aldurshópinn og því voru 1500 manns af 5000 

undir 13 ára aldri. Kannanirnar voru samdar fyrir aldursbilin 3-5 ára, 6-7 ára, 8-9 ára og 

10-12 ára og gert var ráð fyrir því að foreldrar svöruðu könnuninni fyrir yngstu börnin 

með því að spyrja þau.  

Í 400 manna úrtakinu voru tekin tvö tveggja tíma viðtöl við hvern þátttakenda 10 ára 

og eldri en þrjú klukkutíma viðtöl við þátttakendur 3 – 9 ára. Í viðtölunum voru 

málnotkun, málakunnátta, ílag og viðhorf þátttakenda greind og metin ásamt tilteknum 

þáttum málakunnáttu barnanna. Þegar þetta er skrifað liggur hvorki fyrir endanleg 

úrvinnsla úr könnuninni né endanleg geining  og túlkun gagna, þó vissulega séu komnar 

fram vísbendingar sem fjallað er um í þremur MA- ritgerðum í Íslenskri málfræði sem 

skrifaðar voru sem hluti af verkefninu. 

Dagbjört Guðmundsdóttir kemst að því í sinni MA ritgerð að gagnvirk 

tölvuleikjanotkun spái að hluta til fyrir um virka enskunotkun 13 – 15 ára unglinga. Og 

að þeir unglingar sem jákvæðastir séu í garð notkunar á ensku séu þeir sem tali og skrifi 

hana mest.16  

Elín Þórsdóttir segir í sinni MA ritgerð að þátttakendur á aldrinum 16 – 20 ára sem 

tala, skrifa, hlusta og lesa ensku daglega séu líklegri til að samþykkja nýjungar í notkun 

á viðtengingarhætti og framsöguhætti í íslensku en þeir sem noti ensku minna. 

 
15 „Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis“. 2018. 
16 Dagbjört Guðmundsdóttir, bls.81 2018. 
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Niðurstöðurnar gætu bent til þess að aukin enskunotkun í íslensku málsamfélagi geti 

hraðað málbreytingum sem þegar eru komnar fram í íslensku og breytt formi hennar.17  

Niðurstöður Lilju Bjarkar Stefánsdóttur eru þær að samband er á milli hugmynda 

fólks um framtíðarbúsetu sína og viðhorfs þeirra til íslensku og ensku. Lilja Björk skoðar 

svokallaða heimdraga í sinni MA ritgerð, en sá hópur (á aldrinum 13-98 ára) er mjög eða 

frekar sammála því að þau langi til þess að búa á Íslandi í framtíðinni og hafa jákvæðara 

viðhorf til íslensku en svokallaðir heimsborgarar sem eru jákvæðari í garð enskunnar. 18 

Í netkönnun rannsóknarinnar var spurt um aðgengi barna að snjallsímum og/eða 

spjaldtölvum. Í ljós kom að 80% barna á aldrinum 3–5 ára höfðu aðgang að snjalltæki og 

84% barna á aldrinum 6-7 ára. Talan hækkar enn þegar hóparnir 8-9 ára og 10-12 ára eru 

skoðaðir en þar hafa nær öll börn eða 98% aðgang að snjalltækjum.  

 Rannsakendur komust fljótt að því að net – og snjalltækjanotkun barna á Íslandi 

væri umtalsverð. Til þess að reyna að kortleggja umfangið voru þrjár spurningar settar 

fram í könnuninni:  

 

1) Hversu gamalt var barnið þegar það fékk fyrst aðgang að snjalltæki? 

2) Hversu miklum tíma eyðir barnið að jafnaði í tölvum og snjalltækjum? 

3)   Notar barnið netið?19 

 

 Niðurstöðurnar sýna að börn hefja snjalltækanotkun ung. Átta prósent 3-5 ára 

barna voru byrjuð að nota snjalltæki fyrir eins árs aldur, sautján prósent  þegar þau voru 

eins árs og 33% þegar þau voru tveggja ára. Hlutfallið er lægra í aldurshópnum 6-7 ára, 

þar var 23% barna byrjað að nota snjalltæki tveggja ára eða yngri og enn lægra í 

aldurshópunum 8-9 ára og 10-12 ára. 

Börn eru stöðugt yngri þegar þau hefja snjalltækjanotkun sína og þróunin er hröð þar 

sem upphaf snjalltækjanotkunar færist niður um eitt aldursár á hverjum 2-3 árum.  

Þegar kemur að því að skoða hversu miklum tíma börnin eyða að jafnaði í tölvum og 

snjalltækjum kemur í ljós að 19% 3-5 ára barna eyða 1-4 klukkustundum á dag í 

tækjunum. Í aldurshópnum 6-7 ára er hlutfallið komið upp í 38%, 61% hjá 8-9 ára börnum 

og 67% hjá 10-12 ára börnum. 

 
17 Elín Þórsdóttir, bls. 72. 2018. 
18 Lilja Björk Stefánsdóttir, bls. 70.  2018. 
19 „Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis“. 2018. 
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Í elsta aldurshópnum (10-12 ára) eru  17% barnanna meira en 4 klukkustundir á dag 

í tölvum og snjalltækjum. Börn nota netið í miklum mæli og eru sífellt yngri þegar 

notkunin hefst. 19% 3-5 ára barna nota netið á hverjum degi og notkunin eykst með 

hækkandi aldri og er komin í 69% í elsta aldurshópnum og 98% þeirra nota netið nokkrum 

sinnum í viku. Ætla má að flest það sem börnin skoði á netinu sé á ensku. 

 Rannsóknin beindi einnig sjónum sínum að enskunotkun barna og leiddi í ljós að 

börn heyra frá unga aldri mikið af talaðri ensku á hverjum degi. Prósentan fór frá 29% í 

yngsta hópnum upp í 70% í þeim elsta. Hlutfallið hækkar enn frekar þegar spurt var um 

hlustun á ensku daglega eða nokkrum sinnum í viku, frá 68% upp í 93% í þeim elsta. 

Börn sem tala ensku á hverjum degi eru skv. rannsókninni frá 16% til 22% og gefa þessar 

tölur vísbendingu um umfang talaðar ensku í málaumhverfi íslenskra barna í dag.20  

 

4 Menntamálastofnun og námsefnisútgáfa 

Þann 1. júlí 2015 samþykkti Alþingi lög um Menntamálastofnun og ný stjórnsýslustofnun 

var til. Menntamálastofnun var til með sameiningu Námsgagnastofnunar og 

Námsmatsstofnunar og auk þess voru flutt stjórnsýsluverkefni frá mennta – og 

menningarmálaráðuneytinu í þessa nýju stofnun. Menntamálastofnun tók til starfa þann 

1. október 2015 skv. lögum nr. 91/2015 er hún stjórnsýslustofnun á sviði menntamála 

sem stuðla skal að auknum gæðum skólastarfs og framförum í þágu menntunar í samræmi 

við lög og stefnu stjórnvalda.21 

Eitt af hlutverkum Menntamálastofnunar er að sjá íslenskum grunnskólanemendum 

fyrir vönduðum og fjölbreyttum námsgögnum. Nánari útfærslu á þessum lögum má finna 

á vef Menntamálastofnunar www.mms.is en þar segir: „Menntamálastofnun hefur 

skilgreint sem tilgang sinn ,,að nemendur fái notið bestu mögulegrar menntunar“. Að því 

miðar allt starf stofnunarinnar innan þess ramma sem lög og stefna stjórnvalda setur.“22 

Stór þáttur í því að nemendur fái notið bestu mögulegrar menntunar er að þeir hafi 

aðgang að vönduðum námsgögnum við vinnu sína í skólanum. Þegar kemur að ákvörðun 

um útgáfu námsefnis hjá Menntamálastofnun þarf að taka tillit til fjölmargra þátta. 

Skilgreina þarf markhópinn vel og gæta þess að námsefnið samræmist markmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla sem og hæfniviðmiðum námskrár sem gefin var út 2011/2013. 

 
20 „Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis.“ (2018). 
21 Lög um Menntamálastofnun nr. 91/2015 
22 www.mms.is. 

http://www.mms.is/
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Í aðalnámskránni eru hæfniviðmiðin miðuð við lok 4. bekkjar, lok 7. bekkjar og við lok 

10. bekkjar.  

Menntamálastofnun gefur út fjölbreytt námsgögn fyrir grunnskólana, kennslubækur, 

vinnubækur, kennsluleiðbeiningar, rafbækur, hljóðefni, hljóðbækur, fræðslumyndir, 

námsleiki og handbækur. Við útgáfu námsefnis er gátlisti Menntamálastofnunar frá 2017 

hafður til hliðsjónar. Í gátlistanum eru listuð upp kennslufræðileg og fagleg atriði t.d. sem 

varða frágang á handritum og myndefni. Einnig kemur þar fram að námsefnið þarf að 

standast jafnréttisskoðun, gæta þarf þess að mannréttindi séu virt í efninu  og engum hópi 

mismunað, þá þarf kynjahlutfall að vera jafnt bæði í texta og á myndum.  

Ritstjórar Menntamálastofnunar ásamt útgáfustjóra meta þörfina fyrir efni árlega og 

gera áætlun ár fram í tímann, stundum lengra ef margir titlar í sama flokki eru 

fyrirsjáanlegir. Samningar við höfunda hafa verið til 10 ára og reynt er að miða við að 

það sé einnig líftími námsefnisins, en það er ekki alltaf raunin. Skoðað er efni sem til er 

og metið hvort eigi að endurútgefa, stundum með breytingum eða hvort eigi að gefa út 

nýtt efni að þessum 10 árum loknum.  

Algengast er að ritstjórar sendi út könnun til kennara í sínu fagi til að athuga hvernig 

námsefni hefur reynst og ekki síður til að fá hugmyndir að nýju námsefni til útgáfu. Að 

því loknu, er settur á fót faghópur sem metur ásamt ritstjóra hvernig efni skal gefið út. 

Með sameiningu Námsgagnastofnunar og Námsmatsstofnunar varð 

Menntamálastofnun til árið 2015. Eins og gengur og gerist við slíkar sameiningar geta 

verkefni fallið á milli stafns og bryggju, fólk lætur af störfum eða flyst á milli starfa. Slík 

varð raunin með ritstjóra í ensku hjá stofnuninni og skemmst er frá því að segja að um 

nánast þriggja ára skeið var stofnunin án ensku ritstjóra. Þegar kom að því að skoða það 

efni sem til var fyrir yngsta og miðstig í ensku fyrir íslensk grunnskólabörn í ársbyrjun 

2019 var ljóst að þörfin var brýn. Það efni sem til var, var komið til ára sinna, allt aftur til 

ársins 2000.  

4.1 Nýtt námsefni verður til, ferlið 

Þegar kemur að ákvörðun um að gefa út nýtt námsefni fer ákveðið ferli í gang. Í janúar 

2019 var haft samband við félag enskukennara og leitað eftir því að tilnefna fulltrúa til 

að ræða og meta hvar helst væri þörf á enskuefni fyrir grunnskólana. Félagið tilnefndi 

einn fulltrúa og ásamt honum komu á fundinn tveir enskukennarar og hafði annar þeirra 

reynslu af námsefnisgerð í ensku. Fyrir fundinn fengu þeir það verkefni að:  
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• kynna sér ákveðið námsefni í ensku sem norsk og sænsk forlög bjóða 

upp á og hugmyndafræðina á bak við það og gefa sitt álit. 

• nefna amk. þrjú námsefni/vefefni (annað en frá mms.is) sem hefur reynst 

vel í kennslu eða benda á námsefni/vefefni sem áhuga er á að kynna sér 

betur. 

• nefna 1-3 námsefni Menntamálastofnunar í tungumálum (ensku, dönsku 

og/eða íslensku) sem er kennslufræðilega vel upp byggt, vekur áhuga og 

hefur reynst vel í kennslu. 

Skiptar skoðanir voru á því hvort æskilegt væri að kaupa námsefni í ensku erlendis 

frá eða hvort ætti að semja það frá grunni hér á landi. Í stuttu máli var niðurstaðan sú að 

mikilvægt er að huga að því þegar námsefni er keypt erlendis frá að það sé vel staðfært, 

henti íslenskum nemendum og þeim aldri sem byrjað er að kenna ensku. Bent var á ýmsa 

áhugaverða námsvefi og  og kannaðir möguleikar aðgengi að þeim fyrir íslenska 

nemendur.23 

Í júní 2019 kom starfsmaður frá National Geographic í heimsókn til 

Menntamálastofnunar og kynnti námsefni fyrir enskukennslu, sem fyrirtækið hefur selt 

um allan heim. Námsefnið er miðað við að nemendur hafi ekki ensku sem móðurmál og 

því gæti það verið hentugt hér.  Ákveðið var að fá námsefni fyrir miðstig til að tilrauna 

kenna í íslenskum skólum. Enskukennarar úr tveimur skólum voru fengnir í 

tilraunaverkefnið og var það kennt þá um haustið í 5. og 6. bekk. Kennararnir voru 

almennt ánægðir með textana sem þeir sögðu að væru hæfilega þungir fyrir nemendur, 

myndefnið styddi vel við efnið og að efnið væri fjölbreytt. Lestrarbækur sem fylgja með 

höfða vel til nemenda og geta staðið einar og sér án texta- og vinnubóka og 

kennsluleiðbeiningar eru skýrar og góðar. Aðal umkvörtunarefnið var uppsetning 

bókanna, en þar var textinn mjög þéttur og lítið pláss til að svara verkefnum í vinnubók. 

Að auki uppfyllti efnið ekki alla færniþætti aðalnámskrár og því þyrfti töluvert að 

staðfæra það ef til þess kæmi að kennsluefnið yrði keypt fyrir íslenska 

grunnskólanemendur. 

 
23 Fylgiskjal 1, skýrsla starfshóps.  



 

 17 

 

 

4.2 Könnun send á enskukennara 

Grunnskólar á Íslandi eru um 170 talsins, haustið 2019 var send könnun á enskukennara24 

með sjö spurningum. Um var að ræða annarsvegar spurningar sem merkt var við og hins 

vegar gafst kennurum kostur á að koma með sínar skoðanir. Svörunin fór fram úr okkar 

björtustu vonum, alls voru það 189 kennarar sem tóku þátt.  

Í spurningu eitt voru kennarar spurðir á hvaða stigi þeir kenndu og svörunin var 

eftirfarandi: 

 

 

Mynd 1: Á hvaða stigi kennir þú ensku? 

 

45 kennarar á yngsta stigi, 87 á miðstigi og 98 á unglingastigi.  

 

Í annarri spurningu var spurt um hvenær enskukennsla hæfist í skóla viðkomandi en skv. 

viðmiðunarstundaskrá í núverandi aðalnámskrá er gert ráð fyrir 80 mínútum á viku í 

kennslu í erlendum tungum fyrir yngsta stig (1.-4. bekkur).25  

 
24 Fylgiskjal 2, könnun til enskukennara.  
25 Aðalnámskrá, enska viðmiðunarstundaskrá. 
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Mynd 2: Hvenær hefst enskukennsla í þínum skóla? 

 

Svörunin var á þann veg að enskukennsla hefst í: 

- 1. bekk í 62 skólum  

- 2. bekk í 21 skóla 

- 3. bekk í 40 skólum 

- 4. bekk í 50 skólum 

- 5. bekk í 10 skólum  

 

6 þátttakendur svöruðu ekki. Mest á óvart kom fjöldinn sem byrjar að kenna ensku strax 

í fyrsta bekk. Þetta segir okkur að skólar eru að taka mið af viðmiðunarstundaskrá og 

byrja að kenna ensku á yngstu stigum grunnskólans. 

   

Í þriðju spurningu voru kennarar beðnir að merkja við möguleika annað hvort  frá 1 – 3 

(1 merkir mest og 3 minnst) eða ég veit ekki (fyrir þá kennara sem ekki kenna viðkomandi 

bekkjum) og spurning var: Hvar vantar helst námsefni í ensku? 
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Mynd 3: Hvar vantar helst námsefni í ensku? 

 

Þegar svörin eru skoðuð sést að 100 kennarar samtals svara því að það vanti efni í 5. bekk 

og 4. bekkur fylgdi fast á eftir en þar svöruðu 90 manns því að það vantaði helst námsefni 

í 4. bekk. Svörunin var á þá leið að yfir 100 svör  voru við hverjum árgangi grunnskólans, 

sem bendir til þess að kennurum finnst almennt að það vanti efni fyrir enskukennslu. 
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Hvers konar námsefni er mest þörf á var spurt um í spurningu 4, merkja átti við möguleika 

frá 1 – 3 við eftirfarandi spurningar:

 

Mynd 4: Hvers konar námsefni er mest þörf á? 

 Mesta þörfin er á viðbótarnámsefni fyrir bæði getuminni eða getumeiri nemendur en 

einnig er skortur á lestrarbókum og heildstæðu efni fyrir 1. – 7. bekk. Kennurum þótti 

síður vanta námsefni um  námshæfni.  

 

Annað námsefni sem kennurum fannst þörf vera á:  

 

- Góðar hugmyndir að skapandi verkefni og námsleikjum 

- Málfræðiæfingar 

- Námsefni fyrir pólska nemendur og unglinga sem eru komnir skammt á veg að 

læra ensku 

- Aukinn aðgangur að bíómyndum og þáttum 

- Meira af rafrænu námsefni, æfingum  og öppum 

- Heildstætt efni sem inniheldur kennsluleiðbeiningar, próf og verkefni af ýmsu 

tagi 

 

 

 



 

 21 

 

 

 

Í spurningu 5 eru kennarar spurðir að því hversu mikilvægt þeim finnst að 

Menntamálastofnun einbeiti sér að útgáfu stafræns efnis í ensku 

 

Mynd 5: Hversu mikilvægt er að Menntamálastofnun einbeiti sér að útgáfu stafræns efnis í ensku? 

 

Af 188 svörum telja 108 að það sé mjög mikilvægt að Menntamálastofnun einbeiti sér að 

útgáfu stafræns efni á ensku, 51 að það sé fremur mikilvægt, 23 að það sé í meðallagi 

mikilvægt og 6 að það sé alls ekki mikilvægt. Á Netinu er til ógrynni af verkefnum í ensku 

og margir kennarar eru að nýta það í sinni kennslu, oft sem ítarefni við grunnefnið. Einnig 

er nokkuð um að skólar gerist áskrifendur að námsvefjum á ensku t.d. LitracyPlanet. 

 

Í spurningu 6 var spurt um hverskonar stafrænu efni kennarar töldu mesta þörf á og þeim 

gefnir upp fimm möguleikar auk þess sem þeir gátu sett inn sínar tillögur. 
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Mynd 6: Hvers konar stafrænu efni er mest þörf á? 

 

 

83% af þátttakendum telja þörfina fyrir hljóðbækur mjög mikla eða mikla; 81% telja 

þörfina fyrir gagnvirk verkefni til sjálfsnáms og þjálfunar mjög miklar eða miklar; 73% 

telja þörfina fyrir námsleiki mjög mikla eða mikla.   

 

Annað sem fram kom að vantaði: 

- Vöntun á stafrænu efni á unglingadeild og fyrir nemendur með sérúrræði eða 

byrjendur. 

- Þörf fyrir málfræðiæfingar. 

- Mikilvægi þess að hljóðbækur séu lesnar af einstaklingum með þægilega rödd. 

- Að samþætta enskuna með öðrum greinum t.d. samfélagsfræði og stærðfræði. 

- Gagnvirkt efni sem æfir málvitund. 

 

 

Að lokum gafst kennurum kostur á því í spurningu 7 að koma á framfæri öðrum atriðum 

í tengslum við námsefni í ensku, 59 manns svöruðu og margar góðar vísbendingar komu 

fram.  

Kennarar bentu á mikilvægi þess að námsefni tengist viðmiðum og hæfniviðmiðum 

aðalnámsskrár. Gott væri ef hæfniviðmið væru skilgreind með hverju verkefni fyrir sig, 

þannig að kennarar geti metið þau hæfniviðmið sem þarf að meta. Það sé vöntun á 

námsefni sem snýr að hæfniviðmiðum í ritun, samskiptum og frásögn. Þá vanti fleiri 

valkosti í öllum færniþáttum í tungumálinu. 

Það sem helst væri ábótavant í útgáfu á enskuefni að mati kennarana var vöntun á 

heildstæðri og samfelldri stefnu og námsefni í ensku, brýn þörf væri fyrir útgáfu 

byrjunarefnis og nýtt námsefni vantaði á yngsta– og miðstigi. Vöntun sé á efni fyrir 

getumeiri nemendur og getuminni nemendur og málfræðiefni. Þá vantar skemmtilegt 
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fjölbreytt og aðgengilegt námsefni fyrir 1-7 bekk sem er í takt við tímann. Til að viðhalda 

áhuga nemanda sé mikilvægt að uppfæra námsefnið mjög reglulega.  

Kennarar bentu einnig á mörg atriði sem þeir töldu að kæmu sér vel þegar kemur að 

útgáfu námsefnis. Það þyrfti að framleiða meira efni þar sem notast er við kvikmyndir og 

ritun. Hljóðefni ætti að vera aðgengilegt í gegnum mms.is fyrir allar kennslubækur í ensku 

svo að nemendur (lesblindir, ADD, ADH) geti hlustað/lesið á sama grundvelli og aðrir 

nemendur. En staðan er þannig núna að töluvert af hljóðefninu í ensku er aðeins 

aðgengilegt inn á læstu svæði kennara á vef Menntamálastofnunar. Það er vegna 

höfundasamninga sem eru svo gamlir að í þeim er ekki ákvæði þess efnis að birta megi 

efnið rafrænt. Nemendur hafa því ekki aðgang að efninu, hvorki í skólanum né heima.  

Mikilvægt væri að gæta þess að námsefnið nái áhuga nemenda og að t.d. 

lesskilningstextar séu textar sem börn og unglingar geti tengt við. Sem dæmi um 

sögubækur sem höfða til nemenda eru vísindaskáldsögur og nauðsynlegt er að hafa þær 

á hljóðbók líka.   

Það væri gott að finna góða texta, lesskilningsverkefni og hlustun sem hægt væri að 

tengja við hin ýmsu þemu í samþættingu námsgreina. Eins væri virkilega gott að fá 

leiðbeinandi upplýsingar um hvaða lesefni er æskilegt fyrir hvert bekkjastig í ensku, það 

væri hægt með því að merkja lestexta með þyngdarstigi í námsefninu. Gæta þarf þess að 

einblína ekki á vinnubækur með eyðufyllingarverkefnum sem nemendur geta meðtekið 

áreynslulaust án þess að öðlast raunverulega færni í tungumálinu. 

 Námsefnið þarf að vera heildstætt með góðum kennsluleiðbeiningum og miklu 

stafrænu efni, eins þarf það að vera fjölbreytt og innihalda aukaverkefni fyrir getumikla 

og getuminni nemendur. Tilvalið væri að þýða námsefni sem hefur gefið góða raun 

erlendis, við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið.  

Það skortir ekki tillögur frá kennurum og ljóst að nýtt efni þarf að innihalda 

fjöldamarga þætti til að koma á móts við fjölbreyttan námshóp. Einum kennara tókst 

nokkuð vel að lýsa veruleikanum þegar kemur að almennri kunnáttu nemenda í ensku:   

 

Nemendur nútímans búa yfir gífurlegri færni til samskipta með þeirri tækni 

sem nú er til. Það þarf að útbúa námsefni sem hentar þessum hópi nemenda, 

sem horfa á Youtube og skrifast á við aðra einstaklinga á netinu á ensku. 

Bækurnar sem við eigum í dag henta takmarkað fyrir þessa nemendur, því 

þau eru mjög fær í töluðu máli, læra hratt ný orð og hafa góða samskiptafærni 
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á ensku. Þau hins vegar þurfa aukna málfræði, ritun og fræðilestur, og 

öðruvísi verkefni sem henta þeim, eins og aukið stafrænt efni.26 

4.3 Starfshópur 2  

Út frá upplýsingum sem könnunin gaf okkur var haft samband við nokkur norræn 

útgáfufyrirtæki og óskað eftir ákveðnum námsefnisflokkum sem gefist hafa vel í 

viðkomandi löndum. Auk þess var fengið efni frá Búlgaríu sem hlaut gull verðlaunin 2019 

í BELMA (Best Europian Learning Material Award) en BELMA verðlaunin eru veitt í  

fjórum flokkum sem skiptast m.a. á milli skólastiga og eru verðlaunin afhent ár hvert á 

bókamessunni í Frankfurt.27 

Í janúar 2020 var nýr faghópur settur á laggirnar og hafði hann það hlutverk að meta 

efnið sem við höfðum fengið sent með það í huga að gefa út heildstætt enskuefni fyrir 

íslenska nemendur í 1. – 7. bekk. Huga þurfti að ýmsum atriðum við yfirferð á efninu s.s. 

hvernig það hæfir áherslum í aðalnámskrá, fjölbreyttum kennsluháttum og notkun miðla 

í kennslu. Faghópinn skipuðu fjórir aðilar, fagstjóri í ensku í grunnskóla, 

kennslufræðingur í erlendum tungumálum og námsefnishöfundur og tveir kennarar með 

langa reynslu af kennslu í ensku á yngsta – og miðstigi grunnskóla.  

 

Námsefnið sem tekið var til skoðunar var frá Norðurlöndunum og Búlgaríu:   

• Champ frá Svíþjóð – Sanoma utbilding 

• Skills frá Svíþjóð – Natur&kultur 

• Quest frá Noregi – Aschehaoug forlag 

• Yes we can frá Danmörku – Alinea 

• Hello frá Búlgaríu – Prosveta 

Forlögin sendu okkur bækur og veittu aðgang að rafrænu efni. 

Hópurinn hittist á þremur fundum ásamt tveimur ritstjórum í erlendum tungumálum 

hjá Menntamálastofnun. Á fyrsta fundinum var farið yfir markmið hópsins, starfssvið 

hans og námefnið sem var til skoðunar var kynnt. Allir meðlimir hópsins skoðuðu allt 

efnið. Ritstjórar höfðu fyrir fundinn útbúið matslista28 með ýmsum atriðum  sem huga 

þurfti að við yfirferðina s.s. hvernig efnið hæfir aðalnámskrá grunnskóla og hvort að það 

hafi þurft að staðfæra efnið mikið. Hver og einn meðlimur fyllti út einn matslista fyrir 

hvert efni sem farið var yfir. 

 
26 Fylgiskjal 2, könnun til enskukennara. 
27 Belma – award.eu.  
28 Fylgiskjal 3 – rýni í námsefni í ensku. 
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Á fundi tvö var farið yfir matslistana, kosti og galla hvers námsefnisflokks og hvaða 

efni hæöi best íslenskum börnum og ungmennum samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. 

Hvaða efni þurfi minnst/mest að staðfæra og hvaða efni talið er að höfði mest til nemenda. 

Niðurstaðan úr þeirri yfirferð var sú að ákveðið var að kynna sér enn frekar danska 

námsefnið Yes we can og sænska námsefnið Skills. 

Á þriðja og síðasta fundinum var tekin ákvörðun um hvaða efni verði gefið út fyrir 

íslenska grunnskóla í ensku í 1.-7. bekk. Eins og fram hefur komið þá mátu fulltrúar 

faghópsins fimm námsefnisflokka og hér á eftir er gerð nánari grein fyrir niðurstöðum 

hópsins.  

 
 

Champ frá Svíþjóð – Sanoma utbilding 

Í heildina litið eru verkefni á yngsta stigi frekar einhæf og voru skiptar skoðanir um gæði 

myndefnis. Efnið uppfyllir færniþætti aðalnámskrár í erlendum tungumálum er snúa að 

hlustun, ritun og menningarlæsi en ekki samskipti og frásögn. Þó má segja að verkefnabók 

fyrir 4. bekk skeri sig úr en hún tekur á öllum færniþáttum.  

Lítið þyrfti að staðfæra efnið en skoða þarf vel fyrirmæli á ensku í bókinni.  

Námsefnið hæfir viðkomandi aldri vel, bæði textabók og vinnubók og textinn er hæfilega 

þungur, eins er stígandinn í efninu mjög góður. Rafræna efnið er gott og er góð viðbót 

við bækurnar.  

Champ getur hentað nemendum á miðstigi vel en það uppfyllir alla færniþætti 

aðalnámskrár og lítið þarf að staðfæra efnið. Á stöku stað er fjallað um Svíþjóð í orðalista 

í lesbók og það þyrfti að aðlaga texta og spurningar aðeins betur að íslenskum nemendum. 

Námsefnið hæfir viðkomandi aldri mjög vel og textinn í lesbók er hæfilega þungur. 

Textinn er ekki þemaskiptur sem getur verið ókostur. Lítið er af samfelldum textum, 

orðaforði er ólíkur á milli texta og stígandi ekki mikill. Textarnir eru vel settir fram en 

ekki mjög fjölbreyttir en þó eru mörg skemmtileg samtöl og mikið myndefni. Verkefni í 

verkefnabók eru fjölbreytt og áhugavekjandi og góð blanda af lesskilningi, hlustun og 

ritun og rafræna efnið er fín viðbót við efnið en það fékk þó misjafna dóma.  

Kostirnir við Champ eru þeir að vel er unnið með færniþætti aðalnámskrár. Í efninu 

eru verkefni fyrir lengra komna (Challenge), sjálfsmatsblöð og myndrænar glósur. Einnig 

er regluleg upprifjun sem er gagnlegt að hafa. Kennsluleiðbeiningar eru fínar en 

hugmyndafræðin sem efnið byggir á kemur þar mjög skýrt fram. Hægt er að fá margar 

góðar hugmyndir með því að lesa kennsluleiðbeiningarnar. 
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Ókostirnir eru þeir að verkefnin eru frekar einhæf, sérstaklega á yngsta stigi. 

Fyrirmælin mættu vera nákvæmari og e.t.v. á íslensku í staðin fyrir ensku. Mikið er af 

málfræðiæfingum á yngsta stigi en málfræðin er ekki markviss, vaðið er úr einu í annað 

og tilgangurinn ekki útskýrður í samhengi við efnið. Sum ritunarverkefnin eru ekki nógu 

markviss. Sums staðar er nemendum ætlað að skrifa um efni þó þeir hafi ekki unnið með 

orðaforðann sem til þarf. Rafræna efnið er frekar einhæft. Fyrirmælin eru óskýr og 

verkefnin ekki í nógu góðum tengslum við efni bókanna. 

Einnig var skoðað viðbótarefnið Extra Speaking og Extra Reading frá sama forlagi 

og hópurinn var sammála um að gott væri að geta gefið það efni út hér á landi sem 

sjálfstæð hefti.  

 

Skills frá Svíþjóð – Natur&kultur  

 Námsefnið Skills fyrir yngsta stig er ekki álitið gott sem kjarnaefni en gæti hentað sem 

ítarefni, t.d. fyrir eldri nemendur sem eru slakir í ensku, því myndefnið er frekar hlutlaust. 

Námsefnið er eingöngu til ljósritunar og ef kennarar hafa ekki tækifæri til að ljósrita í lit 

þá er efnið fremur óspennandi. Námsefni sem ætlað er fyrir 4. bekk uppfyllir færniþættina 

lesskilning, samskipti, frásögn og ritun en mjög lítið færniþáttinn hlustun, auk þess er 

ekkert sem tengist menningarlæsi. Stígandinn í námsefninu er góður, texti lesbókar er 

hæfilega þungur og verkefni í verkefnabók góð. Kennsluleiðbeiningar eru einnig góðar. 

Ekki þarf að staðfæra efnið að neinu ráði. 

Námsefni ætlað 5. -7. bekk uppfyllir alla færniþætti aðalnámskrár og stígandinn í 

námsefninu er mjög góður. Mjög lítið þarf að staðfæra efnið en Svíþjóð er tekin sem dæmi 

á nokkrum stöðum og það þarf að heimfæra yfir á Ísland. Kennsluleiðbeiningar þarf að 

skoða vel sem og smávægileg atriði í texta á vefsíðu og í vinnubók. Texti í lesbók er 

hæfilega þungur og í verkefnabók eru mjög fjölbreytt og góð verkefni þ.á.m. 

málfræðiverkefni, eins er ritun kennd sérstaklega. Rafræna efnið er mjög góð viðbót, það 

inniheldur vel skipulagða vefsíðu, þar sem nemendur geta unnið sjálfstætt og hlustað á 

texta bókanna. Hljóðefnið er skýrt og áheyrilega lesið og hver karakter er leikinn. Í 

kennsluleiðbeiningum fylgir einnig viðbótarefni til ljósritunar er nefnist extra activity. Í 

námsefninu fyrir miðstig eru flottir og áhugaverðir textar. Margir þeirra stuðla að 

menningarlæsi. Námsefnið hentar vel fyrir nemendur á miðstigi. 

Eins og fram hefur komið eru kostirnir við námsefnið Skills þó nokkrir. Upplesturinn 

er skemmtilegur og málfræðiparturinn mjög góður. Sjálfsmat og leiðsagnarmat eftir hvert 
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þema er mjög gagnlegt. Auk þess eru myndirnar áhugavekjandi – persónurnar lenda í alls 

konar ævintýrum og textarnir fjölbreyttir. Verkefnabækurnar eru vel gerðar og verkefnin 

fjölbreytt og tengjast lesbókunum vel. Þessu efni (sem ekki fylgir öðru efni) fylgja lausnir 

sem þýðir að nemendur geta farið yfir verkefni sín sem er góður kostur. Einnig fylgir 

efninu „Extra activity“ ,verkefni fyrir þá sem eru lengra komnir. „Speaking skills game“ 

er í verkefnabók og er mjög gott til að þjálfa tal. Einnig er áhersla á ákveðna frasa í 

kennsluleiðbeiningum, fyrir hvern kafla.  

Kennsluleiðbeiningarnar eru vel settar fram og mjög kennaravænar. Fremst í 

hverjum kafla er kassi þar sem gerð er grein fyrir málfræði sem tekin er fyrir í kaflanum. 

Vefsíðan hjá Skills er frábær. Hlustunaræfingarnar, hljóðbækurnar og fjölbreytt verkefni 

eru öll á sama stað fyrir nemendur sem býður upp á sjálfsnám. 

Ókostirnir eru þeir að námsefni fyrir yngstu bekkina er eingöngu til ljósritunar. Í 

námsefninu er fjallað um sömu tvær til þrjár persónurnar í gegnum allt efnið. Það gæti 

verið leiðigjarnt fyrir einhverja. 

 

Quest frá Noregi – Aschehaoug forlag 

Námsefnið Quest á yngsta stigi tekur á öllum færniþáttum aðalnámskrár en lítið fer fyrir 

námshæfnis þættinum. Lítið sem ekkert þarf að staðfæra efnið og stígandinn á milli 

árganga er góður. Mikið er um myndefni, texti einfaldur og vel unnið með orðaforða. Þó 

er töluvert af textunum söngvar eða ljóð sem innihalda flókinn orðaforða. Texti í lesbók 

er hæfilega þungur og verkefni í verkefnabók eru fjölbreytt og skemmtileg. Þá er 

verkefnum í verkefnabók skipt niður í þyngdarstig eftir litum sem er jákvætt. Auk þess 

eru tillögur að mörgum verkefnum í kennsluleiðbeiningum sem eru mjög ýtarlegar og 

leiðbeinandi, þær innihalda einnig sjálfsmat og kaflapróf. Rafræna efnið styður vel við 

efnið og er mjög gott, það sama má segja um hljóðefnið og viðbótarefnið. Fyrstu 

bækurnar í Quest eru góðar. 

Námsefnið fyrir miðstig tekur á öllum færniþáttum aðalnámskrár, lítið þarf að 

staðfæra en þó eru textar sem fjalla um Noreg sem þyrfti að staðfæra. Stígandinn í efninu 

er góður. Texti í lesbók er nokkuð þungur og þyngist talsvert á milli yngsta- og miðstigs. 

Verkefni í verkefnabók eru góð en sumar æfingar eru ekki vel útfærðar og lausnir 

verkefna á að skrifa í stílabók sem er ókostur. Hlustunaræfingar mættu vera fleiri. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru ekki eins góðar og þær fyrir yngsta stigið og ruglingslegt að 
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vera með lausnir inn í textanum með lýsingum á verkefnum. Rafræna efnið er mjög góð 

viðbót og hljóðefnið vel unnið.  

Kostirnir við Quest eru þó nokkrir. Hugmyndafræði efnisins er skýr og gagnlegt að 

hafa „á undan – meðan - á eftir“ með hverjum efnisþætti. Hægt er að fá allt efnið í pdf og 

word formi en það býður upp á að kennari geti sótt efnið og bætt við eða tekið út efni eftir 

eigin þörfum og markmiðum kennslunnar. Mikill sparnaður getur verið fólginn í því. 

Rafræna efnið er stútfullt af verkefnum sem getur mætt þörfum allskonar kennara og 

nemenda. Sjálfsmatið er mjög flott (Busstop) og gott að það er alltaf sett upp á sama hátt. 

Hægt er að taka verkefnin og setja í google classroom. Kennsluleiðbeiningar eru ítarlegar 

en mættu vera aðgengilegri. Menningarlæsi kemur víða við sögu. Myndefnið í bókunum 

er mjög gott. Sjálfsmat og námsmat (Test) eru eftir hvern kafla. Quest er eina efnið sem 

skoðað var sem býður upp á sjálfsmat. Mismunandi þyngdarstig er merkt við verkefnin 

og í kennsluleiðbeiningum er mikil áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám. „Every day 

practice“ er góð hugmynd. Þema eru endurtekin og nýjum orðaforða bætt við. Rafræna 

efnið er mjög flott og fjölbreytt. 

Ókostirnir eru þeir að ekki kemur skýrt fram hvernig ætlast er til að vinna með 

verkefnin „Talk about it“ sem eru í lok allra texta í lesbók. Í kennsluleiðbeiningum stendur 

„Notið æfinguna“ en engar ábendingar um fjölbreytta nálgun. Mikið af söngtextum og 

ljóðum er í miðstigsefninu en sá orðaforði er frekar erfiður og leiðigjarn auk þess sem of 

lítið er unnið með textann. Frá bók 3 þyngist efnið mjög mikið og gæti reynst nemendum 

erfitt. Oft er gert ráð fyrir að kennari lesi upp hlustunaræfingar. Mikið er um málfræði en 

ekki er unnið markvisst með hana, nemendur fá ekki nægilega þjálfun með hverri reglu. 

Heldur fá verkefni eru í verkefnabók og hlustunaræfingar of fáar. Fyrirmælin eru alltaf á 

ensku og oft mjög flókin. Margar hugmyndir að viðbótarverkefnum eru í 

kennsluleiðbeiningum, þær eru ítarlegar og kennurum gæti þótt þær of yfirgripsmiklar.  

  

Yes we can frá Danmörku – Alinea  

 Í Yes we can no. 1 og 2 er aðal áherslan lögð á hlustun, söng, tal og hlutverkaleiki. 

Lykilorðaforði sem og ákveðnir „frasar“ koma fram í byrjun hvers kafla þannig að 

nemendur geta strax byrjað að æfa sig í að tjá sig og þannig haldið uppi einföldum 

samræðum og gert sig skiljanlega. Byrjendaefnið gengur út frá nemandanum sjálfum og 

hans nánasta umhverfi. Í efninu eru margar hljóðskrár sem aðstoða nemendur að æfa 

réttan framburð frá byrjun málanámsins. Ritun kemur svo smám saman. Um er að ræða 
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góða byrjendakennslu þar sem farið er vel í grunnatriði og bækurnar eru vel uppsettar og 

með orðalistum. 

Í bókum 1-3 eru lesbók og verkefnabók saman í einni bók en í bók 4 eru þær 

aðskildar. Í verkefnabók 4 er farið vel í hvernig tungumál lærist, málfræðin er í samhengi 

og góður stígandi í henni. Þá er sjálfsmatið „Let´s go!“  sem er í lok hvers kafla í 

verkefnabókinni  gott. Verkefnabókin inniheldur fjölbreytt og skemmtileg verkefni og 

tekur vel á öllum færniþáttum aðalnámskrár.  

Námsefnið sem ætlað er fyrir 5. bekk (Yes we can, 4) uppfyllir hæfniviðmið 

aðalnámskrár mjög vel að undanskildum þættinum um menningarlæsi. Nánast ekkert 

þarfnast staðfærslu og stígandinn í efninu er mjög góður. Texti í lesbók er hæfilega þungur 

og í verkefnabók eru fjölbreytt og skemmtileg verkefni. Kennsluleiðbeiningar eru vel 

uppsettar, textinn stuttur og hnitmiðaður. 

Fremst í hverri bók er „Every day English“ en það eru söngvar og ýmislegt sem 

kemur að góðum notum í daglegu tali t.d. að læra að heilsa, læra vikudaga og um veðrið. 

Hver kafli endar á „Now I know“ (sjálfsmat), þar meta nemendur kunnáttu sína eftir að 

hafa lokið við kaflann.  

Rafræna efnið inniheldur skemmtilega lesna texta (leiklesið), söngva um efnið, 

námsleiki, auka lestexta, málfræðiæfingar og ábendingar um meira efni. Hægt er að setja 

hverja opnu upp á skjávarpa og spila öll orðin og setningarnar sem koma fyrir á 

blaðsíðunni. Ef farið er inn á hvern kafla þá kemur allt tengt kaflanum, hljóðskrár bæði 

úr lesbók og verkefnabók.  

Margir kostir eru við námsefnið Yes we can. Efnið tekur mjög vel á öllum 

færniþáttum aðalnámskrár en þó ekki menningarlæsi og námshæfni. Ekkert eða mjög lítið 

þarf að staðfæra og stígandinn í efninu er góður. Texti í lesbókum er hæfilega þungur og 

kennsluleiðbeiningarnar eru aðgengilegar og mjög vel gerðar en í þeim mætti vera 

námsmat. Rafræna efnið er flott og góð viðbót við les- og verkefnabækur. Mikið er af 

góðu hlustunarefni sem er vel lesið og í góðu samræmi við markmiðin.  

 

Fleiri kostir við efnið eru: 

• fjölbreyttir og skemmtilegir textar í þemum 

• áhersla á munnlega þáttinn í byrjun; hlusta, syngja og hlutverkaleikir 

• PosterRoom á netinu – mjög skemmtilegt 

• góð verkefni í verkefnabók, blandað inn í málfræði og aðeins komið inn á 

málnotkun. 

• sjálfsmat í lok hvers kafla 
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• markmið skýrt sett fram fyrir hvern kafla í kennsluleiðbeiningum (læringsmål) 

 

• sjónrænir orðalistar 

• vel unnið með einstaklingsmiðað nám 

• markviss stígandi í hlustun, tal og orð yfir í lestur og ritun 

• góð endurtekning gegnum gangandi 

• myndrænar glósur 

• góðar kennsluleiðbeiningar, markmiðin skýr og alltaf settar eins upp og 

aðgengilegar og vel uppbyggðar fyrir kennara 

• mikið af munnlegum æfingum, leikjum og söngvum 

• „English at home“ – heimavinna sem er eingöngu í þessu efni 

• góðar ábendingar um munnlegar æfingar með áherslu á samvinnunám 

(cooperativ learning) 

Í heildina er Yes we can skemmtilegt, fjölbreytt og aðgengilegt efni. 

 

Hello frá Búlgaríu – Prosveta 

 Skoðað var námsefni ætlað 5. og 6. bekk. Námsefnið tekur á færniþáttunum hlustun, 

samskipti og ritun en lítið sem ekkert á öðrum þáttum. Nokkuð þyrfti að staðfæra efnið. 

Texti í lesbók samanstendur af hlustun og málfræði og vöntun er á heildstæðum texta. 

Verkefnabækurnar eru óspennandi, illa upp settar og byggja nær eingöngu á málfræði. 

Textar eru hvorki áhugaverðir né aðlaðandi og efnið byggt undarlega upp. 

Efnið er einnig gefið út á rafbókarformi og þar var hægt að spila upplesturinn sem er 

góður kostur.  

 

 

 

Niðurstöður 

Faghópurinn komst að þeirri niðurstöðu að námsefnið Yes we can geti hæft íslenskum 

nemendum mjög vel og að akkur væri í að falast eftir því fyrst. Annar kostur væri að fá 

námsefnið Champ fyrir 1.-4. bekk og Skills fyrir 5.-7. bekk. Hér eru helstu niðurstöður 

um gæði efnisins dregnar saman: 

 

Tillaga 1 

Bjóða upp á Yes we can fyrir yngsta- og miðstig. Forlagið Alinea er að útbúa efni fyrir 

6. og 7. bekk sem vonir standa til að standi einnig undir væntingum. Efnið er 
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aðgengilegt og áhugavert og stígandinn er mjög góður. Það tekur vel á færniþáttum 

aðalnámskrár í erlendum tungumálum og krefst lítillar staðfærslu.  

Byrjað er á að fjalla um efni sem er næst nemandanum og síðan nánasta umhverfi 

hans. Rafrænt efni er fjölbreytt s.s. veggspjaldagerð (PosterRoom) og í byrjun hvers kafla 

er kynning á því efni sem koma skal – í formi mynda og hlustunar. Í bók númer 4 kemur 

málfræðin meira inn og í upphafi hvers kafla er svokallað „Soon“ þar sem farið er yfir 

þau atriði sem nemandinn lærir í kaflanum. Sjálfsmat nemenda er í lok hvers kafla og 

nefnist „Now I know“ í bókum 1-3 og „Let´s go!“ í bók númer 4.   

 

Í kennsluleiðbeiningum kemur skýrt fram hvað á að læra í hverjum kafla 

(læringsmål) og þar eru tillögur að heimalærdómi. „English every day“ er fremst í hverri 

bók en þar eru atriði sem hægt er að vinna með fyrir utan kennslustundir. Í 

verkefnabókinni kemur fram hvernig á að læra tungumál s.s. hvernig heldur þú að þú hafir 

farið að því að læra þetta atriði? Málfræðin er algjörlega í samhengi – atriði í textanum 

eru tekin fyrir og unnið með. Skýrt samhengi er á milli lesbókar og verkefnabókar og 

fyrirmælin skýr. Myndræn framsetning og myndskreyting bókanna er góð. 

Kennsluleiðbeiningar passlega nákvæmar. Markmiðin eru skýr, allt eins sett upp. 

Fljótlegt er að leita í þeim og þær eru vel afmarkaðar. Margar hugmyndir að munnlegum 

æfingum eru í kennsluleiðbeiningunum.  

 

Tillaga tvö  

Er að bjóða upp á Quest 1 (My own book) fyrir 2.bekk. Quest 2 (My own book) fyrir 3. 

bekk og Quest 3 fyrir 4. bekk (lestrarbók og verkefnabók). Sleppa Quest 4. Bjóða síðan 

Skills fyrir 5. til 7. bekk. 

 

5 Hvernig verður nýtt námsefni til? 

Ákvörðun var tekin um að gefa út heildstætt ensku efni, Yes we can frá Alinea í Danmörku 

fyrir 1.-7. bekk og byrja á efni fyrir 4. og 5. bekk. Haft var samband við forlagið og þau 

tóku mjög vel í erindið og í þessum töluðu orðum er verið að semja um greiðslur. Um 

tvennskonar samninga verður að ræða, einn fyrir bækurnar og annan fyrir rafræna efnið. 

Á meðan þetta fer fram þarf ritstjóri að finna þýðanda, helst einhvern sem hefur líka 

kennslureynslu úr grunnskóla. Einnig kennara eða kennslufræðing sem getur staðfært 

efnið þannig að það falli að öllum hæfniviðmiðum aðalnámskrár. 
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Undirbúa þarf tölvudeild Menntamálastofnunar varðandi rafræna efnið, hvar á að 

hýsa það, hver sér um að þjónusta það og ýmislegt annað. Umbrotið er einfalt að þessu 

sinni vegna þess að við kaupum það með í pakkanum og fáum skjölin send á Indesign og 

pdf sem þýðandinn getur unnið beint inn í. Allar myndir verða líka keyptar og þarf lítið 

að staðfæra þær, á stöku stað er danski fáninn sem við breytum yfir í þann íslenska og 

danskur veruleiki sem verður staðfærður yfir í íslenskan. Þegar kemur að prentun er gert 

ráð fyrir að danska forlagið sjái um þann þátt líka og við sendum okkar prófarkir tilbúnar 

til þeirra.  

Dreifingin er á þann veg að skólar panta námsefni hjá Menntamálastofnun og síðan 

sér A-4 um dreifingu á efninu. Ekki er um neinar greiðslur að ræða frá skólunum og er 

þeim frjálst að panta það efni sem þeir telja sig þurfa. Mikilvægt er að bækurnar séu 

tilbúnar í ágústbyrjun í síðasta lagi til þess að hægt sé að byrja að kenna þær í upphafi 

skólaársins. Það verður tæpt með fyrstu tvær bækurnar núna í haust, en hægt væri að gefa 

t.d. hluta af þeim út á rafbók ásamt rafræna efninu og kennsluleiðbeiningunum. 

 

6 Lokaorð 

Menntamálastofnun hefur með höndum lögbundið hlutverk að gefa út kennslubækur og 

önnur námsgögn fyrir grunnskóla á Íslandi. Hlutverkið er umdeilt og reglulega kemur 

fram gagnrýni á þetta fyrirkomulag og finnst bókaforlögum af sér tekið að fá ekki að 

semja námsefni í samkeppni við önnur útgáfufyrirtæki. Spurningin er hvort það sé í raun 

gerlegt í okkar fámenna landi? 

Námsefnisgerð en bæði vandasamt verk og kostnaðarsamt. Gæta þarf þess að 

námsefnið uppfylli kröfur aðalnámskrár og sé í samræmi við gátlista 

Menntamálastofnunar.  Námsefnið þarf líka að höfða til nemenda bæði innihald þess og 

útlit og því eru þættir eins og myndskreyting og umbrot efnis mjög mikilvæg. Einnig þarf 

að tryggja að það sé til nægt fjármagn til útgáfunnar. Hægt er að velta því fyrir sér hvort 

það svari kostnaði að framleiða námsefni fyrir svo lítinn markað án þess að hann sé 

ríkisstyrktur.   

Þegar ákvörðun liggur fyrir að námsefni skuli gefið út hefst ritstjóri handa við að 

finna höfunda og myndskreyta og ef um þýtt efni er að ræða, þýðanda. Allir þessir aðilar 

vinna samkvæmt fyrirfram ákveðinni verkáætlun sem ritstjóri hefur útbúið. Einnig þarf 

að liggja fyrir ákvörðun um hvort efnið verði gefið út sem rafbók, hvort það verði innlesið, 
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hvort því fylgi kennsluleiðbeiningar, myndband eða vefefni. Þessi atriði þurfa öll að liggja 

fyrir þegar kemur að því að setja verkið inn í áætlun svo hægt sé að verðleggja það. 

 Það er einlæg von mín að valið á enskuefninu Yes we can eigi eftir að styðja við 

og efla enskukennslu í landinu. Ferlið við að velja akkúrat þetta efni var langt og strangt 

og mikill metnaður lagður í það. Við sem erum svo fá og smá eigum ekki að hika við að 

líta til Norðurlandanna þegar kemur að útgáfu nýs námsefnis, þar hefur nefnilega líka 

farið fram gríðarleg vinna áður en námsefnið var gefið út. 
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Inngangur 

Til stendur að endurnýja kjarnaefni í ensku fyrir 1. til 7. bekk og því var settur á laggirnar 

faghópur til að meta námsefni frá fimm erlendum forlögum. Hópurinn tók til starfa í 

byrjun janúar 2020. Markmið faghópsins er fyrst og fremst að skoða heildstætt námsefni 

í ensku sem hentar íslenskum nemendum og út frá faglegu mati að taka ákvörðun um 

hvað af því efni verður sóst eftir að gefa út. 

 Forsagan er sú að í janúar 2019 var haft samband við félag enskukennara og leitað 

eftir tilnefningu fulltrúa til að ræða og meta hvar helst væri þörf á enskuefni í 

grunnskólanum. Félagið tilnefndi einn fulltrúa og ásamt honum komu á fundinn tveir 

enskukennarar og hafði annar þeirra reynslu af námsefnisgerð í ensku. Fyrir fundinn 

fengu þeir það verkefni að  

- kynna sér ákveðið námsefni í ensku sem norsk og sænsk forlög bjóða upp á og 

hugmyndafræðina sem efnið byggir á og gefa sitt álit.  

- nefna um þrjár tegundir af námsefni/vefefnum (annað en frá mms.is) sem hefur 

reynst vel í kennslu eða benda á námsefni/vefefni sem áhugi er á að kynna sér 

betur. 

- nefna 1-3 dæmi um námsefni Menntamálastofnunar í tungumálum (ensku, 

dönsku og/eða íslensku) sem er kennslufræðilega vel upp byggt, vekur áhuga og 

hefur reynst vel í kennslu. 

Skiptar skoðanir voru á því hvort æskilegt væri að kaupa námsefni í ensku erlendis frá 

eða hvort ætti að semja það af íslenskum höfundum. Í stuttu máli var niðurstaðan sú að 

mikilvægt væri að huga að því, þegar námsefni er keypt erlendis frá, að það sé vel 

staðfært, henti íslenskum nemendum og þeim aldri sem byrjað er að kenna ensku. Vanda 

þurfi því valið. Bent var á ýmsa áhugaverða námsvefi og í kjölfarið voru nokkrir skoðaðir 

og kannaðir möguleikar á aðgengi. Einn kennari kenndi nokkra kafla í 6. bekk úr sænska 

efninu Champ og líkaði að sumu leyti vel en að öðru leyti ekki. Annar kennari kenndi 

Champ í samkennslu í 3.-4. bekk og var mjög ánægður með efnið. 
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 Í júní 2019 kom starfsmaður frá National Geographic í heimsókn til 

Menntamálastofnunar og kynnti námsefni. Ákveðið var að fá námsefni í flokknum Look 

til að tilraunakenna í íslenskum skólum. Enskukennarar úr tveimur skólum voru fengnir 

í tilraunaverkefnið og var það kennt þá um haustið í 5. og 6. bekk. Kennararnir voru 

almennt ánægðir með textana sem þeir sögðu að væru hæfilega þungir fyrir nemendur, 

myndefnið gott og efnið fjölbreytt. Lestrarbækur sem fylgja með höfða vel til nemenda 

og geta staðið einar og sér án texta- og vinnubóka og kennsluleiðbeiningar skýrar og 

góðar. Aðallega var gagnrýnt að efnið uppfyllti ekki alla færniþætti aðalnámskrár. 

Til að meta eftirspurn eftir námsefni í ensku var könnun send í skólana og enskukennarar 

m.a. beðnir um að veita sitt álit á hvar mest er þörf á námsefni í ensku og út frá hvaða 

færniþáttum. 190 svöruðu og var niðurstaðan sú að mest er þörf á heildstæðu efni fyrir 

1.-7. bekk og viðbótarefni vantar fyrir getuminni og getumeiri nemendur. Af færniþáttum 

er mest þörf á efni tengt lesskilningi, hlustun og samskiptum. 

Út frá þessum upplýsingum var haft samband við nokkur norræn forlög og óskað eftir að 

fá aðgang að ákveðnum námsefnisflokkum sem gefist hafa vel í viðkomandi löndum. Auk 

þess var fengið efni frá Búlgaríu sem hlaut BELMA verðlaunin 2019 (Best European 

Learning Material Award). Hver og einn flokkur inniheldur nemendabók, verkefnabók, 

kennsluleiðbeiningar, hlustunarefni, námsvefi og annars konar viðbótarefni.  

 Til að meta efnið var faghópurinn settur á laggirnar í byrjun árs 2020 og hafði 

hann það hlutverk að meta efnið með það í huga að gefa út heildstætt enskuefni fyrir 

íslenska nemendur í 1.-7. bekk. Huga þurfti að ýmsum atriðum við yfirferð á efni s.s. 

hvernig það hæfir áherslum í aðalnámskrá grunnskóla, fjölbreyttum kennsluháttum og 

notkun miðla í kennslu. 

Faghópinn skipa: 

• Erla Edvardsdóttir, fagstjóri í ensku, Lágafellsskóla 

• Erna Jessen, fyrrverandi kennari á menntavísindasviði HÍ og námsefnishöfundur  

• Guðrún Ingibjörg Stefánsdóttir, miðstigskennari, Lágafellsskóla  

• Guðrún Svava Hjartardóttir, miðstigs- og enskukennari, Rimaskóla 

Arna Guðríður Sigurðardóttir og Harpa Pálmadóttir ritstjórar höfðu umsjón með verkinu 

ásamt því að vinna skýrsluna.  

Námsefnið sem um ræðir er: 

• Champ frá Svíþjóð – Sanoma utbilding 

• Skills frá Svíþjóð – Natur&kultur 

• Quest frá Noregi – Aschehoug forlag 

• Yes we can frá Danmörk – Alinea 



 

 38 

 

 

• Hello frá Búlgaríu – Prosveta 

Fundir 

Hópurinn hittist á þremur fundum.  

Á fyrsta fundinum var farið yfir markmið verkefnisins, starfssvið hópsins og námsefnið 

kynnt. Efninu var síðan skipt á milli fulltrúa, þannig að tveir fengu Champ og Skills og 

hinir tveir Quest, Yes we can og Hello. Að viku liðinni skiptu þeir á efni, þannig að allir 

kynntu sér alla námsefnisflokka. Ritstjórar höfðu útbúið matslista29 með ýmsum 

mikilvægum atriðum sem huga þurfti að við yfirferðina s.s. hvernig efnið hæfir 

aðalnámskrá grunnskóla og hvort þurfi að staðfæra efnið mikið. Hver og ein fyllti út einn 

matslista fyrir hvert efni sem farið var yfir, alls voru matslistarnir 51 talsins. 

 Á fundi tvö var farið yfir matslistana, kosti og galla hvers námsefnisflokks og 

hvaða efni hæfir best íslenskum börnum og ungmennum þar sem tekið er mið af 

aðalnámskrá grunnskóla. Hvaða efni þarf minnst/mest að staðfæra og hvaða efni talið er 

að höfði best til nemenda. Niðurstaðan úr þeirri yfirferð var sú að ákveðið var að kynna 

sér enn frekar námsefnið Yes we can og Skills. Á milli funda var síðan unnið að 

lokaskýrslu. Á þriðja og síðasta fundinum var tekin ákvörðun um hvaða efni áhugi er á 

að verði gefið út fyrir íslenska grunnskóla í ensku í 1.-7. bekk.  

 

Mat á námsefni 

Eins og fram hefur komið mátu fulltrúar faghópsins fimm námsefnisflokka og hér á eftir 

má sjá helstu niðurstöður hópsins. 

Champ frá Svíþjóð – Sanoma utbilding 

Í heildina litið eru verkefni á yngsta stigi frekar einhæf og voru skiptar skoðanir um gæði 

myndefnis. Efnið uppfyllir færniþætti aðalnámskrár í erlendum tungumálum er snúa að 

hlustun, ritun og menningarlæsi en ekki samskipti og frásögn. Þó má segja að verkefnabók 

fyrir 4. bekk skeri sig úr en hún tekur á öllum færniþáttum. Lítið þyrfti að staðfæra efnið 

en skoða þarf vel fyrirmæli á ensku í bókinni. Námsefnið hæfir viðkomandi aldri vel, 

bæði textabók og vinnubók og textinn er hæfilega þungur, eins er stígandinn í efninu mjög 

góður. Rafræna efnið er gott og er góð viðbót við bækurnar.  

 

 
29 Námsefni í ensku – rýni. Matslisti sem fulltrúar fylltu út í Forms – Teams. Í viðhengi má sjá útgáfu af 
honum. 
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Champ getur hentað nemendum á miðstigi vel en það uppfyllir alla færniþætti 

aðalnámskrár og lítið þarf að staðfæra efnið. Á stöku stað er fjallað um Svíþjóð í orðalista 

í lesbók og það þyrfti að aðlaga texta og spurningar aðeins betur að íslenskum nemendum. 

Námsefnið hæfir viðkomandi aldri mjög vel og textinn í lesbók er hæfilega þungur. 

Textinn er ekki þemaskiptur sem getur verið ókostur. Lítið er af samfelldum textum, 

orðaforði er ólíkur á milli texta og stígandi ekki mikill. Textarnir eru vel settir fram en 

ekki mjög fjölbreyttir en þó eru mörg skemmtileg samtöl og mikið myndefni. Verkefni í 

verkefnabók eru fjölbreytt og áhugavekjandi og góð blanda af lesskilningi, hlustun og 

ritun og rafræna efnið er fín viðbót við efnið en það fékk þó misjafna dóma.  

Kostirnir við Champ eru þeir að vel er unnið með færniþætti aðalnámskrár. Í efninu eru 

verkefni fyrir lengra komna (Challenge), sjálfsmatsblöð og myndrænar glósur. Einnig er 

regluleg upprifjun sem er gagnlegt að hafa. Kennsluleiðbeiningar eru fínar en 

hugmyndafræðin sem efnið byggir á kemur þar mjög skýrt fram. Hægt er að fá margar 

góðar hugmyndir með því að lesa kennsluleiðbeiningarnar. 

 Ókostirnir eru þeir að verkefnin eru frekar einhæf, sérstaklega á yngsta stigi. 

Fyrirmælin mættu vera nákvæmari og e.t.v. á íslensku í staðinn fyrir ensku. Mikið er af 

málfræðiæfingum á yngsta stigi en málfræðin er ekki markviss, vaðið er úr einu í annað 

og tilgangurinn ekki útskýrður í samhengi við efnið. Sum ritunarverkefnin eru ekki nógu 

markviss. Sums staðar er nemendum ætlað að skrifa um efni þó þeir hafi ekki unnið með 

orðaforðann sem til þarf. Rafræna efnið er frekar einhæft. Fyrirmælin eru óskýr og 

verkefnin ekki í nógu góðum tengslum við efni bókanna. 

Einnig var skoðað viðbótarefnið Extra Speaking og Extra Reading frá sama forlagi og 

hópurinn var sammála um að gott væri að geta gefið það efni út hér á landi sem sjálfstæð 

hefti.  

 

Skills frá Svíþjóð – Natur&kultur 

Námsefnið Skills fyrir yngsta stig er ekki álitið gott sem kjarnaefni en gæti hentað sem 

ítarefni, t.d. fyrir eldri nemendur sem eru slakir í ensku, því myndefnið er frekar hlutlaust. 

Námsefnið er eingöngu til ljósritunar og ef kennarar hafa ekki tækifæri til að ljósrita í lit 

þá er efnið fremur óspennandi. Námsefni sem ætlað er fyrir 4. bekk uppfyllir færniþættina 

lesskilning, samskipti, frásögn og ritun en mjög lítið færniþáttinn hlustun, auk þess er 

ekkert er tengist menningarlæsi. Stígandinn í námsefninu er góður, texti lesbókar er 

hæfilega þungur og verkefni í verkefnabók góð. Kennsluleiðbeiningar eru einnig góðar. 

Ekki þarf að staðfæra efnið að neinu ráði. 
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Námsefni ætlað 5. -7. bekk uppfyllir alla færniþætti aðalnámskrár og stígandinn í 

námsefninu er mjög góður. Mjög lítið þarf að staðfæra efnið en Svíþjóð er tekin sem dæmi 

á nokkrum stöðum. Kennsluleiðbeiningar þarf að skoða vel sem og smávægileg atriði í 

texta á vefsíðu og í vinnubók. Texti í lesbók er hæfilega þungur og í verkefnabók eru 

mjög fjölbreytt og góð verkefni þ.á m. málfræðiverkefni, eins er ritun kennd sérstaklega. 

Rafræna efnið er mjög góð viðbót, það inniheldur vel skipulagða vefsíðu, þar sem 

nemendur geta unnið sjálfstætt og hlustað á texta bókanna. Hljóðefnið er skýrt og 

áheyrilega lesið og hver karakter er leikinn. Í kennsluleiðbeiningum fylgir einnig 

viðbótarefni til ljósritunar er nefnist „extra activity“. Í námsefninu fyrir miðstig eru flottir 

og áhugaverðir textar. Margir þeirra stuðla að menningarlæsi. Námsefnið hentar vel fyrir 

nemendur á miðstigi. 

Eins og fram hefur komið eru kostirnir við námsefnið Skills þó nokkrir. Upplesturinn er 

skemmtilegur og málfræðiparturinn mjög góður. Sjálfsmat og leiðsagnarmat eftir hvert 

þema er mjög gagnlegt. Auk þess eru myndirnar áhugavekjandi – persónurnar lenda í alls 

konar ævintýrum og textarnir fjölbreyttir. Verkefnabækurnar eru vel gerðar og verkefnin 

fjölbreytt og tengjast lesbókunum vel. Þessu efni (sem ekki fylgir öðru efni) fylgir 

studentskey eða lausnir og nemendur geta farið yfir verkefni sín sjálfir sem er góður 

kostur. Einnig fylgir efninu „Extra activity“ – verkefni fyrir þá sem eru lengra komnir. 

„Speaking skills game“ er í verkefnabók – mjög gott til að þjálfa tal. Einnig er áhersla á 

ákveðna frasa í kennsluleiðbeiningum, fyrir hvern kafla.  

 Kennsluleiðbeiningarnar eru vel settar fram og mjög kennaravænar. Fremst í 

hverjum kafla er kassi þar sem gerð er grein fyrir málfræði sem tekin er fyrir í kaflanum. 

Vefsíðan hjá Skills er frábær. Hlustunaræfingar, hljóðbókin og fjölbreytt verkefni eru öll 

á sama stað fyrir nemendur sem býður upp á sjálfsnám. 

Ókostirnir eru þeir að námsefni fyrir yngstu bekkina er eingöngu til ljósritunar. Í 

námsefninu er fjallað um sömu tvær til þrjár persónurnar í gegnum allt efnið. Það gæti 

verið leiðigjarnt fyrir einhverja. 

 

Quest frá Noregi – Aschehoug forlag 

Námsefnið Quest á yngsta stigi tekur á öllum færniþáttum aðalnámskrár en lítið fer fyrir 

námshæfnis þættinum. Lítið sem ekkert þarf að staðfæra efnið og stígandinn á milli 

árganga er góður. Mikið er um myndefni, texti einfaldur og vel unnið með orðaforða. Þó 

er töluvert af textunum söngvar eða ljóð sem innihalda flókinn orðaforða. Texti í lesbók 
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er hæfilega þungur og verkefni í verkefnabók eru fjölbreytt og skemmtileg. Þá er 

verkefnum í verkefnabók skipt niður í þyngdarstig eftir litum sem er jákvætt. Auk þess 

eru tillögur að mörgum verkefnum í kennsluleiðbeiningum sem eru mjög ýtarlegar og 

leiðbeinandi, þær innihalda einnig sjálfsmat og kaflapróf. Rafræna efnið styður vel við 

efnið og er mjög gott, það sama má segja um hljóðefnið og viðbótarefnið. Fyrstu 

bækurnar í Quest eru góðar. 

 Námsefnið fyrir miðstig tekur á öllum færniþáttum aðalnámskrár, lítið þarf að 

staðfæra en þó eru textar sem fjalla um Noreg sem þyrfti að staðfæra. Stígandinn í efninu 

er góður. Texti í lesbók er nokkuð þungur og þyngist talsvert á milli yngsta- og miðstigs. 

Verkefni í verkefnabók eru góð en sumar æfingar eru ekki vel útfærðar og lausnir 

verkefna á að skrifa í stílabók sem er ókostur. Hlustunaræfingar mættu vera fleiri. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru ekki eins góðar og þær fyrir yngsta stigið og ruglingslegt að 

vera með lausnir inn í textanum með lýsingum á verkefnum. Rafræna efnið er mjög góð 

viðbót og hljóðefnið vel unnið.  

 Kostirnir við Quest eru þó nokkrir. Hugmyndafræði efnisins er skýr og gagnlegt 

að hafa „á undan – meðan - á eftir“ með hverjum efnisþætti. Hægt er að fá allt efnið í pdf 

og word formi en það býður upp á að kennari geti sótt efnið og bætt við eða tekið út efni 

eftir eigin þörfum og markmiðum kennslunnar. Mikill sparnaður getur verið fólginn í því. 

Rafræna efnið er stútfullt af verkefnum sem getur mætt þörfum allskonar kennara og 

nemenda. Sjálfsmatið er mjög flott (Busstop) og gott að það er alltaf sett upp á sama hátt. 

Hægt er að taka verkefnin og setja í Google classroom. Kennsluleiðbeiningar eru ítarlegar 

en mættu vera aðgengilegri. Menningarlæsi kemur víða við sögu. Myndefnið í bókunum 

er mjög gott. Sjálfsmat og námsmat (Test) eru eftir hvern kafla. Quest er eina efnið sem 

skoðað var sem býður upp á sjálfsmat. Mismunandi þyngdarstig er merkt við verkefnin 

og í kennsluleiðbeiningum er mikil áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám. „Every day 

practice“ er góð hugmynd. Þema eru endurtekin og nýjum orðaforða bætt við. Rafræna 

efnið er mjög flott og fjölbreytt. 

 Ókostirnir eru þeir að ekki kemur skýrt fram hvernig ætlast er til að vinna með 

verkefnin „Talk about it“ sem eru í lok allra texta í lesbók. Í kennsluleiðbeiningum stendur 

„Notið æfinguna“ en engar ábendingar um fjölbreytta nálgun. Mikið af söngtextum og 

ljóðum er í miðstigsefninu en sá orðaforði er frekar erfiður og leiðigjarn auk þess sem of 

lítið er unnið með textann. Frá bók 3 þyngist efnið mjög mikið og gæti reynst nemendum 

erfitt. Oft er gert ráð fyrir að kennari lesi upp hlustunaræfingar. Mikið er um málfræði en 

ekki er unnið markvisst með hana, nemendur fá ekki nægilega þjálfun með hverri reglu. 
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Heldur fá verkefni eru í verkefnabók og hlustunaræfingar of fáar. Fyrirmælin eru alltaf á 

ensku og oft mjög flókin. Margar hugmyndir að viðbótarverkefnum eru í 

kennsluleiðbeiningum, þær eru ítarlegar og kennurum gæti þótt þær of yfirgripsmiklar.  

 

Yes we can frá Danmörku – Alinea 

Í Yes we can no. 1 og 2 er aðaláherslan lögð á hlustun, söng, tal og hlutverkaleiki. 

Lykilorðaforði sem og ákveðnir „frasar“ koma fram í byrjun hvers kafla þannig að 

nemendur geta strax byrjað að æfa sig í að tjá sig og þannig haldið uppi einföldum 

samræðum og gert sig skiljanlega. Byrjendaefnið gengur út frá nemandanum sjálfum og 

hans nánasta umhverfi. Í efninu eru margar hljóðskrár sem aðstoða nemendur að æfa 

réttan framburð frá byrjun málanámsins. Ritun kemur svo smám saman. Um er að ræða 

góða byrjendakennslu þar sem farið er vel í grunnatriði og bækurnar eru vel uppsettar og 

með orðalistum. 

 Í bókum 1-3 eru lesbók og verkefnabók saman í einni bók en í bók 4 eru þær 

aðskildar. Í verkefnabók 4 er farið vel í hvernig tungumál lærist, málfræðin er í samhengi 

og góður stígandi í henni. Þá er sjálfsmatið „Let´s go!“ sem er í lok hvers kafla í 

verkefnabókinni gott. Verkefnabókin inniheldur fjölbreytt og skemmtileg verkefni og 

tekur vel á öllum færniþáttum aðalnámskrár.  

 Námsefnið sem ætlað er fyrir 5. bekk (Yes we can 4) uppfyllir hæfniviðmið 

aðalnámskrár mjög vel að undanskildum þættinum um menningarlæsi. Nánast ekkert 

þarfnast staðfærslu og stígandinn í efninu er mjög góður. Texti í lesbók er hæfilega þungur 

og í verkefnabók eru fjölbreytt og skemmtileg verkefni. Kennsluleiðbeiningar eru vel upp 

settar, textinn stuttur og hnitmiðaður. 

 Fremst í hverri bók er „Every day English“ en það eru söngvar og ýmislegt sem 

kemur að góðum notum í daglegu tali t.d. að læra að heilsa, læra vikudaga og um veðrið. 

Hver kafli endar á „Now I know“ (sjálfsmat), þar meta nemendur kunnáttu sína eftir að 

hafa lokið við kaflann. Rafræna efnið inniheldur skemmtilega lesna texta (leiklesið), 

söngva um efnið, námsleiki, auka lestexta, málfræðiæfingar og ábendingar um meira efni. 

Hægt er að setja hverja opnu upp á skjávarpa og spila öll orðin og setningarnar sem koma 

fyrir á blaðsíðunni. Ef farið er inn á hvern kafla þá kemur allt tengt kaflanum, hljóðskrár 

bæði úr lesbók og verkefnabók.  

 Margir kostir eru við námsefnið Yes we can. Efnið tekur mjög vel á öllum 

færniþáttum aðalnámskrár en þó ekki menningarlæsi og námshæfni. Ekkert eða mjög lítið 

þarf að staðfæra og stígandinn í efninu er góður. Texti í lesbókum er hæfilega þungur og 
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kennsluleiðbeiningarnar eru aðgengilegar og mjög vel gerðar en í þeim mætti vera 

námsmat. Rafræna efnið er flott og góð viðbót við les- og verkefnabækur. Mikið er af 

góðu hlustunarefni sem er vel lesið og í góðu samræmi við markmiðin.  

Fleiri kostir við efnið eru 

• fjölbreyttir og skemmtilegir textar í þemum 

• áhersla á munnlega þáttinn í byrjun; hlusta, syngja og hlutverkaleikir 

• PosterRoom á netinu – mjög skemmtilegt 

• góð verkefni í verkefnabók, blandað inn í málfræði og aðeins komið inn á 

málnotkun. 

• sjálfsmat í lok hvers kafla. 

• markmið skýrt sett fram fyrir hvern kafla í kennsluleiðbeiningum (læringsmål) 

• sjónrænir orðalistar 

• vel unnið með einstaklingsmiðað nám 

• markviss stígandi í hlustun, tal og orð yfir í lestur og ritun 

• góð endurtekning gegnum gangandi 

• myndrænar glósur 

• góðar kennsluleiðbeiningar, markmiðin skýr og alltaf settar eins upp og 

aðgengilegar og vel uppbyggðar fyrir kennara 

• mikið af munnlegum æfingum, leikjum og söngvum 

• „English at home“ – heimavinna sem er eingöngu í þessu efni 

• góðar ábendingar um munnlegar æfingar með áherslu á samvinnunám 

(cooperativ learning) 

Í heildina er Yes we can skemmtilegt, fjölbreytt og aðgengilegt. 

 

Hello frá Búlgaríu – Prosveta 

Skoðað var námsefni ætlað 5. og 6. bekk. Námsefnið tekur á færniþáttunum hlustun, 

samskipti og ritun en lítið sem ekkert á öðrum þáttum. Nokkuð þyrfti að staðfæra efnið. 

Texti í lesbók samanstendur af hlustun og málfræði og vöntun er á heildstæðum texta. 

Verkefnabækurnar eru óspennandi, illa upp settar, mikið kraðak og byggja nær eingöngu 

á málfræði. Textar eru hvorki áhugaverðir né aðlaðandi og efnið byggt undarlega upp. 

Efnið er einnig gefið út á rafbókarformi og þar var hægt að spila upplesturinn sem er 

góður kostur.  

 

Niðurstöður 

Faghópurinn komst að þeirri niðurstöðu að námsefnið Yes we can geti hæft íslenskum 

nemendum mjög vel og að akkur væri í að falast eftir því fyrst. Annar kostur væri að fá 

námsefnið Champ fyrir 1.-4. bekk og Skills fyrir 5.-7. bekk. Hér eru helstu niðurstöður 

um gæði efnisins dregnar saman: 
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Tillaga1 

Bjóða upp á Yes we can fyrir yngsta- og miðstig. Forlagið Alinea er að útbúa efni fyrir 6. 

og 7. bekk sem vonir standa til að standi einnig undir væntingum. Efnið er aðgengilegt 

og áhugavert og stígandinn er mjög góður. Það tekur vel á færniþáttum aðalnámskrár í 

erlendum tungumálum og krefst lítillar staðfærslu.  

Byrjað er á að fjalla um efni sem er næst nemandanum og síðan nánasta umhverfi hans. 

Rafrænt efni er fjölbreytt s.s. veggspjaldagerð (PosterRoom) og í byrjun hvers kafla er 

kynning á því efni sem koma skal – í formi mynda og hlustunar. Í bók númer 4 kemur 

málfræðin meira inn og í upphafi hvers kafla er svokallað „Soon“ þar sem farið er yfir 

þau atriði sem nemandinn lærir í kaflanum. Sjálfsmat nemenda er í lok hvers kafla og 

nefnist „Now I know“ í bókum 1-3 og „Let´s go!“ Í bók númer 4.  

 

Í kennsluleiðbeiningum kemur skýrt fram hvað á að læra í hverjum kafla (læringsmål) og 

þar eru tillögur að heimalærdómi. „English every day“ er fremst í hverri bók en þar eru 

atriði sem hægt er að vinna með fyrir utan kennslustundir. Í verkefnabókinni kemur fram 

hvernig á að læra tungumál s.s. hvernig heldur þú að þú hafir farið að því að læra þetta 

atriði? Málfræðin er algjörlega í samhengi – atriði í textanum eru tekin fyrir og unnið 

með. Skýrt samhengi er á milli lesbókar og verkefnabókar og fyrirmælin skýr. Myndræn 

framsetning og myndskreyting bókanna er góð.  

 

Kennsluleiðbeiningar eru passlega nákvæmar. Markmiðin eru skýr, allt eins sett upp. 

Fljótlegt er að leita í þeim þar sem þær eru vel afmarkaðar. Margar hugmyndir að 

munnlegum æfingum eru í kennsluleiðbeiningunum.  

Tillaga tvö  

Bjóða upp á Quest 1 (My own book) fyrir 2. bekk. Quest 2 (My own book) fyrir 3. bekk 

og Quest 3 fyrir 4. bekk (lestrarbók og verkefnabók). Sleppa Quest 4. Bjóða síðan Skills 

fyrir 5. til 7. bekk. 
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Fylgiskjal 2, könnun til enskukennara 
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Fylgiskjal 3, rýni í námsefni í ensku  

 
 
 

Nafn þitt: _______________________________ Skóli: 
_______________________________ 
Heiti bókar: _________________________________ Nr. ________ Aldursstig: 

___________ 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með nemendur í huga. 
Hversu vel telur þú að námsefnið hæfi viðkomandi aldri? 
Innihald 

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 

Myndefni 

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 

Forsíðumynd 

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 
 

Frekari rökstuðningur: 
 
 

Lesbók 

Hversu vel hæfir þyngdarstig 

bókarinnar aldrinum? Textinn 

er: 

⃝ mjög þungur 

⃝ þungur 

⃝ hæfilega þungur 

⃝ of léttur 

⃝ allt of léttur 
 

Frekari rökstuðningur: 

 

 

Verkefnabók 

Hversu vel líkar þér við 

verkefnin? 

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

⃝ þokkalega 

⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 

Hljóðefni 

Hversu vel líkar þér 

upplesturinn? 

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 

 

Kennsluleiðbeiningar 

Hvernig líkar þér þær?  

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

⃝ þokkalega   

Rafrænt efni 

Hvernig líkar þér við rafræna 

efnið?  

⃝ mjög vel 

⃝ vel 

 

Var það góð viðbót við 

lesbók/verkefnabók? 

⃝ já mjög góð 

⃝ já 
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⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 

⃝ ekki vel 

⃝ alls ekki vel 

⃝ nei 

⃝ nei alls ekki 

Frekari rökstuðningur: 
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Viðbótarefni 

Kynntir þú þér annað efni sem fylgir með?  ⃝ Já  ⃝ Nei 

Ef já, hvaða?  
 
Hvernig líkar þér það?  

⃝ mjög vel  ⃝ vel  ⃝ ekki vel ⃝ alls ekki vel 

Frekari rökstuðningur: 

 
 

Í heildina 

Nefndu 1-4 atriði sem þér finnst sérstaklega gott í námsefninu: 
1. 

 

 

3. 

2. 4. 

 
 
Á hvaða færniþáttum aðalnámskrár grunnskóla tekur efnið? 
⃝ Hlustun  ⃝ Lesskilningur ⃝ Samskipti ⃝ Frásögn ⃝ Ritun  

⃝ Menningarlæsi ⃝ Námshæfni 
 

Hversu mikið þarf að staðfæra efnið?  

⃝ mjög mikið   ⃝ mikið ⃝ lítið  ⃝ mjög lítið  ⃝ ekkert 

Hvað þarf helst að staðfæra? 
 

 

Á skalanum 1 til 10, hversu áfjáð ertu í að efnið verði gefið út á Íslandi? 

⃝ 1  ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ 6  ⃝ 7 ⃝ 8 ⃝ 9 ⃝ 10 

 

Hvernig er stígandinn í námsefninu á milli árganga? 

⃝ mjög góður   ⃝ góður ⃝ slakur ⃝ mjög slakur  
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Ef enskukennsla hefst í 5. bekk, hæfir þá 5. bekkjarefnið fyrir byrjendur? 

⃝ já   ⃝ nei 

Ef nei, hvers vegna?    

 

 

 

Hæfir námsefni 1.-4. bekkjar nemendum í 5. bekk? 

⃝ já mjög vel   ⃝ já vel  ⃝ sæmilega   ⃝ nei 

Ef nei, hvers vegna?  

 

 

 

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


