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Formáli 

Í ágúst 2013 hóf ég grunnskólakennaranám við Háskóla Íslands. Ég valdi erlend mál sem 

kjörsvið, vegna þess að ég vildi sérstaklega sérhæfa mig í enskukennslu og þá helst á miðstigi 

grunnskóla. Ég hélt áfram á þeirri braut þegar ég hóf meistaranámið í ágúst 2016. Áhugi 

minn á enskukennslu og hvaða kennsluaðferðir kennarar hafa verið að nota í gegnum árin 

hefur alltaf verið mikill. Hugmyndin að viðfangsefni þessa lokaverkefnis kviknaði í 

vettvangsnámi mínu, en þar sá ég hvað æfingakennarinn minn, sem er enskukennari, hafði 

brennandi áhuga á því sem hann var að kenna. Hann lagði sig fram við að nota og kenna 

enskuna á fjölbreyttan og skemmtilegan máta til að ná til sem flestra nemenda. Þar sást hvað 

nemendur höfðu gaman af enskukennslunni. Þetta hvatti mig enn frekar áfram og ég var 

alltaf með þetta dæmi í huga þegar kom að því að velja efni fyrir meistaraverkefnið. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Michael Dal, dósent í kennslufræði erlendra tungumála 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, kærlega fyrir góðar ábendingar og leiðsögn. 

Sérfræðingur verkefnisins er Samúel C. Lefever, dósent í kennslufræði erlendra tungumála 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Honum þakka ég gagnlegar ábendingar og 

athugasemdir. Ég vil þakka öllum þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að hafa gefið sér tíma 

til að spjalla við mig á annatíma, en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Ég vil 

sérstaklega þakka ömmu minni, Bergljótu Bjarkadóttur og kærastanum mínum, Hirti Pálma 

Guðmundssyni fyrir yfirlestur og góðan stuðning í gegnum alla vinnuna við ritgerðina. Að 

lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu og 

gríðarlega þolinmæði á meðan á þessu verki stóð og fyrir að hafa alltaf trú á mér í gegnum 

allt námsferlið. Ég er endalaust þakklát fyrir að eiga góða að. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Kópavogur, 28. maí 2020 

 

Bella Debbie Jane Víðisdóttir 
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Ágrip 

Markmið og tilgangur þessa verkefnis er að skoða hvaða kennsluaðferðir enskukennarar eru 

að nota á miðstigi grunnskóla í dag og hvort um sé að ræða fjölbreytni í kennslu. Rannsóknin 

er eigindleg og byggir á hálfopnum einstaklingsviðtölum við fimm kennara sem kenna ensku 

á miðstigi í fimm grunnskólum á Íslandi. Af þeim búa þrír á höfuðborgarsvæðinu, einn á 

Norðurlandi og einn á Austurlandi. Kennararnir eru allir kvenkyns á aldrinum 25-56 ára. Þær 

búa allar yfir mislöngum starfsferli og eru með ólíka reynslu og menntun. 

Helstu niðurstöður verkefnisins sýna að kennararnir virðast leggja mesta áherslu á 

nemendamiðaða kennslu og tjáskiptaaðferðir. Þeir stuðla að fjölbreytileika og sveigjanleika í 

sinni enskukennslu. Kennararnir reyna að koma með fjölbreytt úrval af efniviði sem höfðar til 

mismunandi áhugasviða, styrkleika, færni og getu nemenda til að geta komið til móts við 

ólíkar þarfir þeirra. Auk þess reyna þeir að koma með raunveruleg verkefni sem hafa tilgang 

til að undirbúa nemendur undir kröfur daglegs lífs. Kennslustundir kennaranna virðast 

einkennast af nemendamiðaðri kennslu, þó virðist nemendamiðuð og kennaramiðuð kennsla 

blandast saman hjá einum kennaranum. Þeir leggja áherslu á alla færniþættina fjóra, þó 

aðallega talað mál og hlustun. Kennararnir telja mikilvægt að efla gagnrýna hugsun nemenda 

auk þess að efla hæfni nemenda til að ræða saman á ensku og spyrja spurninga. Aftur á móti 

leiða niðurstöðurnar einnig í ljós að kennarana skorti fjölbreyttara og nútímalegra námsefni. 

Af þeim sökum leita kennararnir gjarnan sjálfir að efni á Internetinu, í verslunum eða búa 

jafnvel til sitt eigið námsefni til að gera kennsluna sem mest spennandi og gagnlega, en þeim 

þykir það vera afar tímafrekt. Kennararnir voru allir á þeirri skoðun að það þurfi að 

endurskoða og endurútgefa eldri kennslubækur eða koma með nýjar bækur sem innihalda 

nýlegra efni. 
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Abstract 

„Teaching methods are so diverse that you just learn what suits each group“: 

Various English teaching methods in the fifth to seventh grade in Elementary school. 

 

The aim and purpose of this final thesis is to examine which teaching methods English 

teachers are using in the middle grades today and whether they emphasize on diversity in 

their teaching. A qualitative research is used where a semi-structured interview is taken with 

five teachers who teach English in the middle grade in five elementary schools in Iceland. 

Three teachers live in the capital area, one from the northern part and one from the eastern 

part of Iceland. The teachers are all female at the ages of 25-56 years old. They all have 

different career length, teaching experience and education. 

The main findings show that teachers seem to put emphasis on learner-centered 

teaching and communicative approach. They promote diversity and flexibility in their English 

teaching class. To meet the individual needs of every student, the teachers try to offer their 

students diverse selection of materials that cater to their different interests, strengths, skills 

and abilities. Furthermore, the teachers try to offer their students authentic tasks to prepare 

them for the demands of daily life. Their lessons seem to be characterized by  

learner-centered teaching, though one teacher seems to blend it together with  

teacher-centered. The teachers focus on all four language skills, though mainly on speaking 

and listening skills. They believe it is important to develop students’ critical thinking. Along 

with developing students‘ ability to communicate with each other in English and ask 

questions. However, the findings also reveal that the teachers lack diverse and modern 

materials. For that reason, the teachers often look for materials themselves on the Internet, 

in stores or even create their own materials to make their lessons more exciting and useful, 

but it seems to be extremely time-consuming. The teachers all agreed that it is necessary to 

revise and republish old textbooks or bring new textbooks that contain modern materials. 
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1 Inngangur 

Í núgildandi aðalnámskrá stendur að enska sé nú fyrsta erlenda tungumálið sem nemendur 

læra í íslenskum grunnskólum, en áður var það danska. Ein helsta ástæðan fyrir þessari 

breytingu er að staða ensku í heiminum er sífellt að styrkjast og nýtur meiri viðurkenningar 

sem alþjóðlegt samskiptamál (e. lingua franca). Því var þörf á breyttum áherslum í 

skólakerfinu (Auður Torfadóttir, 2003). Þar sem við lifum á tímum hnattvæðingar og 

tækniöld þá er enska afar útbreitt tungumál í íslensku málsamfélagi. Enska er víða notuð fyrir 

utan skólastofuna og Íslendingar hafa nú greiðan aðgang að alls kyns efni sem krefst skilnings 

á ensku. Flest börn og unglingar eru til dæmis mikið inni á hinum ýmsu samskiptamiðlum líkt 

og Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram og Twitter sem eru með mikið af ensku efni. 

Auk þess má nefna sjónvarpið (t.d. Netflix), tónlist og tölvuleiki. Þá má vera að sum börn séu 

þegar vel að sér í tungumálinu áður en formlegt enskunáms hefst í skólanum eða jafnvel 

áður en þeir hefja skólagöngu sína (Auður Torfadóttir, Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og 

Samúel Lefever, 2006; Ásrún Jóhannsdóttir, 2010; Birna Arnbjörnsdóttir, 2007; Lefever, 

2010). 

Auður Torfadóttir (2003) telur tungumálanám afar þroskandi. Hún segir tungumál vera 

„lifandi tæki til tjáskipta og hugsunar og felur í sér óendanlega möguleika“ (bls. 7). Því er 

æskilegt að börn fái sem fyrst tækifæri til að læra erlent tungumál þeim til gagns og ánægju. 

Mikilvægt er að kennarar hafi þá færni og það innsæi sem þarf til að styðja og leiða 

nemendur áfram í námsferlinu. Skipuleggja þarf kennsluna á forsendum nemenda og miða 

hana við aldur og þroska þeirra. Samskipti gegna mikilvægu hlutverki í lífi allra og er það 

talinn mikill kostur að geta tjáð sig á ólíkum tungumálum, í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar 

aðstæður (Hafdís Ingvarsdóttir, 2007b). Það að kunna erlend tungumál getur opnað nýjan 

heim og gerir einstaklingum kleift að kynnast annarri menningu, kynnast nýju fólki og þróa 

ný tengsl. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur að tungumálið sé „eitt mikilvægasta tæki 

mannsins til að orða hugsun sína, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í 

ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur 

víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum sviðum.“ (bls. 122). 

Í tungumálanámi er lögð áhersla á fjóra færniþætti, en þeir eru lestur, hlustun, talað mál 

og ritun. Mikilvægt er að nemendur nái góðum tökum á öllum þessum færniþáttum og séu 

meðvitaðir um hvað hver þáttur felur í sér. Einstaklingur getur til dæmis ekki byggt hús án 

þess að hafa sterkan grunn, það er ef hann vill að húsið haldist uppi. Færniþættirnir fjórir eru 

mikilvægir þættir í tungumálanámi, þar sem færniþættir og tungumál falla saman í eina heild 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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Tungumálakennarar eru sammála því að tilgangur með tungumálakennslu sé að gefa 

nemendum tækifæri til að tjá sig og skilja hið erlenda tungumál. Það er talið mikilvægt að 

nemendur læri erlent mál við raunhæfar aðstæður (Dal, 2005). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) stendur að nemendur eigi að öðlast færni í frásögnum og samskiptum þannig að þeir 

geti tekið eitthvað með sér út í lífið. Jafnframt eiga þeir að fá tækifæri til að nota tungumálið 

á skapandi hátt í ræðu og riti. Enska gegnir til dæmis lykilhlutverki í alþjóðasamskiptum og 

viðskiptum. Síaukið samstarf og samvinna Íslendinga við aðrar þjóðir kallar á góða 

enskukunnáttu, sem getur skipt sköpum í viðskiptaheiminum. Enska er tungumál sem gefur 

nemendum tækifæri til að nota víða í samskiptum við aðra menningarheima (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Í tungumálakönnun sem var framkvæmd af PricewaterhouseCoopers 

nefndu þátttakendurnir að meginástæða þess að læra nýtt tungumál væri til þess að eiga 

samskipti við fólk sem hefði það að móðurmáli eða sem annað tungumál og að skilja annað 

tungumál (Menntamálaráðuneytið, 2001). Óhætt er að segja að enska sé það erlenda 

tungumál sem nemendur hafa hvað mest gagn af í daglegu lífi að öðrum tungumálum 

ólöstuðum. 

Áherslur og aðferðir í tungumálakennslu hafa verið að breytast og þróast mikið 

undanfarin ár. Hér áður voru markmið verkefna og aðferða að mestu leyti að lesa og þýða 

texta, bæði á móðurmálinu og markmálinu (e. target language). Fjölbreytni í kennslu virðist 

vera ábótavant og minni áhersla lögð á rauntengd verkefni eða verkefni sem leggja áherslu á 

tjáskipti og samvinnu (Auður Hauksdóttir, 2007; Hafdís Ingvarsdóttir, 2007b). Þess vegna er 

mikilvægt að kennarar þekki til helstu kennsluaðferða og kunni að beita þeim með 

markvissum hætti. Hafa ber í huga að engin ein kennsluaðferð er betri en önnur og markmið 

þeirra eru mismunandi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Kennari þarf að hugsa vel um hvaða 

aðferðir hann vill nota í kennslu hverju sinni, því að þessar hefðbundnu aðferðir virðast ekki 

lengur virka fyrir nemendur á 21. öldinni. Gæta þarf þess að kennsluaðferðir og námsefni séu 

í takt við þróunina. Markmið og tilgangur þessa verkefnis er að skoða þær kennsluaðferðir 

sem nokkrir kennarar eru að nota í enskukennslu á miðstigi grunnskóla á Íslandi og hvort um 

fjölbreytni í kennslu sé að ræða. Rannsóknarspurningarnar sem liggja til grundvallar eru:  

1. Hvaða kennsluaðferðir eru enskukennarar að nota á miðstigi grunnskóla í dag? 

2. Hvernig beita enskukennarar kennsluaðferðunum á miðstigi grunnskóla í dag? 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í inngangi er fjallað um gildi og ástæðu fyrir vali á verkefni, 

markmið og tilgang verkefnis, starfskenningu höfundar auk þess sem greint er frá 

uppbyggingu ritgerðar. Í fræðilega rammanum er fjallað um kennsluaðferðir, námsaðferðir, 

þróun kennsluaðferða í tungumálanámi, verkefnamiðað tungumálanám og samvirkt nám. Í 



 

11 

þriðja kafla er greint frá því hvaða rannsóknaraðferð er notuð, þátttakendum og bakgrunni 

þeirra ásamt öflun gagna og gagnagreiningu. Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar og í fimmta kafla eru helstu niðurstöðurnar settar í fræðilegt samhengi. Í 

lokaorðum er dregið saman það sem fjallað hefur verið um í þessu lokaverkefni, annmarkar 

þess og helstu lærdómar. 

1.2 Starfskenningin mín 

Kennarastarfið er mjög fjölbreytt. Enginn dagur er eins og kennarar eru stöðugt að læra 

eitthvað nýtt á hverjum degi. Helsta ástæðan fyrir því að ég valdi að verða kennari er vegna 

þess að ég vil hafa áhrif, það er að hafa áhrif á framtíð barna og vera hluti af uppeldi þeirra. 

Börn eru svo lífleg og áhugasöm um að læra nýja hluti. Auk þess vildi ég taka þátt í að móta 

samfélagið, með því að efla virkni og þátttöku nemenda í lýðræðissamfélagi og kenna þeim 

að bera virðingu fyrir öðrum og umhverfinu. Ég vil verða viðbragðssnjall kennari (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010) sem nýtir sér fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

viðfangsefni til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga líkt og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kveður á um. Ég vil verða kennari sem er hvetjandi, veitir 

innblástur og leiðbeinir nemendum sínum á rétta braut í lífinu. Ég vil hafa góð og jákvæð 

samskipti við nemendur mína auk þess að skapa traust milli okkar. Ég vil hjálpa nemendum 

að ná markmiðum sínum í náminu. Ég vil verða kennari sem tengir námsefnið við 

hversdagslífið, það er kennari sem er í takt við þróunina þar sem hún er mjög hröð. Ég vil að 

öllum nemendum mínum líði vel, innan og utan veggja skólans og mun ég reyna mitt besta 

við að sýna þeim umhyggju auk þess að hlúa að velferð og vellíðan þeirra. 

Ég tel að allur fróðleikur og reynsla sem ég hef sótt á allri minni skólagöngu sé skref í átt 

að því að verða fagmaður í starfi. Að vera fagmaður er að vera flinkur, áreiðanlegur, 

starfssamur, hæfur til að bregðast við flóknum aðstæðum og fylgja eftir ákvörðunum sem 

byggjast á sérfræðiþekkingu (Trausti Þorsteinsson, 2003). Það sem einkennir góðan kennara 

er kennari sem reynir stöðugt að þróa og bæta sig í starfi og er það einmitt markmið mitt, að 

gera betur í dag en í gær. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) stendur að í fagmennsku kennara 

felst að ígrunda starfið reglulega, afla sér nýrrar þekkingar og leitast ávallt við að gera betur. 

Ég vil stuðla að samvirkri fagmennsku. Samvirk fagmanneskja lítur á sig sem hluta af 

starfslegri heild, en ég vil einmitt verða kennari sem skapar gott samstarf við aðra kennara, 

nemendur og foreldra (Trausti Þorsteinsson, 2003). Það er mikilvægt að vera meðvituð um 

að ég sé ekki ein í þessu starfi. Það er alltaf hægt að bæta sig í starfi og er það mitt markmið 

að verða besta útgáfan af sjálfri mér sem kennari. 
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2 Fræðilegur rammi 

Í þessum fræðilega ramma verður fjallað um fræðin sem tengjast viðfangsefni þessa 

lokaverkefnis. Fyrst verður farið yfir hvað hugtökin kennsluaðferðir og námsaðferðir fela í 

sér. Næst verður fjallað um þróun kennsluaðferða í tungumálanámi og sagt frá helstu 

kennsluaðferðunum sem hafa verið notaðar í tungumálakennslu í gegnum tíðina. Þar næst 

verður fjallað um verkefnamiðað tungumálanám og að lokum samvirkt nám, en þessar 

námsnálganir leggja mesta áherslu á nemendur, tjáskipti og samvinnu milli þeirra. 

2.1 Kennsluaðferðir 

Mikilvægt er að átta sig á því hvað felst í hugtakinu „kennsluaðferð“. Til eru ótalmargar 

skilgreiningar á hugtakinu, en í bókinni Approaches and methods in language teaching setja 

Richards og Rodgers (1986) fram aðferðalíkan til þess að útskýra betur hugtakið 

kennsluaðferð með tilliti til tungumálanáms. Líkanið sem hér um ræðir er þrískipt. Í fyrsta 

þrepi líkansins fjalla þeir um fræðileg viðhorf eða kenningar um tungumál og tungumálanám 

(e. approach) sem liggja til grundvallar ákveðinni kennsluaðferð. Í öðru þrepi líkansins fjalla 

þeir um hönnun eða skipulag (e. design) kennslunnar, meðal annars markmið kennslunnar, 

viðfangsefni tungumálanámsins, notkun kennslu- og námsefnis, hlutverk nemenda, hlutverk 

kennara og hlutverk kennsluefnis. Í þriðja þrepi líkansins er komið inn á framkvæmd eða 

útfærslu (e. procedure) kennsluaðferðarinnar. Mikilvægt er að innra samræmi sé á milli 

þrepanna þriggja þegar um ákveðna kennsluaðferð er að ræða svo hún birtist í réttri mynd. 

Hafa ber þó í huga að það er sjaldnast í reynd að hver kennsluaðferð falli að hverju þrepi fyrir 

sig (Richards og Rodgers, 1986). 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í leit að hinni „fullkomnu“ aðferð í kennslu, 

en það er vitað að það er engin ein kennsluaðferð betri en önnur (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a; Nunan, 2011). Hver kennsluaðferð hefur sína kosti og galla. Gildi hverrar aðferðar 

veltur á ýmsum þáttum, eins og til að mynda: 

• markmiði kennslunnar, 

• aldri nemenda, 

• námsaðferðum nemenda, 

• fyrri þekkingu og reynslu nemenda og væntinga. 

(Nunan, 2011). 

Ingvar Sigurgeirsson (1999a) skilgreinir hugtakið kennsluaðferð sem „það skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því 

skyni að nemendur læri það sem að er keppt.“ (bls. 9). Með þessari skilgreiningu er átt við að 
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það sé ekki miðað við nein tímamörk. Því gæti þetta skipulag tekið til heils misseris eða 

skólaárs. Hins vegar miðar kennsluaðferð oftast við skipulag til skamms tíma, oft það sem 

rúmast innan einnar eða fárra kennslustunda. Með þessum skilningi getur kennari beitt 

nokkrum kennsluaðferðum í hverri kennslustund. Þetta er þó mismunandi eftir 

kennsluaðferðum, en með því er átt við að sumum aðferðum er hægt að beita á örfáum 

mínútum meðan aðrar krefjast lengri tíma eða jafnvel margra kennslustunda. Mikilvægt er 

því að kennarar þekki allar helstu kennsluaðferðir og kunni að beita þeim með markvissum 

hætti. Jafnframt er nauðsynlegt að átta sig á því að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og 

markmið þeirra eru mismunandi. Oft fer það einnig eftir því hver beitir hvaða kennsluaðferð, 

þar sem kennarar búa til dæmis yfir ólíkri hæfni og framkomu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Þetta samræmist því Larsen-Freeman og Anderson (2011) sem telja að kennsluaðferðirnar 

séu ekki vandamálið, heldur hvernig þeim er beitt og af hverjum. Þar sem hver 

kennsluaðferð mótast af skilningi, skoðun, reynslu og kunnáttu kennarans.  

Val á kennsluaðferðum er ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur við undirbúning 

kennslu. Því skiptir máli að kennari hafi góða þekkingu og hæfni til að beita ólíkum 

kennsluaðferðum á markvissan hátt. Auk þess er mikilvægt að kennari þekki eiginleika, 

styrkleika og veikleika helstu kennsluaðferða. Með það í huga skal kennari ávallt skoða 

tilganginn með kennslunni og þeim námsmarkmiðum sem hann ætlast til að ná, meta 

kennslu hverju sinni, það er hvaða kennsluaðferð hentar tiltekinni kennslu, aðstæðum, aldri 

og nemendahópi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Samkvæmt Larsen-Freeman og Anderson 

(2011) hafa bæði kennarinn og nemendurnir áhrif á hvernig aðferð er framkvæmd í kennslu. 

Mikilvægt er að kennari gæti þess að aðferðirnar og verkefnin séu fjölbreytt og hafi einhvern 

raunverulegan tilgang svo að námið búi nemendur betur undir þau verkefni sem bíða þeirra 

að lokinni skólagöngu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).  

Hafa þarf í huga að nemendum henta mismunandi leiðir til náms. Sumum nemendum 

finnst betra að fá útskýringar beint frá kennara, hlusta og lesa námsefni. Aðrir nemendur 

kjósa sjálfir að afla sér upplýsinga um ákveðið viðfangsefni og glíma við verklegar æfingar. 

Enn aðrir læra mest í samvinnu og samræðum við aðra. Sumum hentar skýrt og gott 

skipulag, á meðan aðrir eru sveigjanlegri og opnari fyrir nýbreytni í skólastofunni. Við 

skipulag kennslu ber því að hafa í huga að nemendur með ólíkan námsstíl, þarfir, færni og 

getu fái viðfangsefni við hæfi. Þá þarf kennari einnig að skoða hvar styrkur nemenda liggur 

og laga verkefnin og kennsluaðferðirnar að því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Mikilvægt er að 

huga að fjölbreytni í kennslu, sem dæmi má nefna einstaklingsnám, samvinnunám, 

paravinnu, hópvinnu, félagakennslu, ferilnám, hringekju, söguaðferðina, útikennslu og 

stöðvavinnu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Að auki ber að nefna menntun 
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tungumálakennara, en hún er grundvallaratriði þegar kemur að því að útfæra kennsluaðferð 

í reynd (Auður Hauksdóttir, 2007). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) stendur að skipulag skólastarfs og val á 

kennsluaðferðum verður að miðast við þá skyldu grunnskólans um að sjá hverjum nemenda 

fyrir bestu tækifærum til þroska og náms. Kennslan þarf að taka mið af reynslu og þörfum 

einstakra nemenda, auka vinnugleði og áhuga hjá nemendum. Ingvar Sigurgeirsson (1999a) 

bendir á mikilvægi þess að kennarinn sjálfur hafi áhuga á því sem hann kennir, en með því 

kveikir hann áhuga nemandans og þar með skapast tækifæri til frekara náms. Ingvar (1999a; 

1999b) segir að þegar kennari kenni fjölbreyttum nemendahópi er vert að huga að 

mismunandi kennsluaðferðum svo að nemendur geti fundið út hvaða aðferð henti best fyrir 

þá. Auk þess segir Ingvar að ólíkar kennsluaðferðir auki líkur á því að sem flestir nemendur 

njóti góðs af kennslunni. 

Kennsluaðferðir hafa ýmist verið flokkaðar í kennaramiðaða og nemendamiðaða kennslu. 

Kennaramiðuð kennsla (e. teacher-centered) felur í sér að kennarinn sér sjálfur um að 

skipuleggja kennslu og gegnir aðalhlutverki í skólastofunni, það er að hann sér um að miðla 

þekkingu til nemenda sinna og er settur í hlutverk sérfræðings. Kennslustundirnar geta þó 

falið í sér fjölbreytt og árangursrík verkefni. Helsti ókosturinn við þessa kennslu er að 

þátttaka nemenda í ákvarðanatöku sem varðar nám þeirra er í lágmarki. Þá getur það reynst 

kennaranum mikil áskorun að vekja áhuga og viðhalda honum auk þess að sjá til þess að allir 

nemendur taki virkan þátt í sínu námi. Þessi kennsla er oftast kennd við beina kennslu 

(Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 

2016). 

Nemendamiðuð kennsla (e. learner-centered) er aðferð sem er öllum nemendum til 

hagsbóta, en hún felur í sér að nemendur séu settir í forgrunn og hafðir með í ákvörðunum 

er varða nám þeirra. Þeir fá til dæmis að ákveða ýmis verkefni sem henta tilteknu námsefni 

og hvernig þær eru kenndar. Nemendur eru hvattir til að taka virkan þátt og bera ábyrgð á 

eigin námi (Nunan, 1999). Lowes og Target (1999) segja að með því að auka þátttöku 

nemenda í ákvörðunum sem varða nám þeirra, eru þeir líklegri til að sýna meiri áhuga á 

náminu og líklegri til að fylgja þeim eftir. Nemendum finnst þá að skoðanir þeirra séu virtar 

og þeim treyst fyrir að geta tekið ákvörðun um eigið nám. Huga þarf þó að aldri nemenda og 

hversu mikla ábyrgð þeir geta tekið að sér. Við skipulagningu kennslu reynir kennari að taka 

mið af áhugasviði nemenda sinna og vera opinn fyrir þeim tækifærum sem skapast í kennslu. 

Kennarinn er settur í hlutverk leiðtoga og verkstjóra þar sem hann á að leiðbeina nemendum 

og útvega þeim verkfæri svo að þeir geti sjálfir aflað sér þekkingar. Áhugi nemenda og 

jákvæðni gagnvart náminu eykst þegar raddir þeirra fá að heyrast í skólastofunni og tekið er 

mark á því sem þeir hafa fram að færa. Helsti munurinn á kennaramiðaðri og nemendamiðari 
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kennslu er að sú síðarnefnda leggur áherslu á samvinnu kennara og nemenda. Mikilvægt er 

að kennari beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum og leiti jafnvægis milli kennaramiðaðrar og 

nemendamiðaðrar kennslu (Nunan, 1999; Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). 

Þar sem nemendamiðuð kennsla býður upp á að nemendur séu hafðir með í ráðum um 

viðfangsefni gæti önnur aðferð, er nefnist „námsstöðvar“ (þekkist betur sem 

stöðvavinna/hringekja) hentað vel til að nálgast áhugasvið þeirra. Aðferðin miðar að auknu 

vali og aukinni fjölbreytni. Þá er skólastofunni skipt niður í vinnusvæði þar sem hvert svæði 

býður upp á mismunandi efnivið til að vinna með. Þessi aðferð eflir meðal annars sjálfstæði 

nemenda, virkni og sköpun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Þessi aðferð gefur nemendum 

ákveðið frelsi til að velja um viðfangsefni sem grípur athygli þeirra og þeir mega ráða hvort 

þeir vinni einir eða í samvinnu við aðra. Hún hefur oft verið kennd við sveigjanlega kennslu. 

Nunan (1999) segir hins vegar að það sé ekki nóg að gefa nemendum tækifæri til að láta 

raddir sínar heyrast, heldur þurfa þeir fyrst að hafa öðlast nauðsynlega þekkingu, skilning og 

færni til að geta tekið mikilvægar ákvarðarnir varðandi nám sitt. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) stendur að það sé mikilvægt að nemendur kunni að afla sér nýrrar þekkingar og leikni, 

ásamt því að geta beitt þekkingu sinni. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að móta eigin 

skoðanir og tjá þær, efla gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Því er nauðsynlegt að 

nemendur séu látnir fást við verkefni sem ýta undir þessa þætti. Jafnframt skiptir máli að 

þeir kunni að vinna með öðrum og kunni að taka gagnrýni á uppbyggilegan hátt (Nunan, 

1999). 

 

Hvað segja aðrar rannsóknir? 

Mehmet Sercan Uztosun (2013) framkvæmdi eigindlega rannsókn á viðhorfi sex tyrkneskra 

kennara til árangursríkra aðferða í enskukennslu og eigin kennsluaðferða. Þeir voru beðnir að 

útskýra hvaða kennsluaðferðir þeim þóttu skila mestum árangri í tungumálakennslu og hvort 

þeir noti þessar aðferðir í eigin kennslu. Þeir töldu mikilvægt að aðferðirnar legðu áherslu á 

talað mál, þá sérstaklega á markmálinu. Niðurstöður leiddu í ljós að ósamræmi var á milli 

þessara tveggja þátta, það er að kennararnir sögðu eitt og gerðu annað. Jafnvel þó að 

kennararnir segðust vilja leggja meiri áherslu á fjölbreyttar aðferðir og verkefni til að auka 

færni nemenda í tjáskiptum á markmálinu, þá virtust kennslustundir þeirra samt einkennast 

af vinnubókarvinnu, lestri, orðaforða- og málfræðiæfingum. Kennslustundir kennaranna 

virtust því frekar hefðbundnar. Kennslubækur voru stýrandi í kennslu. Mestu áskorarnir 

kennaranna eru tímaþröng, stöðluð próf, ofhlaðin námsáætlun og skortur á úrræðum. 

Sökum þessara þátta töldu kennararnir sig ekki geta lagt fyrir skapandi og fjölbreytt verkefni 

fyrir nemendur sína, vegna þess að þeim þótti það tímafrekt og ættu því erfitt með að 

komast yfir allt efnið (Uztosun, 2013). 
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Vorið 2002 framkvæmdi Auður Torfadóttir könnun á stöðu enskukennslu í 5. bekk. 

Þátttakendur voru 174 kennarar sem kenndu ensku í 5. bekk. Niðurstöður leiddu í ljós að 

kennarar eru almennt sáttir við enskukennsluna en telja hana krefjandi. Meirihluti nemenda 

sýndu enskunáminu mjög mikinn áhuga en enskukunnátta þeirra reyndist afar misjöfn. 

Flestir kennaranna sögðust oft eða oftast nota ensku sem samskiptamál í enskukennslunni, 

en bara nokkrir sögðust alltaf nota ensku. Kennararnir töldu mikilvægt að leggja sérstaka 

áherslu á talað mál, hlustun og orðaforða í byrjendakennslu í ensku. Niðurstöður sýndu að 

kennararnir lögðu mesta áherslu á paravinnu, vinnubókarvinnu, söngva, leiki og spil. 

Hópvinna og sögur fylgdu fast á eftir, en leikræn tjáning og þemavinna enduðu neðst á lista. 

Kennararnir minntust á það að þeir vildu fá tækifæri til að öðlast meiri þekkingu á 

mismunandi kennsluaðferðum og hvernig nám fari fram í þessum aldurshópi. Einnig vildu 

þeir fá frekari upplýsingar um ítarefni ýmis konar, leiðsögn í að nýta námsefni og þjálfun í að 

beita þeim vinnubrögðum sem námsefnið krefst (Auður Torfadóttir, 2003). 

Veturinn 2005-2006 gerðu Lovísa Kristjánsdóttir, Laufey Bjarnadóttir og Samúel Lefever 

úttekt á enskukennslu með tilliti til Aðalnámskrár grunnskóla. Niðurstöður sýndu meðal 

annars að hefðbundnar kennslu- og námsmatsaðferðir væru ríkjandi. Kennsluaðferðirnar 

sem kennararnir notuðu mest á unglingastigi voru: hlustun á ensku efni, lestur bóka og 

tímarita á ensku, að fara yfir heimavinnu í kennslustundum, málfræðiæfingar, 

vinnubókarvinna, ritunaræfingar og þýðingar af íslensku yfir á ensku. Kennararnir virtust ekki 

leggja mikla áherslu á notkun söngva, leikja, hlutverkaleikja, þemavinnu og upplýsingatækni. 

Kennsluaðferðir sem kennararnir í 5. bekk notuðu voru talæfingar, hlustun, umræður á 

ensku og paravinna. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að notkun ensku í kennslustundum væri 

ábótavant (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl., 2006). 

2.2 Námsaðferðir 

Hafdís Ingvarsdóttir (2007a) varpar fram áhugaverða spurningu sem hljómar svo: 

„Tungumálakennarar eyða miklum tíma og kröftum í að kenna nemendum hið erlenda mál 

en hversu miklum tíma verja þeir til að kenna þeim hvernig þeir eiga að fara að því að læra 

það?“ (bls. 295). Til að svara þessari spurningu er vert að fjalla um hugtakið námsaðferðir og 

hvað það felur í sér. 

Námsaðferðir (e. learner strategies), einnig þekkt sem námsnálgun, eru leiðir sem 

málnotandinn notar til að skilja texta, skrifaðan eða talaðan, og til að tjá sig í töluðu og rituðu 

máli, auk minnisaðferða. Rannsóknir hafa þó sýnt að nemendur sem hafa lítið sjálfstraust 

eða litla námshvöt gagnvart tungumálanámi detta sjaldan í hug að beita slíkum aðferðum, 

það er að þeir nota oftast einungis eina námsaðferð (Hafdís Ingvarsdóttir, 2007a). Í fyrsta lagi 

er talið að námsaðferðir vísi til þeirrar hegðunar sem nemandinn sýnir þegar hann er að læra 
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erlent tungumál og í öðru lagi til þess hvað hann veit um eigin aðferðir. Þessi hugsun leiðir að 

hugtakinu meta-þekking (e. metacognitive strategies) sem snýst um eigin námsaðferðir, það 

er vitneskja um eigið nám. Nemandinn er þá meðvitaður um hvernig hann lærir og hafi 

þroskað með sér námsvitund. Meta-þekking er sem sagt hæfileikinn til að geta fylgst með 

hvernig nemendur ná tökum á nýrri þekkingu. Hugtakið er talið vera mikilvægt þar sem það 

felur í sér skipulag, eftirlit og mat nemandans á eigin námi (Hafdís Ingvarsdóttir, 2007a). 

Það mikilvægasta sem kennarar geta gefið nemendum sínum er að kenna þeim að vera 

sjálfstæðir í náminu og hjálpa þeim að efla meta-þekkingu sína. Það gerir kennarinn með því 

að kenna nemendum að skoða hvaða aðferðum þeir beita þegar þeir tileinka sér erlent 

tungumál. Hins vegar er það talið vera ögrandi verkefni fyrir tungumálakennara að glíma við 

að efla nemendasjálfstæði og auka ábyrgð nemenda (Hafdís Ingvarsdóttir, 2007a). 

Rannsóknir hafa sýnt að sumir nemendur læra hraðar en aðrir, ekki einungis vegna þátta eins 

og námshvatar og hæfileika heldur einnig vegna þess að þeir nota fjölbreyttari aðferðir við 

námið (Hafdís Ingvarsdóttir, 2007a). Þá sýnir þetta mikilvægi þess að kenna og upplýsa 

nemendur um ólíkar leiðir til náms þannig að þeir geti fundið og valið námsaðferðir sem 

hentar sig. 

Þar með er vert að minnast á hugtak sem er nátengt hugmyndinni um námsaðferðir, en 

það er kallað sjálfstæði nemandinn (e. the autonomous learner). Með því er átt við að 

nemandi sýnir sjálfstæði og frumkvæði auk þess að taka ábyrgð á sínu námi. Sjálfstæður 

nemandi skipuleggur nám sitt, metur eigin stöðu, sterku jafnt sem veiku hliðar sínar, fylgist 

vel með og metur eigin framfarir (Benson, 2001; Hafdís Ingvarsdóttir, 2007a; Little, 1993). 

Þetta tiltekna hugtak var fyrst notað árið 1971 í gegnum Evrópsku tungumálamöppuna (e. 

Council of Europe‘s Modern Languages Project) (Benson, 2001). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) er ábyrgð nemenda á eigin námi sett fram sem eitt af viðmiðum um lykilhæfni. Þar 

stendur: 

Áhersla er lögð á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og venji sig sem 

fyrst á gott vinnulag. Ábyrgðarkennd nemenda þroskast eftir því sem þeim gefst 

kostur á að velja viðfangsefni og taka ákvarðanir um eigið nám þannig að það 

verði þeim merkingarbært. (bls. 68). 

Megin ástæða þess að þróa sjálfstæði nemenda í tungumálakennslu er að gera þeim kleift að 

geta notað markmálið á eigin vegum. Hér eru nemendur í aðalhlutverki. Þetta þýðir þó ekki 

að kennarinn eigi að stíga alveg til hliðar, heldur á hann að hvetja og aðstoða nemendur sína 

með ýmsar kennsluaðferðir og gefa þeim möguleika á að taka ákvarðanir og bera sjálfir 

ábyrgð á eigin nám. Sjálfstæðir nemendur eru oft taldir vera betri í að læra tungumál, vegna 

þess að þá hafa þeir öðlast þekkingu á hvernig eigi að læra og geta því notað þessa þekkingu 
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við hvaða námsaðstæður sem er (Benson, 2001). Ef nemendur sem eru að læra tungumál 

eiga að vera virkir í samskiptum á markmálinu, þá þurfa þeir að byggja upp eigið sjálfstæði og 

sjálfstraust. Sjálfstæði og sjálfstraust í vinnubrögðum skiptir mjög miklu máli, líkt og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kveður á um. 

Samkvæmt Little (1993) getur kennsla ekki verið talin viðunandi ef engin áhersla er lögð á 

samskipti milli kennara og nemenda og samskipti milli samnemenda. Mikilvægt er því að 

kennarinn skapi notalegt námsumhverfi þar sem áhersla er lögð á samskipti. Þessi 

námsaðferð leggur áherslu á ferli frekar en afurð (e. product) (Thanasoulas, 2000). Í 

núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2011) stendur að nemendur eigi að fá tækifæri á að 

nota mismunandi aðferðum við nám sitt og þjálfast í að vinna einir sem og í samvinnu við 

aðra. Til að ná þessu markmiði getur kennarinn gefið nemendum sínum val um viðfangsefni 

við sitt hæfi og þar með aukið sjálfsábyrgð þeirra. Með þessu má sjá að samhljómur er með 

skilgreiningunni á nemendasjálfstæði og hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. 

Sumarið 2015 framkvæmdi Björk Pálmadóttir eigindlega rannsókn á upplifun nemenda á 

unglingastigi á vinnu með ferilmöppur í enskunámi sínu. Markmið ferilmöppurnar var að 

þjálfa og æfa notkun á markmálinu, auk þess að þjálfa nemendasjálfstæði. Helstu 

niðurstöður sýndu að vinnan með ferilmöppurnar í enskukennslunni skiluðu tilætluðum 

árangri, það er að nemendurnir upplifðu ábyrgð og sjálfstæði við möppuvinnuna. 

Ferilmöppurnar innihéldu meðal annars sjálfsmatsblöð sem Björk hafði valið úr Evrópsku 

tungumálamöppunni og þau virtust auka meðvitund nemendanna um eigin getu í ensku. 

Einnig kom í ljós að nemendum fannst betra að vinna ýmis verkefni saman í pörum eða 

hópum sem tengdust ferilmöppunum frekar en önnur verkefni. Nemendur virtust jákvæðir 

gagnvart sjálfstæðum vinnubrögðum (Björk Pálmadóttir, 2015). 

2.3 Þróun kennsluaðferða í tungumálanámi 

Kennsluaðferðir og kennsluhættir hafa verið mikið rannsakaðir undanfarin ár og þróast hratt 

í kjölfar þess. Kennsluaðferðir hafa til dæmis færst frá því að vera kennaramiðaðar yfir í að 

vera nemendamiðaðar, en þá er til dæmis átt við að nemendur fá að taka meira þátt við 

skipulagningu kennslu, skoðanir þeirra virtar og þeir hafa áhrif á eigið nám (Sigrún Björk 

Cortes o.fl., 2016). Auk þess leggja kennsluaðferðir nú meiri áherslu á hvernig eigi að nota 

hið erlenda tungumál sem tjáskiptatæki fremur en á form málsins. 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu kennsluaðferðir sem notaðar hafa verið í 

tungumálakennslu árum saman og hvernig þær hafa þróast í gegnum árin. Gerð verður grein 

fyrir helstu fjóru kennsluaðferðunum er varðar kennslu í erlendum tungumálum, en þær eru 

Málfræði- og þýðingaraðferðin, Beina aðferðin, Tal- og hlustunaraðferðin og 

Tjáskiptaaðferðin. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að endurskoða kennsluaðferðir sem 
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þegar eru í notkun er sú að nú hafa samskiptin við útlönd aukist í gegnum árin og enskan 

sífellt að verða vinsælli á Íslandi. Því er meiri þörf fyrir breytta og fjölþættari kunnáttu í 

erlendum tungumálum og á því hvað tungumálakunnátta felur í sér (Auður Hauksdóttir, 

2007). 

2.3.1 Málfræði- og þýðingaraðferðin 

Málfræði- og þýðingaraðferðin (e. the grammar-translation method) hefur verið notuð síðan 

á 19. öld. Aðferðin var talin góð og gild og var allsráðandi í tungumálakennslu, bæði 

hérlendis og erlendis og er enn notuð í dag í einhverjum mæli. Aðferðin byggist ekki á 

fræðilegum kenningum um máltöku og málanám, heldur á hún rætur að rekja til kennslu 

klassísku málanna, latínu og grísku. Markmiðið með aðferðinni var að kenna nemendum að 

lesa og að einhverju leyti að skrifa á hinu erlenda máli, auk þess sem áhersla var lögð á 

kennslu orðaforða og málfræði fremur en merkingu texta (Auður Hauksdóttir, 2007; Davies 

og Pearse, 2000; Larsen-Freeman og Anderson, 2011). Því var haldið fram að það væri góð 

þjálfun fyrir heilastarfsemina að læra annað tungumál (Larsen-Freeman og Anderson, 2011). 

Með málfræði- og þýðingaraðferðinni var ekki lögð mikil áhersla á talmálið, sem nú er 

talið vera mikilvægur færniþáttur í tungumálanámi til að geta haft samskipti við aðra, sbr. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Námsefnið samanstóð mest af lesbók með textum, 

málfræðibókum og stíla- og verkefnaheftum. Kennslan fólst einkum í þýðingum af og á 

móðurmálið, ritun stíla og í því að læra málfræðireglur og orðaforða utanbókar. Talið var að 

kennslan miðaði fremur að því að kenna um málið en að kenna nemendum að nota það 

(Auður Hauksdóttir, 2007; Davies og Pearse, 2000). Hlutverkin voru frekar hefðbundin, það 

er að kennarinn var í aðalhlutverki og nemendur í aukahlutverki (Larsen-Freeman og 

Anderson, 2011). 

Undir lok 19. aldar breyttust viðhorfin til tungumálakennslu vegna aukinnar þekkingar á 

eðli tungumálsins og aukinna samskipta á milli þjóða. Þetta þýddi að málfræði- og 

þýðingararðferðin dugði ekki lengur til. Þetta kallaði á breytta kennsluhætti í 

tungumálanámi, vegna þess að námið ætti að gera nemendur færa um að nota tungumálið 

til beinna samskipta. Með þessari breytingu þróaðist beina aðferðin, en þá var lagt til að 

kenna ætti markmálið á sama hátt og móðurmálið (Auður Hauksdóttir, 2007). 

2.3.2 Beina aðferðin 

Á seinni hluta 19. aldar kom beina aðferðin (e. the direct method) til sögunnar þegar ákveðið 

var að horfa til þess hvernig börn læra móðurmálið. Máltaka móðurmáls var haft til 

hliðsjónar við skipulagningu kennslu erlendra mála. Markmiðið með aðferðinni var að 

nemendur næðu tökum á markmálinu með því að nota það beint eða á sama hátt og 

móðurmálið og án milligöngu þýðinga. Að auki var nemendum kennt að læra að hugsa á 
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markmálinu (Auður Hauksdóttir, 2007; Larsen-Freeman og Anderson, 2011). Vægi og röð 

færniþáttanna fjögurra breyttust þannig að áhersla var fyrst lögð á skilning á mæltu máli og 

þar næst á að tjá sig í töluðu máli. Lestur og ritun fylgdu síðan í kjölfarið. Áhersla var þá lögð 

á að nota markmálið og reglur þess meira, sem og að tala á markmálinu fremur en 

móðurmálinu í kennslu. Nemendur voru látnir gera verkefni sem fela í sér beina tjáningu án 

milligöngu móðurmálsins, til dæmis endursögnum á markmálinu, ásamt því að gera 

innfyllingaræfingar og umritunarverkefni (Auður Hauksdóttir, 2007). 

Að spyrja og svara spurningum var talið vera ein af árangursríkustu aðferðunum þar sem 

nemendur fá þannig tækifæri til að tala á markmálinu eins oft og hægt er (Davies og Pearse, 

2000). Þó að kennarinn stýrði kennslunni að mestu leyti, þá fengu nemendurnir að leggja 

eitthvað til málanna (Larsen-Freeman og Anderson, 2011). Hefðbundnir málfræðistílar, til 

dæmis stíla- og þýðingarverkefni og flóknar útskýringar á málfræðireglum á móðurmálinu 

voru taldar óþarfar í kennslu. Málfræði- og þýðingaraðferðin og beina aðferðin hafa báðar 

haft mikil áhrif á tungumálakennslu hérlendis líkt og sjá má í námskrám (Auður Hauksdóttir, 

2007). 

2.3.3 Tal- og hlustunaraðferðin 

Um og eftir miðja síðustu öld, þegar síðari heimsstyrjöldin skall á, urðu nýjar breytingar í 

kennslu erlendra tungumála. Tal- og hlustunaraðferðin (e. the audio-lingual method) bættist 

í hóp kennsluaðferða. Líkt og með beinu aðferðinni var áhersla lögð á talað mál sem og 

hlustun. Nemendur voru látnir gera alls kyns endurtekningaræfingar (e. drills) í þeim tilgangi 

að gera rétta málnotkun að vanabundnu atferli. Notkun móðurmálsins og þýðingar voru talin 

afar óæskileg. Tal- og hlustunaraðferðin er talin vera áhrifaríkari í minni hópum (Auður 

Hauksdóttir, 2007). Þessi aðferð eflir einnig hlustunarfærni nemenda. Þó að það sé gott að 

leggja mikla áherslu á að tala á markmálinu í kennslustofunni er stundum nauðsynlegt að 

kennarinn geti talað við nemendur sína á móðurmálinu til að þeir skilji hvað ætlast er til af 

þeim. 

Kennaranum var líkt við hljómsveitarstjóra, þar sem hann átti að leiðbeina og stjórna 

tungumálahegðun nemenda sinna. Auk þess bar hann ábyrgð á að leggja fram góð gögn til 

eftirhermunar, til dæmis með því að láta nemendurna hlusta á segulband og endurtaka það 

sem þeir heyrðu. Hlutverk nemenda var að fara eftir fyrirmælum kennarans og reyna að 

svara hratt og nákvæmlega. Kennarinn leit á villur sem slæma ávana sem bæri að forðast 

(Larsen-Freeman og Anderson, 2011). 

2.3.4 Tjáskiptaaðferðin 

Tjáskiptaaðferðin (e. communicative language teaching) varð til í Bretlandi, Bandaríkjunum 

og fleiri löndum á sjöunda áratugnum (Davies og Pearse, 2000), en hún er sú nálgun sem er 
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hvað mest notuð í tungumálakennslu í dag, en með henni er lögð áhersla á að nemendur tjái 

sig á markmálinu líkt og gerist í raunveruleikanum (Dal, 2005). Dæmi um slík verkefni getur 

verið að þjálfa sig í að panta tíma hjá lækni, að nemendur leiti sér upplýsinga um ákveðinn 

stað sem þeir svo fara á, að nemendur þjálfi sig í að spyrja til vegar svo eitthvað sé nefnt. 

Nálgun þessi er þó framkvæmd með ýmsum hætti af ólíkum kennurum sem eru að vinna í 

mismunandi viðfangsefnum (Davies og Pearse, 2000). Þá má segja að tjáskiptaaðferðin sé 

nokkurs konar regnhlífarhugtak yfir margar nálganir í kennslu, en með því er átt við að ekki 

sé um eina afmarkaða kennsluaðferð að ræða (Auður Hauksdóttir, 2007). Megineinkenni 

tjáskiptaverkefna er að þau snúast um merkingu eða innihald fremur en að beinast að 

formgerð málsins, eins og tíðkast í hefðbundinni tungumálakennslu. Þetta þýðir að 

nemendur þurfi að nota tungumálið til að leysa verkefni og að tjáskipti þeirra hafi 

raunverulegan tilgang (Auður Hauksdóttir, 2007; Pedersen, 2007). 

Mikilvægt er að fjölbreyttar aðferðir séu notaðar til að þjálfa nemendur í töluðu máli og 

má þar nefna leiki sem reynir á samskipti milli nemenda, leikræna tjáningu og skapandi 

málnotkun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Bailey (2003) kom með nokkrar hugmyndir af 

aðferðum sem kennarinn getur notað í kennslu til að hjálpa nemendum að æfa sig að tala á 

markmálinu, sem dæmi má nefna upplýsingagap (e. information gap), púslaðferðin (e. jigsaw 

activities), hlutverkaleikir (e. role-plays) og eftirlíkingar/sviðsetningar (e. simulations). Þessar 

aðferðir krefjast þess að nemendur noti ímyndunaraflið sitt, og ýta að auki undir skapandi 

hugsun þeirra. Jafnframt bjóða aðferðinar upp á para- og hópvinnu, sem er tilvalið fyrir 

nemendur til að æfa sig í tali á markmálinu. Eitt meginatriðið í tungumálakennslu er að 

nemendur fái sem flest tækifæri til að tjá sig á töluðu máli (Bailey, 2003). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) stendur að „eðlilegast er að kennari og nemendur noti erlenda málið í 

öllum venjulegum samskiptum í kennslustundum. Einnig þarf að hvetja nemendur til að nota 

málið utan kennslustunda eftir því sem tækifæri gefast.“ (bls. 133). Auk þess stendur að 

mikilvægt sé að nemendur öðlist færni í að nota tungumálið lipurlega í frásögnum og 

samskiptum þannig að það hæfi tilgangi, aðstæður og viðtakanda hverju sinni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Bailey (2003) segir að nemendur læra að tala annað mál best með því að 

vera í samskiptum við fólk. 

Markmiðið með tjáskiptamiðaðri tungumálakennslu er að nemendur öðlist tjáskiptahæfni 

(e. communicative competence) á markmálinu, það er að þeir geti notað markmálið á 

skapandi, skilvirkan og viðeigandi hátt. Áhersla er lögð á að nemendur læri tungumálið með 

því að taka þátt í tjáskiptum, en ekki bara það sem stefnt er að með kennslunni. Þá má segja 

að tungumál sé tæki til boð- eða tjáskipta. Tjáskipti taka mið af ólíkum félagslegum þáttum 

og tilgangi þeirra hverju sinni. Þess vegna er mikilvægt að nemendur öðlist gott vald á 

tungumálinu til að geta bjargað sér við ólíkar aðstæður. Tungumálanám er álitið vera 
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einstaklingsbundið, vitsmunalegt og skapandi ferli þar sem nemendur byggja smám saman 

upp tjáskiptahæfni sína með því að nota tungumálið á sem fjölbreytilegastan hátt og með 

ólíkan tilgang í huga (Auður Hauksdóttir, 2007). Hér er hlutverk kennarans að hvetja 

nemendur til að vinna sem sjálfstæðir einstaklingar, það er að nemendur læri að bera ábyrgð 

á sínu námi og að kennarinn ráði ekki alfarið um hvað nemendur eiga að heyra, segja, lesa, 

skrifa og hugsa. Að hvetja nemendur til að sýna meiri sjálfstæði og frumkvæði í 

tungumálanámi er talið vera lykilatriði að góðum árangri (Davies og Pearse, 2000). 

Í umfjölluninni um tjáskiptaaðferðir er rætt um veiku og sterku hlið námsferlis. Veika 

hliðin fjallar um að kennarar eigi að kenna um samsetningu orða en einnig tjáskiptaverkefni. 

Sterka hliðin er að nemendur fái tækifæri til þess að tjá sig á markmálinu sem mest í kennslu. 

Ef markmiðið er að láta nemendur læra að tjá sig á markmálinu er mikilvægt að kennslan fari 

fram á því tungumáli. Vissulega þarf kennarinn stundum að útskýra hugtök og þess háttar á 

móðurmálinu svo að allir skilji en annars skal áherslan vera lögð á að tala á markmálinu. 

Kennarinn skal einnig setja fyrir verkefni sem æfir flæði (e. fluency) nemenda og segja þeim 

að það sé eðlilegt að gera mistök þegar verið er að læra nýtt tungumál. Para- og hópvinna er 

talin vera góð leið til að fá nemendur til að tala saman á markmálinu (Bailey, 2003). 

Nunan (1999) nefnir eitt grundvallaratriði sem þarf að hafa í huga þegar kemur að 

tjáskiptaaðferðum í tungumálum, en það er að nemendur fái tækifæri til þess að kljást við 

rauntengd verkefni og þrói með sér hæfni til að nota tungumálið við raunverulegar 

aðstæður, þó að það skipti vissulega máli að nemendur læri málfræði annars tungumáls. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) stendur að til að nemendur öðlist fjölbreytilega hæfni þarf 

að gefa þeim tækifæri til að glíma við mismunandi viðfangsefni sem tengjast raunheimi 

þeirra. Hlutverk kennarans er þá að gefa nemendum verkefni sem eru áhugaverð og hafa 

raunverulegan tilgang. Hann þarf að huga að þeim kennsluaðferðum sem hann hyggst nota 

við hvert tilefni, efni verkefnis og tilgangi þess. Jafnframt þarf hann að hafa í huga verkefni 

sem leggur áherslu á færniþættina fjóra, tjáskipti og samvinnu nemenda. Einnig þarf að gæta 

þess að kennsluaðferðirnar og verkefnin séu fjölbreytt og skapandi til að vekja áhuga og 

athygli nemenda, auka námshvata, efla sjálfstæði, sjálfsábyrgð og frumleika (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a; 1999b; Nunan, 1999). Í næsta kafla verður fjallað um verkefnamiðað 

tungumálanám og samvirkt nám, en þær flokkast einnig undir tjáskiptaaðferðir. Þessar tvær 

námsnálganir leggja hvað mesta áherslu á nemendur, tjáskipti og samvinnu milli þeirra. 

2.4 Verkefnamiðað tungumálanám 

Námsefni og kennslubækur sem voru í boði, og eru örugglega ennþá í boði í sumum löndum, 

eru talin vera afskaplega leiðinlegar fyrir nemendur vegna þess að verkefnin þóttu ekki vera 

nógu hvetjandi fyrir þá til að læra tungumálið. Verkefnin snérust mest um málfræði- og 
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innfyllingarverkefni, þar sem svörin voru annað hvort rétt eða röng og reyndu ekki mikið á 

getu í sjálfu tungumálinu (Emery og Rich, 2015). Sökum þessa ákváðu flestir kennarar að 

prófa aðrar leiðir til að vekja áhuga nemenda og ákváðu þeir að færa sig yfir í verkefnamiðað 

nám. 

Verkefnamiðað tungumálanám (e. task-based language learning) er námsnálgun sem 

flokkast undir tjáskiptaaðferðir, líkt og áður hefur komið fram. Það eru til margar 

skilgreiningar á þessari nálgun, en Nunan (1999) skilgreinir hana sem samansafn af 

verkefnum sem leggja áherslu á að nemendur noti markmálið í samskiptum við hvort annað í 

kennslunni. Til dæmis með því að láta þá æfa sig að panta borð á veitingastað, skrifa bréf og 

spyrja til vegar svo eitthvað sé nefnt. Í verkefnamiðuðu tungumálanámi er megináherslan 

lögð á verkefnin og að þróa skilning, fremur en á tungumálið og málfræðiæfingar (Harmer, 

2007). Davies og Pearse (2000) segja hins vegar að gott sé að blanda saman 

kennsluaðferðum, vegna þess að ef nemendurnir eru til dæmis látnir gera eingöngu verkefni 

þá verða þau leiðinleg til lengdar, bæði fyrir kennarann og nemendurna. Mikilvægt er að 

leggja áherslu á að markmiðið með verkefnamiðuðu tungumálanámi sé skýrt. Nálguninni er 

ætlað að hjálpa nemendunum að þróa skilning og færni á markmálinu (Davies og Pearse, 

2000). 

Aðalmarkmiðið er að klára verkefnin, fremur en að læra um samsetningu orða. 

Nemendum eru til dæmis gefin verkefni sem þeir þurfa að framkvæma eða þraut sem þeir 

þurfa að leysa, oftast í pörum eða litlum hópum (Harmer, 2001). Hins vegar, til að nemendur 

geti klárað verkefnin með góðum árangri þurfa þeir að nota rétt tungumál og útskýra 

hugmyndir sínar. Þar af leiðandi verður tungumálið tæki sem nemendurnir nota til þess að 

leysa verkefnin. Nemendum er frjálst að nota hvaða tungumál sem þeir kunna til að ná 

settum markmiðum, hvort sem þeir geri það á móðurmálinu eða á markmálinu. Þeim er 

einnig frjálst að nota sínar eigin leiðir og verkfæri til að klára verkefnin sem kennarinn leggur 

fyrir. Í verkefnamiðuðu tungumálanámi eru í rauninni engin rétt svör (Bilsborough, e.d.).  

Í verkefnamiðuðu tungumálanámi eru nemendur látnir takast á við raunveruleg 

viðfangsefni (Harmer, 2007), en Ingvar Sigurgeirsson (1999a) telur að nemendur séu oft 

látnir glíma við tilbúin viðfangsefni sem eru í litlum sem engum tengslum við raunverulegt líf 

utan skólans. Ingvar Sigurgeirsson (1999a) segir að hlutverk skólans sé að búa nemendur 

undir alvöru lífsins, líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Eins stendur í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) að eitt af markmiðum grunnskólans sé að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu 

og frekara nám. Af þeim sökum er mikilvægt að láta nemendur glíma við verkefni sem þeir 

geta sett í verkfærakistuna sína og valið úr þegar á við. 

Helstu kostir við verkefnamiðað tungumálanám eru að það hvetur nemendur til að vera 

virkari þátttakendur í kennslu og það veitir þeim tækifæri til að ræða saman á milli sín. 
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Nálgunin leggur áherslu á að nemendur og þarfir þeirra séu í forgrunni. Hún gerir nemendur 

meðvitaða um þarfir sínar, hvað þeir kunna og hvað þeir kunna ekki og hvetur þá til að taka 

ábyrgð á sínu eigin námi (Bilsborough, e.d.; Pools-m, 2009). Þessi nálgun er ekki frábrugðin 

öðrum nálgunum og aðferðum sem notuð eru í tungumálakennslu. Helsti munurinn er að 

verkefnamiðað tungumálanám einblínir á óbeina og nemendamiðaða kennslu. 

2.4.1 Uppbygging verkefnamiðaðs tungumálanáms 

Kennarar sem nota verkefnamiðað tungumálanám í sinni kennslu skipta nálguninni oftast í 

þrjú stig, það er undirbúningur verkefnis (e. pre-task), lausnarferli verkefnis (e. task cycle) og 

úrvinnsla verkefnis (e. language focus). Undirbúningur felur í sér að kennarinn kynnir efnið 

og verkefnið fyrir nemendunum sínum, ýmist með myndum, veggspjöldum eða útskýringum, 

til að hjálpa þeim að skilja fyrirmælin og til að finna út hvar þekking nemendanna liggur 

(Harmer, 2001; Pools-m, 2009; Willis, 1996). Til að draga fram þekkingu nemenda á 

viðfangsefninu, vekja áhuga og viðhalda honum er oft gott að nota kveikju í byrjun kennslu 

(e. starter) (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Kennarinn getur til dæmis 

komið með markvissar spurningar sem vekja nemendur til umhugsunar á efninu sem verið er 

að fara að vinna hverju sinni og skrifað þær upp á töflu, svokallaða þankahríð (e. brain 

storming). Kennarinn getur einnig látið nemendur sína vinna með klípusögur, gátur, þrautir 

og ljósmyndir svo eitthvað sé nefnt og farið í alls konar leiki sem tengjast verkefninu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a). 

Undirbúningur er lykilatriði þegar kemur að fjölbreyttum verkefnum sem hafa 

raunverulegan tilgang. Það þarf að gæta þess að verkefnin hæfi aldri nemenda, færni og 

vitsmunalegum þroska. Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um tungumálið sem verið er að 

læra. Bæði kennari og nemendur þurfa að gera sér grein fyrir þrepum og markmiðum 

verkefna og hvernig lokum verkefnis verði háttað. Kennarinn þarf að huga að viðbrögðum 

nemenda varðandi verkefnin auk erfiðleika sem gætu komið upp. Það þarf einnig að huga að 

þáttum eins og hávaða, truflandi hegðun og tímaramma (það er hvað hvert verkefni tekur 

langan tíma, þörfin til að færa borð og stóla og ganga frá að kennslu lokinni) (Emery og Rich, 

2015). Þetta eru þættir sem kennarinn þarf að vera meðvitaður um við undirbúning hverrar 

kennslustundar. Einnig er mikilvægt að kennarinn geri sér grein fyrir verkefnunum og þær 

kröfur sem eru gerðar til nemenda svo að hann geti veitt nemendum sínum þann stuðning 

sem þeir þurfa til að klára verkefnin. Kennarinn þarf að passa að kröfurnar séu ekki of háar 

vegna þess að þá eru líkur á því að nemendur nái ekki að klára og jafnvel þó þeir nái að klára 

að þá þarf kennarinn að gæta þess að nemendur hafi skilið verkefnin og lært af þeim 

(Cameron, 2001). 
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Í lausnarferlinu vinna nemendur saman verkefnin í pörum eða hópum, á meðan fylgist 

kennarinn með úr fjarlægð. Nemendurnir ákveða í sameiningu hvernig þeir ætla að segja frá 

verkefninu sínu, hvað þeir gerðu og hvernig þeim gekk. Nemendurnir fá svo val um hvort þeir 

vilji kynna verkefnið sitt munnlega fyrir allan bekkinn eða skriflega og svo bera hóparnir 

saman bækur sínar (Harmer, 2001). Í þessu ferli taka nemendurnir við stýrinu og kennarinn 

situr í farþegasætinu. Kennarinn leiðbeinir ef nemendur vantar aðstoð, annars situr hann 

kyrr í sínu sæti, fylgist með veginum og skrifar niður hjá sér nokkrar athugasemdir sem hann 

getur síðan farið yfir með þeim í úrvinnsluferlinu. 

Í úrvinnsluferlinu, sem er síðasta stig verkefnamiðaðs tungumálanáms, er horft yfir 

verkefnið í heild. Kennaranum gefst tækifæri til að leiðrétta eða benda á þætti sem þarf að 

bæta, eins og orðaforða, málfræði og tungumálanotkun nemenda (Harmer, 2001). Í þessu 

ferli gefst nemendum einnig tækifæri til að velta fyrir sér hvernig þeim gekk með verkefnið 

og hverju þarf að bæta. Markmiðið með úrvinnslunni er að nemendur fái dýpri skilning á 

bæði formi tungumálsins og notkun þess (Willis, 1996). 

2.4.2 Ókostir verkefnamiðaðs tungumálanáms 

Harmer (2001) bendir á að verkefnamiðað tungumálanám sé meira ætlað eldri nemendum, 

en ekki byrjendum, þó að það séu alveg til verkefni fyrir nemendur á byrjunarstigi. Það getur 

einnig verið erfitt fyrir kennara að finna verkefni sem nær að grípa athygli allra nemenda. 

Nálgunin er ekki talin virka fyrir stóra hópa, heldur virkar hún betur í smærri hópum þannig 

að sem flestir nemendur geti fengið hjálp frá kennaranum þegar þeir þurfa. Carless (2002) 

bendir á að hávaði og agaleysi séu meðal þeirra vandamála sem fylgja verkefnamiðuðu námi 

og þá helst þegar verið er að vinna með stóran nemendahóp. Kennarinn gæti átt í 

vandræðum með að finna jafnvægi milli þess að hvetja nemendur til þátttöku í 

tjáskiptaverkefnum og að hafa stjórn á hávaðanum, sérstaklega ef nemendur eru ekki vanir 

því að vinna í hópum eða að tjá sig. Þess vegna er mikilvægt að nemendum séu gefin skýr 

fyrirmæli um hvað þeir eigi að gera og ef sumir þeirra ná að klára innan tímarammans þá er 

mikilvægt að kennarinn sé með auka verkefni fyrir þá til að vinna með. Góður undirbúningur 

getur skipt sköpum, líkt og áður var sagt. Mikilvægt er að kennarinn útskýri verkefnin vel fyrir 

nemendum sínum og hvers sé ætlast til af þeim. Þegar nemendur eru að vinna hópverkefni 

gæti verið hjálplegt að velja einn leiðtoga úr hópnum sem sér um að hafa stjórn á hópnum 

sínum.  

Annað vandamálið sem Carless (2002) bendir á er þegar nemendur tala á móðurmáli sínu 

frekar en á markmálinu þegar þeir eru að vinna verkefnin saman. Ef nemendahópurinn er 

stór og það eru margir hópar þá gæti það orðið erfitt fyrir kennarann að fylgjast með hvaða 

tungumál nemendur eru að nota og einnig hvort að þeir séu að beita málinu rétt. Þriðja 
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vandamálið sem Carless (2002) bendir á er þegar nemendur vinna saman í hópum og sumir 

nemendur fá stærra hlutverk, það er að þeir fá að skrifa og tala meira, á meðan aðrir fá 

minna hlutverk og fá því ekki að æfa sig eins mikið. Þetta getur leitt af sér leiðindi og gremju 

fyrir nemendur sem fá minna tækifæri til tjáskipta og ritunar. Það er mikilvægt að kennarinn 

velji verkefni þar sem hver meðlimur hópsins fær jöfn tækifæri til þátttöku og að verkefnin 

séu fjölbreytt, það er að nemendur fá að vinna bæði einstaklings- og hópverkefni. Slík 

tilbreyting getur tryggt að nemendur fái möguleika til að æfa sig sem mest á markmálinu. 

2.4.3 Mismunandi gerðir verkefna innan verkefnamiðaðs tungumálanáms 

Verkefnamiðað tungumálanám er nálgun sem býður upp á fjölbreytni í kennslu. Í þessum 

undirkafla verður fjallað stuttlega um fimm ólíkar gerðir verkefna innan verkefnamiðaðs 

náms, en þær byggjast á flokkunarlíkan Pica, Kanagy og Falodun (Pedersen, 2007) og krefjast 

þess að nemendur ræði saman sín á milli á markmálinu. Verkefnin sem hér um ræðir eru 

púsluspil (e. jigsaw), upplýsingagap (e. information gap), málþrautir (e. problem solving), 

ákvarðanataka (e. decision making) og skoðanaskipti (e. opinion exchange). Verkefni af þessu 

tagi fela í sér annað hvort einhliða eða tvíhliða tjáskipti og þau geta verið opin eða lokuð. Það 

sem átt er við þegar talað er um lokuð verkefni er að þá sé einungis eitt mögulegt svar við 

verkefninu, en ef það er opið þá séu til margar lausnir (Pedersen, 2007). 

 

Púsluspilsverkefni felur í sér að nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum, þar sem 

þeir eiga að skiptast á upplýsingum til þess að leysa verkefnið. Púsluspilsverkefni eru lokuð 

verkefni því að það hefur einungis eina lausn og kallar á tvíhliða tjáskipti þar sem allir 

nemendur búa yfir mismunandi upplýsingum sem hinir þurfa þurfa á að halda. Markmiðið 

með púsluspilsverkefnum er að gefa nemendum tækifæri til að tjá sig um tiltekið efni eða 

innihald (Pedersen, 2007). 

Dæmi um púsluspilsverkefni er myndaverkefnið þar sem nemendum er raðað í hópa og 

fær hver þeirra eina mynd eða fleiri úr myndaröð eða teiknimyndasögu. Markmið verkefnis 

er að fá nemendur til að ræða saman og segja hver öðrum frá þeirri mynd/myndum sem þeir 

eru með. Með því að láta nemendur skiptast á upplýsingum eiga þeir að lokum að geta 

fundið út hvernig myndin raðast rétt saman (Pedersen, 2007). 

 

Upplýsingagap eru verkefni þar sem nemendur vinna oftast í pörum og gengur út á það að 

nemandi A býr yfir upplýsingum sem nemanda B vantar til að finna lausn. Í upplýsingagaps 

verkefnum er aðeins ein lausn og verkefnið er því lokað, líkt og púsluspilsverkefnið. Það sem 

gerir þessi tvö verkefni ólík er að upplýsingapið kallar á einhliða tjáskipti, þar sem einungis A 

býr yfir upplýsingum sem B þarf á að halda. Nemandi B má spyrja frekari spurninga eða biðja 
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um nánari útskýringar til að klára verkefnið. Jafnvel þó að B segi lítið sem ekkert verður hann 

engu að síður að hlusta vel eftir því sem A segir. Til að verkefnið gangi upp er mikilvægt að 

báðir nemendur séu virkir þátttakendur, þar sem það krefst samskipti milli nemenda og 

góðrar hlustunar. Nemendurnir eiga síðan að skipta um hlutverk (Pedersen, 2007). 

Dæmi um upplýsingagaps verkefni er þegar tveir nemendur vinna saman og reyna að 

finna út hvernig hægt sé að komast frá einum stað til annars. Nemandi A hjálpar nemanda B 

að komast í viðtal hjá viðkomandi fyrirtæki með því að útskýra fyrir B hvernig hann kemst 

þangað með almenningsfarartækjum, til dæmis hvaða strætó hann eigi að taka til að komast 

á áfangastað (Pedersen, 2007). Annað dæmi er að nemandi A dregur mynd úr poka (til 

dæmis mynd af dýrum, málverkum o.s.frv.) og svo á hann að útskýra myndina sem hann dró 

og nemandi B á að reyna að teikna mynd út frá þeim upplýsingum sem hann fær, án þess að 

sjá myndina. Svo væri hægt að setja tímaramma fyrir hvern nemanda til að gera verkefnið 

meira spennandi. Þegar tíminn er búinn þá eiga nemandi A og B að bera saman myndirnar og 

ræða saman um hvernig til tókst. 

 

Málþrautir eru einnig lokuð verkefni en ólíkt púsluspilsverkefni og upplýsingagapi krefjast 

lausn málþrauta ekki gagnvirkra tjáskipta. Í þessu verkefni búa allir nemendur yfir sömu 

upplýsingum og þess vegna getur einn eða nokkrir nemendur leyst verkefnið upp á eigin 

spýtur. Það er ekki uppbygging verkefnisins sem útilokar að nemendur geti leyst það án 

tjáskipta, heldur er það undir áhuga nemenda komið hvernig þeir vilji leysa verkefnið. Hér 

skiptir máli að innihaldið sé nógu áhugavert fyrir nemendur til að vilja vinna og ræða saman 

um verkefnið á markmálinu (Pedersen, 2007). 

Dæmi um málþraut sem nemendur geta leyst sem einn stór hópur væri að láta þá búa til 

kassa í miðlungsstærð (svokallað málþrauta-kassi) og skreyta hann síðan. Í þessum kassa er 

nemendum velkomið að skrifa niður á lítið blað allt það sem þeim dettur í hug, til dæmis ef 

þeir eru með vandamál í skólanum eða heima sem þeir geta ekki leyst sjálfir. Kennarinn getur 

látið einn nemanda draga eitt blað úr kassanum og látið hann lesa það sem stendur á honum 

upphátt. Allur bekkurinn getur þá rætt saman um málefnið og vonandi fundið sameiginlega 

lausn á vandanum. Kennarinn getur til dæmis framkvæmt þessa aðferð í eitt til tvö skipti á 

viku. Dæmi um tæknilega málþraut væri að láta nemendur setja saman tæki, til dæmis 

bjöllu, eftir skriflegum leiðbeiningum. Nemendur geta ákveðið að vinna einir, í pörum eða 

hópum (Pedersen, 2007). 

 

Það sem aðskilur verkefni sem byggjast á ákvarðanatöku frá verkefnunum hér að ofan er að 

þau eru opin og fela því í sér fleiri en eina lausn. Það sem er hins vegar líkt með 

ákvarðanatöku og málþrautir er að allir nemendur búa yfir sömu upplýsingum og þess vegna 
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hafa nemendur val um hvort þeir vilji leysa verkefnið einir eða taka þátt í tjáskiptunum á 

meðal samnemenda sinna (Pedersen, 2007). Hér skiptir miklu máli að kennarinn hugsi vel um 

innihald verkefnisins og sé með góða kveikju í byrjun sem vekur áhuga nemenda á 

verkefninu og hvetur þá til tjáskipta á markmálinu. 

Dæmi um slík verkefni er að nemendur í hópum fá ferðabæklinga frá ýmsum 

ferðaskrifstofum eða skoða bíóauglýsingar og svo eiga þeir að ákveða saman í hvaða ferð 

þeir ætli að fara eða hvaða mynd þeir vilja sjá í bíó. Ákvörðun nemenda getur einnig snúist 

um það hvaða verkefni bekkurinn vill vinna með, hvernig á að skipuleggja bekkjarferðalag 

eða hver á að sjá um veitingar við ákveðið tækifæri svo eitthvað sé nefnt (Pedersen, 2007). 

  

Af þessum fimm verkefnum sem hér um ræðir í þessum kafla er skoðanaskipti sú tegund 

tjáskipta sem er opnust. Verkefnin ganga út á að nemendur í hópi skiptast á skoðunum um 

eitthvað tiltekið efni og þeir geta verið sammála eða ósammála skoðunum annarra meðlima í 

hópnum. Þetta er tilvalin aðferð til að nota í kennslu í þeim tilgangi að virkja nemendur í 

gagnkvæmum tjáskiptum. Gott væri ef kennarinn gæti fundið umdeilanlegt málefni þannig 

að flestallir í bekknum finni tilhneigingu til að tjá sig (Pedersen, 2007). 

Dæmi um slík verkefni væri að láta nemendur ræða skoðanir sínar og afstöðu gagnvart 

stefnu stjórnvalda í málefnum innflytjenda, til dæmis í Sýrlandi. Nemendur fá fyrst 

spurningalista þar sem þeir eiga að merkja við hver afstaða þeirra er til þess málefnis, hvort 

þeir eru algerlega sammála, frekar sammála, frekar ósammála eða algerlega ósammála. 

Síðan eiga þeir að ræða og útskýra afstöðu sína við hina nemendurna, af hverju þeir séu 

sammála, ósammála eða hlutlaus. Í lokin geta nemendur breytt svari sínu í 

spurningalistanum hafi þeir skipt um skoðun (Pedersen, 2007). Til að vekja áhuga nemenda 

gæti kennarinn notað kveikju í byrjun með því að sýna þeim til dæmis stutt brot úr fréttum 

tiltekinna sjónvarpsstöðva um ástand flóttamanna í Sýrlandi og víða um heim. 

2.5 Samvirkt nám 

Samvirkt nám (e. cooperative learning) er námsnálgun sem flokkast einnig undir 

tjáskiptaaðferðir, en hún leggur áherslu á para- og hópvinnu þar sem hlutverk nemenda er 

að leysa tiltekin verkefni í samvinnu og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Nemendur fá 

fleiri sjónarhorn og öðlast dýpri skilning á viðfangsefnum. Meðlimir hópsins þurfa ekki 

endilega að vera sammála, heldur skiptir máli að þeir kunni að virða skoðanir hvers annars og 

geti tekið sameiginlega ákvörðun. Samvirkt nám felur í sér að vinna saman til að ná 

sameiginlegum markmiðum sem eru gagnleg fyrir bæði einstaklinga og hópinn. Nemendur 

geta lært saman og framkvæmt einir í umhverfi sem leyfir þeim að byggja upp þekkingu og 
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móta skilning sinn á virkan hátt. Þessi nálgun getur breytt andrúmsloftinu í skólanum með 

því að hvetja til samvinnu, samheldni og teymisvinnu (Adams og Hamm, 1996; Kagan, 1992). 

Markmiðið með samvinnunámi er að þjálfa nemendur í að bera ábyrgð á sjálfum sér og 

eigin námi auk þess að efla samábyrgð, sýna tillitsemi og umburðarlyndi í samskiptum við 

aðra, öðlast færni í að vinna með öðrum, hjálpa hver öðrum og finna að hver einstaklingur sé 

nauðsynlegur hlekkur í bekkjarsamfélaginu og sé hluti af hópnum. Tilgangurinn er einnig að 

skapa jákvæða gagnkvæmni (Adams og Hamm, 1996; Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir 

og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005; Kagan, 1992). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er 

samvinna sett fram sem eitt af viðmiðum um lykilhæfni. Þar stendur að við lok 7.bekkjar eigi 

nemendur meðal annars að hafa öðlast hæfni til að vinna með öðrum og tekið virkan þátt í 

samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla. Með þessu má sjá að samhljómur er 

með skilgreiningunni á samvinnunámi og hæfniviðmiðum aðalnámskrár. 

Samvinnunám er mikilvægt til að efla sjálfstraust, félagsfærni og jákvæð samskipti 

nemenda. Þessi nálgun hefur borið mikinn árangur í þróun skólamála. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á hvernig samvirkt nám hefur bætt færni nemenda til þrautalausna og aukið jákvætt 

viðhorf þeirra til náms. Það er ein leiðin til að auka tungumálakunnáttu nemenda, til að 

kynna nýjan orðaforða og hugtök á því tungumáli sem verið er að læra auk þess að bæta 

hugtakanám þeirra (Adams og Hamm, 1996; Kagan, 1992). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

samvinnunám hvetur nemendur til virkrar þátttöku í námi og kennslu, eykur fræðilega 

þekkingu þeirra á tilteknu málefni, eykur skapandi hugsun, eflir læsi og færni í tungumálum 

auk þess að nemendur læra að bera virðingu fyrir fjölbreytileika. Jafnframt eykur 

samvinnunám skilvirkni kennara í starfi (Adams og Hamm, 1996; Kagan, 1992). 

Samvinna getur hjálpað kennurum að skapa leiðbeiningar sem eykur áherslu á gagnrýna 

hugsun á mörgum sviðum. Í samvirku námi er áhersla lögð á að nemendur öðlist færni í 

samvinnu við aðra nemendur og þjálfist í samskiptum, að vera góðir hlustendur og að taka 

gagnrýni frá samnemendum sínum. Þessir ofantaldir þættir geta verið góður undirbúningur 

fyrir lífið (Adams og Hamm, 1996; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; Kagan, 1992). Það er hins 

vegar ekki nóg að kennarinn skipi nemendum saman í hóp og búast við því að þeir klári 

verkefnið. Það sem skiptir máli er að kenna nemendum samvirkni, að skipta á milli sín 

verkefnum, hlusta, ræða og skiptast á skoðunum (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). Því er 

mikilvægt að setja fram nokkrar einfaldar reglur sem nemendur eiga að fara eftir þegar verið 

er að vinna saman í hópum. Reglurnar gætu verið að allir nemendur eru ábyrgir fyrir sínu 

námi og hegðun, að allir taki virkan þátt í samskiptum, taki tilliti til skoðana annarra og að 

þeir biðji kennarann sinn eingöngu um hjálp ef enginn í hópnum veit svarið. Þetta er 

grundvöllurinn fyrir því að nám fari fram í hópnum (Adams og Hamm, 1996; Árdís Ívarsdóttir 

o.fl., 2005). 
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2.5.1 Fimm grundvallaratriði samvirks náms 

Hér verður farið yfir fimm lykilatriði sem verða að vera til viðmiðunar við skipulagningu og 

framkvæmd kennslunnar til þess að hægt sé að fjalla um samvirkt nám. Þessi atriði greina í 

raun að samvirkt nám og hefðbundið hópnám. Stuðst verður við bók þeirra Árdísar 

Ívarsdóttur o.fl. (2005). 

1. Jákvæð samvirkni (e. positive interdependence) 

Einn aðalkosturinn við samvirkt nám er að mikil áhersla er lögð á að nemendur vinni 

saman og þurfi á hver öðrum að halda. Til þess að einn meðlimur hópsins nái sínu 

persónulega markmiði verða allir meðlimir hópsins að hafa náð settum markmiðum 

fyrst. Því skiptir miklu máli að nemendur vinni saman, skipti með sér verkum, leggi sig 

fram og hjálpist að við að leita lausna. Vel heppnuð samvinna er þegar allir nemendur 

hafa náð settum sameiginlegum markmiðum og fengið viðurkenningu sem heild. 

2. Náin samskipti (e. face-to-face interaction) 

Samskipti og tengsl nemenda hefur áhrif á námsárangur og líðan allra í bekknum. Náin 

samskipti myndast þegar nemendur nota námsefni og gögn saman. Mikilvægt er að 

nemendum séu gefin mörg tækifæri til að hafa áhrif á velgengni hvers annars, en það 

gera þeir með því að hjálpa (t.d. með því að útskýra verkefni fyrir hver öðrum), styðja, 

hvetja og hrósa hver öðrum. Einnig væri gott ef nemendur séu opnir fyrir hugmyndum 

hópfélaga sinna sem gætu mögulega gagnast öllum í hópnum til að ná bæði einstaklings- 

og hópmarkmiðum. Til að tryggja árangur og náin samskipti er mælt með því að hóparnir 

séu ekki of fjölmennir. Gott er að miða við tveggja til fjögurra manna hópa, en alls ekki 

fleiri en fimm til sex nemendur. Það er einnig gott að færa borðin þannig að allir 

meðlimir hópsins snúi hver að öðrum. Val á kennsluaðferðum og námsefni skiptir ekki 

síður máli. 

3. Ábyrgð einstaklingsins (e. individual accountability) 

Hver nemandi ber ábyrgð á eigin námi og framlagi sínu til hópsins. Ábyrgur einstaklingur 

er sá sem leggur sig fram við að sinna verkefninu og hlutverkinu sem honum er úthlutað 

innan hópsins samviskusamlega. Þegar allir nemendur í hópnum leggja sitt af mörkum til 

að ná settum hópmarkmiðum, þá á hver þeirra að geta sagt frá því sem þeir hafa lært. 

4. Færni í að vinna með öðrum (e. interpersonal and small group skills) 

Þar sem það er ekki meðfæddur hæfileiki að geta unnið vel með og borið virðingu fyrir 

öðrum er mikilvægt að efla samvinnu í öllu skólastarfi, þannig að nemendur fái tækifæri 

til að tileinka sér ákveðna færni í samskiptum og tryggja að þeim liði vel að vera í 

hópastarfi. Það skiptir máli að kennarinn fylgist vel með þörfum nemendahópsins svo 

hann geti skoðað hvaða færniþætti nemendur þurfa að læra eða ná betri tökum á. Það 

er einnig nauðsynlegt að kennarinn bjóði nemendum upp á verkefni eða leiki sem kenna 

og þjálfa samvirkni og félagslega færni. 
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5. Uppgjör (e. group processing) 

Tilgangur hópmats er að skilgreina hvernig hópnum gekk að vinna saman og að 

nemendur komi með hjálplegar ráðleggingar um hvernig mætti betrumbæta 

samvinnuna. Mikilvægt er að gefa nemendum nógan tíma og tækifæri til þess að meta 

framvindu og samvirkni hópsins. Það er einnig mikilvægt að hver hópur ræði saman 

hvernig til tókst að ná markmiðunum og hvernig þeim fannst samvinnan ganga. Það 

skiptir líka máli að hver nemandi meti eigin þátttöku og framlag í hópnum, svokallað 

sjálfsmat. Gott er líka að kennarinn fylgist með og meti samvinnu hópanna. 

2.5.2 Hlutverk kennara 

Helsta hlutverk kennara í samvirku námi er að búa til verkefni sem hvetur til virkrar þátttöku 

allra nemenda í bekknum og skapa notalegt andrúmsloft í skólastofunni þannig að öllum geti 

liðið vel, vilji tjá sig og njóti þess að læra (Kagan, 1992). Kennarinn er í hlutverki 

leiðbeinandans, hann á að hvetja, styðja, gefa endurgjöf og fylgjast með hegðun og 

vinnuframlagi nemenda. Það skiptir máli að kennarinn velji námsefni með tilliti til þess að 

hvaða markmiðum er unnið og skipuleggi hvert verkefni þannig að nemendur beri ábyrgð á 

sjálfum sér og að þeir fái hlutverk sem henti þeim svo að allir geti lagt eitthvað til 

verkefnisins. Nemandi (A) gæti verið verkefnastjóri, (B) ritari, (C) hvetjari og (D) útskýrandi. 

Kennarinn þarf svo að ákveða hvernig hann ætli að meta árangur nemenda og hópsins. 

Kennarinn á að gefa nemendum tíma til að glíma við ýmis vandamál, prófa aðferðir, koma 

skoðunum sínum á framfæri, æfa sig í að gera tilraunir, kanna og meta. Mikilvægt er að 

kennarinn geri áætlun fyrirfram, setji skýr og raunhæf einstaklings- og hópmarkmið og kynni 

nemendum sínum svo markmiðin (Adams og Hamm, 1996; Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). 

Gott er að byrja með smærri verkefni og gefa hverjum nemenda í hóp hlutverk til að 

tryggja að allir leggi eitthvað að mörkum. Síðan væri hægt að auka kröfurnar þegar 

nemendur hafa öðlast meiri reynslu í vinnubrögðum, til dæmis með því að láta þá kljást við 

verkefni sem reyna á gagnrýna hugsun og samræður innan hópsins. Að tala við 

samnemendur sína um viðfangsefnin sem þeim eru gefin getur aukið lærdómsferli nemenda 

til muna, þá eru þeir að skiptast á skoðunum, fyrri reynslu og þekkingu og oft skapast líflegar 

og áhugaverðar samræður (Adams og Hamm, 1996; Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). 

Það skiptir miklu máli að hverju verkefni sé fylgt eftir frá byrjun til enda. Það er til dæmis 

hægt með því að láta nemendur taka sjálfsmat og jafningjamat þar sem þeir eigi að ígrunda 

hvernig þeim gekk sem einstaklingum og sem hópi, hvað fór vel og hvað mætti betur fara til 

að hlutirnir gangi sem best fyrir sig (Adams og Hamm, 1996; Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). 
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2.5.3 Mismunandi gerðir verkefna innan samvirks náms 

Hér verður komið inn á nokkrar ólíkar leiðir í samvirku námi sem henta vel til að virkja 

nemendur í enskukennslu, fá þá til að hafa tjáskipti á markmálinu, æfa færniþættina fjóra og 

vekja þá til umhugsunar. Líkt og áður kemur fram, þá er mælt með að kennarinn byrji með 

verkefni sem eru stutt og einfalt, síðan gæti hann látið nemendurna glíma við þyngri verkefni 

þegar þeir hafa öðlast meiri reynslu í vinnubrögðum, færni í samskiptum, að vinna með 

öðrum og að taka gagnrýni á uppbyggilegan hátt (Kagan, 1992). Áður en þeir hefja verkefnið 

væri gott að fara í einn stuttan leik til að brjóta ísinn. Til dæmis „Clapping game“ (Kagan 

1992), en þá á einn meðlimur úr hverjum hópi að fara fram á gang á meðan hóparnir koma 

sér saman um einn hlut í skólastofunni sem má snerta. Hóparnir biðja síðan meðliminn um 

að koma aftur inn og byrja að leita að hlutnum sem hópurinn hans hefur valið. Hver hópur 

fylgist með sínum félaga og þeir eiga að klappa þegar hann er nálægt hlutnum, svo þegar 

hann hefur snert hlutinn þá á hópurinn að standa upp og bjóða félagann velkominn aftur í 

liðið. 

Leikjavefurinn, sem er í umsjón Ingvars Sigurgeirssonar (2013), er einnig tilvalin síða fyrir 

alla kennara sem vilja nota leiki í sinni kennslu. Inni á síðunni eru að finna alls konar leiki sem 

hafa mismunandi tilgang og markmið, til að mynda hópskiptingarleiki, hópstyrkingarleiki, 

kynningarleiki, söng- og hreyfileiki, rökleiki og námsspil. 

 

Einn, fleiri, allir (e. think-pair-share) aðferðin byggir á fjórum skrefum: 

1. Kennarinn varpar fram spurningu eða leggur fyrir þraut sem nemendur eiga að svara 

eða leysa. 

2. Hver nemandi ígrundar spurninguna eða þrautina í nokkrar mínútur. 

3. Nemendum er síðan skipt í pör eða litla hópa þar sem þeir eiga að ræða saman 

spurninguna eða þrautina, bera saman og finna sameiginlega niðurstöðu. 

4. Kennarinn biður hópana um að greina stuttlega frá niðurstöðunum sínum fyrir 

bekkinn. 

 

Spurningin eða þrautin getur verið kveikja að mun stærra verkefni. Þessi aðferð leggur 

áherslu á gagnrýna og sjálfstæða hugsun og samvinnu. Hún æfir þrjá færniþætti af fjórum, en 

þeir eru lestur, talað mál og hlustun. Til að æfa ritun væri líka hægt að láta nemendurna 

skrifa niður hugsanir sínar eða lausnir á verkefninu. Aðferðin hvetur nemendur til að deila 

hugmyndum sínum með öðrum og eflir færni í tjáskiptum. Tungumálakennari getur notað 

þessa aðferð í sinni kennslu til að dýpka skilning nemenda á tilteknu efni og kannað 

lesskilning þeirra í leiðinni. Hann getur til dæmis látið nemendur sína lesa enska bók (t.d. 

Harry Potter) og síðan dýpkað skilning þeirra á persónunum í sögunni. Fyrst lætur kennarinn 

https://leikjavefurinn.is/
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nemendurna velta fyrir sér einkennum ákveðinnar persónu í sitthvoru lagi, síðan er þeim 

skipað í hópa og látnir ræða og bera saman á markmálinu. Nemendurnir geta svo deilt 

niðurstöðunum sínum með bekknum. Kennarinn getur einnig varpað fram spurningu, til 

dæmis: „Myndir þú geta verið vinur Harry Potter? Af hverju eða af hverju ekki?“ 

 

Þriggja þrepa viðtal (e. three-step interview) aðferðin byggir á þremur skrefum: 

1. Nemendum er skipað í fjögurra manna hópa. Innan hópsins taka tveir nemendur 

viðtal við hvort annað. Nemandi A byrjar á því að taka viðtal við B. 

2. Nemendur skipta um hlutverk. Nemandi B tekur viðtal við A. 

3. Nemendur A og B segja síðan nemendum C og D hvað þeir lærðu og öfugt. 

 

Þessi aðferð virkar best í fjögurra manna hópi, en hún getur líka bæði virkað í minni eða 

stærri hópum. Aðferðin æfir alla færniþættina fjóra. Áður en kennarinn leggur fyrir verkefnið 

væri gott að vera búinn að fara með nemendum í hlutverkaleiki eða sýna þeim stutt 

myndband af viðtali svo að þeir viti hvað þeir eigi að gera. Kennarinn kemur svo með ákveðið 

efni fyrir nemendur til að ræða um í viðtalinu. Nemendur fá þá nokkrar mínútur til að skrifa 

niður spurningar sem þá langar að spyrja samnemanda sinn, nokkrar mínútur til að taka 

viðtalið og segja frá niðurstöðunum. Viðtalsefnið gæti til dæmis snúist um uppáhalds stað, 

bók, tónlist eða bíómyndir, drauma eða um efni tímans. Kennarinn gæti haft þyngri efni, eins 

og að spyrja nemendur hvað þeim finnst um ástand flóttamana í Sýrlandi, en þá verður hann 

að vera búinn að sýna þeim fréttabrot af ástandinu svo þeir viti um hvað málið snýst. 

 

Innri-Ytri hringur (e. inside-outside circle) 

Nemendur standa innan tveggja sammiðja hringa. Nemendur í innri hringnum eiga að snúa 

út og nemendur í ytri hringnum eiga að snúa inn. Kennarinn á að láta þá vita hversu oft þeir 

eiga að snúa hringnum. Aðferðin virkar þannig að tveir nemendur standa hvor á móti öðrum 

og horfast í augu á meðan þeir deila upplýsingum um sjálfan sig, eins og nafni, fæðingardegi 

og mánuði, uppáhalds bók, áhugamálum, fjölskyldu og annað sem þeim dettur í hug. Það er 

einnig hægt að láta nemendur rökræða ýmis konar efni, eins og skólabúninga, lengd 

skóladags, tölvuleiki eða símanotkun í skólanum svo eitthvað sé nefnt. Innri hringurinn færir 

rök fyrir efninu. Ytri hringurinn færir rök á móti efninu. Nemendur í innri hring færa sig svo til 

hægri (réttsælis) og fá nýjan félaga til að rökræða við. Kennarinn getur líka beðið nemendur 

að skipta um hlutverk, það er að þeir sem voru í innri hringnum færa sig í ytri hringinn og 

öfugt. Aðferð þess æfir talað mál og hlustun. Hún reynir á rök- og gagnrýna hugsun.  
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Að lokum væri síðan hægt að fá 2-3 nemendur til að segja frá hvað þeim fannst um efnið og 

hvað þeir lærðu af honum. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum aðferðafræðikafla verður greint frá rannsóknaraðferðinni sem notuð var í 

rannsókninni. Þá verður einnig gerð grein fyrir þátttakendum og bakgrunni þeirra, 

gagnaöflun og gagnagreiningu. Ábyrgð rannsakanda er mikil og því hefur verið sérstaklega 

gætt að þeim siðferðislegum þáttum sem þátttökuna varðar, samanber að farið sé með allar 

upplýsingar og gögn sem trúnaðarmál þar sem nöfnum og staðháttum hefur verið breytt auk 

þess sem að gögnum verði eytt að rannsókn lokinni (Lichtman, 2013). 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessu lokaverkefni er markmiðið að skoða hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í 

enskukennslu á miðstigi í íslenskum grunnskólum í dag og hvort um fjölbreytni í kennslu sé 

að ræða. Rannsakandi telur eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) hæfa í 

þetta verkefni til að leita svara við rannsóknarspurningunum. Í verkefninu aflar rannsakandi 

gagna, skipuleggur og túlkar upplýsingar sem hann fær frá þátttakendum sínum með augum 

sínum og eyrum (Lichtman, 2013). 

Gögnum er aflað frá einstaklingum í ákjósanlegum aðstæðum þátttakenda (Lichtman, 

2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Tekin eru hálfopin einstaklingsviðtöl (e. semi-structured) 

þar sem notast er við opnar spurningar út frá rannsóknarspurningunum líkt og Lichtman 

(2013) mælir með. Áætlunin er að öðlast djúpan skilning á afmörkuðu viðfangsefni með því 

að taka hálfopin viðtöl við þátttakendur, sem er einkennandi fyrir eigindlegt rannsóknarsnið. 

Lichtman (2013) og Helga Jónsdóttir (2013) telja að viðtal sé öflugasta aðferðin til að svara 

þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram. 

Stuðst er við viðtalsramma sem rannsakandi bjó til fyrir viðtölin við þátttakendur í 

rannsókninni, en samkvæmt Lichtman (2013) þá eru einstaklingsviðtölin nokkuð stýrð  

(e. guided interview) þar sem rannsakandi fylgir ákveðnum viðtalsramma, en hann hafði þó 

spurningarnar opnar sem gaf þátttakendum færi á að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Rannsakandi leggur sig fram um að mæta þátttakendum sínum á jafningjagrundvelli í 

samræðum. Samræður í eigindlegum viðtölum geta orðið mun persónulegri í samanburði við 

megindleg viðtöl. Jafnframt er góð hlustun lykilatriði til að tryggja árangursríkt viðtal, en 

einnig skiptir virðing, traust, einlægni og heiðarleiki ekki síður máli (Helga Jónsdóttir, 2013). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru fimm kennarar sem kenna ensku á miðstigi grunnskóla. 

Tveir kennarar voru valdir eftir hentugleika (e. convencience sampling) og markmiði 

rannsóknarinnar (e. purposive sampling). Rannsakandi valdi þessa tvo kennara vegna þess að 
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hann þekkir kennarara og vissi að þeir notuðu alls konar aðferðir í kennslu og taldi þá geta 

gefið miklar og hagnýtar upplýsingar á rannsóknarefninu (Braun og Clarke, 2013). 

Rannsakandi hafði því samband við kennaranna í gegnum Messenger. 

Rannsakandi átti síðan í smávægilegum vandræðum með að finna fleiri kennara sem gátu 

komið í viðtal þannig að hann hafði samband við skólastjórnendur í fimm grunnskólum í 

gegnum vefpóst Háskóla Íslands. Rannsakandinn kynnti sig, rannsóknina og lýsti í stuttu máli 

út á hvað hún gengi. Hann óskaði síðan eftir þátttöku í rannsókninni. Rannsakandinn óskaði 

eftir kennara sem kennir ensku á miðstigi og gerði grein fyrir markmiði og tilgangi 

rannsóknarinnar. Sigurður Kristinsson (2013) greinir frá því að þátttakandi hafi rétt á að vita í 

hverju þátttakan felst og tilgangi hennar. Í framhaldi skal gera þátttakendum ljóst að þeir geti 

dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er. Aðeins þrír kennarar þáðu boðið vegna þess að 

þessi tími þótti ansi annasamur hjá kennurunum og því var erfitt að bæta á þá verkefnum. 

Rannsakandi var hins vegar ánægður með að hafa fengið þessa þrjá kennara til viðbótar til að 

taka þátt í rannsókninni og þakkaði þeim fyrir skjót svör. Af þeim þremur þekkti rannsakandi 

einn kennarann sem var einu sinni með honum í kennaranáminu, en tengsl rannsakanda við 

kennarann hafði þó ekki áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsakandi lét kennarana 

ákveða tíma sem hentaði þeim til að koma í viðtal. Rannsakandi notaðist við hljóðupptöku á 

síma í viðtölum sínum, en allir kennarar gáfu leyfi fyrir upptöku. 

Kennararnir voru á aldrinum 25-56 ára og höfðu ólíka reynslu, menntun og bakgrunn. Þrír 

þátttakendur voru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu, einn á Norðurlandi og einn á 

Austurlandi. Til að farið yrði með upplýsingar og gögn sem trúnaðarmál þá hefur nöfnum 

kennaranna og skólanna verið breytt. Kennurunum voru gefin nöfnin María úr Sólarskóla, 

Kristín úr Logaskóla, Berglind úr Lindorskóla, Sara úr Huppuskóla og Karen úr Humarskóla. 

Hér að neðan fylgir stutt kynning á þátttakendum rannsóknarinnar. 

3.2.1 Bakgrunnur þátttakenda 

María er 56 ára og er enskukennari á miðstigi í Sólarskóla. Hún kennir ensku í fimmta til 

sjöunda bekk og kennir tuttugu og sex tíma á viku. María hefur starfað sem kennari í þrjátíu 

og þrjú ár, síðan 1986. Hún hefur kennt ensku frá fyrsta til tíunda bekkjar, en hefur mestu 

reynsluna af enskukennslu á miðstigi. María er með B.Ed. gráðu og var með samfélagsfræði 

og ensku sem kjörsvið. Einnig tók hún einn vetur í námsráðgjöf við Háskóla Íslands. Maríu 

líkar mjög vel við hlutverkið sem enskukennari og telur það veita henni meira frelsi heldur en 

umsjónarkennsla. Að vera enskukennari „hefur svo mikla vídd… það getur ekki verið erfitt að 

vera enskukennari því þú hefur svo margar bjargir“, segir María. Einnig segir hún að „ef þú 

kannt á verkfærakassann og kannt að leita og veist hvað þú átt að finna að þá getur þetta 

orðið auðvelt og það er svo margt sem er til“. Þegar María er spurð hvernig henni finnist 
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enskukunnátta sín vera að þá segir hún: „ég er ekki google translate en það skiptir jú máli að 

hafa grunn í ensku… þú þarft ekki að vera bestur í ensku en þú þarft að vita hvernig maður 

byggir upp tungumálið“. 

María segir að kennarar þurfi að hafa áhuga á að tala ensku og að þeir þurfi nokkurn 

veginn að selja þetta, að láta nemendur halda að enskan sé „flottasta og skemmtilegasta 

tungumálið og þau séu heppin að fá að læra hana“. Kennarar eiga einhvern veginn að smita 

áhugann frá sér. Nemendur eiga ekki að elta kennarann, heldur eru það nemendurnir sem 

eigi að stýra kennslunni, að sögn Maríu. Þá líkir María kennslunni við hlaðborð þar sem 

kennarinn er með alls konar hluti í boði sem nemendurnir geti valið úr. Enskukennsla í 

Sólarskóla hefst í fjórða bekk.  

 

Kristín er 25 ára og er umsjónarkennari í sjötta bekk í Logaskóla. Hún kennir ensku þrjá tíma 

á viku. Kristín hefur starfað sem kennari í eitt ár og kennir ensku á miðstigi. Hún er með 

meistaragráðu í kennslu- og menntunarfræði og var með náttúrugreinar og upplýsingatækni 

sem kjörsvið. Kristínu líkar mjög vel við hlutverkið sem enskukennari. Hún telur 

enskukunnáttu sína nokkuð góða. Enskukennsla í Logaskóla hefst í fjórða bekk. 

 

Berglind er 34 ára og er umsjónarkennari í sjötta bekk í Lindorskóla, en kennir ensku í bæði 

fimmta og sjötta bekk. Hún kennir ensku átta tíma á viku, þar sem fimmti bekkur skiptist í tvo 

hópa. Berglind hefur starfað sem kennari í níu ár og hefur kennt ensku á miðstigi í fimm ár. 

Hún er með B.Ed. gráðu og var á yngri barna kjörsviði og var einnig með 

samfélagsfræðigreinar og upplýsingatækni sem kjörsvið. Hún er núna að klára 

meistaranámið sitt frá Háskólanum á Akureyri og er með upplýsingatækni sem kjörsvið, 

þannig að hún kennir mikið í gegnum tæknina. Berglindi finnst hlutverkið sem enskukennari 

mjög skemmtilegt en henni þykir rosalega mikill undirbúningstími fara í að finna 

enskuverkefni. Hún telur enskukunnáttu sína verða betri eftir því sem hún kennir enskuna 

meira. „Ég er ekkert alveg besti nemandinn í bekknum þó ég sé kennarinn sko… mér fannst 

ég ekkert vera hæf til að kenna ensku fyrst… fannst ég ekki hafa þessa kunnáttu en ég er fín í 

ensku núna“, segir Berglind. Enskukennsla í Lindorskóla hefst í fyrsta bekk. 

 

Sara er 36 ára og er enskukennari á miðstigi í Huppuskóla. Hún kennir ensku í fimmta og 

sjötta bekk og kennir átján tíma á viku. Hún var umsjónarkennari á yngsta stigi í nokkur ár en 

núna kennir hún eingöngu ensku. Sara hefur starfað sem kennari í tólf ár og hefur kennt 

ensku á miðstigi í sex ár. Hún er með B.Ed gráðu og var á yngri barna kjörsviði og var einnig 

með íslensku sem kjörsvið. Sara er einnig með meistaragráðu í náms- og kennslufræði. Söru 

finnst hlutverkið sem enskukennari vera mjög fínt. „Ég var náttúrlega búin að vera 
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umsjónarkennari lengi og náttúrlega bara brjálaðslega þægilegt að vera að kenna eitt fag og 

geta einbeitt sér að því og náttúrlega töluvert minna álag“, segir Sara. Hún telur 

enskukunnáttu sína nokkuð góða. Enskukennsla í Huppuskóla hefst í þriðja bekk. 

 

Karen er 44 ára og er enskukennari á miðstigi í Humarskóla. Hún kennir ensku í fimmta til 

sjöunda bekk og kennir níu tíma á viku. Karen hefur starfað sem kennari í fimmtán ár og 

hefur kennt ensku á miðstigi í sjö ár. Hún er með B.Ed. gráðu og var með íslensku og ensku 

sem kjörsvið. Kareni finnst hlutverkið sem enskukennari vera mjög skemmtilegt fyrir utan 

námsefnið. Hún telur enskukunnáttu sína góða miðað við grunnskóla enskukennslu. „Ég kann 

ekki læknisfræðilega ensku og viðskiptafræðilega ensku“, segir Karen. Enskukennsla í 

Humarskóla hefst í fyrsta bekk. 

3.3 Gagnaöflun 

Gagnasöfnun fór fram 15. maí - 5. júní 2019. Fjögur viðtöl voru tekin með myndsímtali á 

Messenger. Rannsakanda þótti þetta hentugasta leiðin þar sem hann var sjálfur staddur á 

Austurlandi og þátttakendur rannsóknarinnar höfðu búsetu víðsvegar um landið, en tvö 

viðtöl fóru fram heima hjá þátttakendum og tvö viðtöl fóru fram á vinnustað þátttakenda. 

Fimmta viðtalið fór hins vegar fram í heimabæ rannsakandans og þátttakandans, heima hjá 

þátttakanda , þar sem rannsakandi og þátttakandi gátu spjallað saman augliti-til-auglitis. Öll 

viðtölin fóru fram á virkum degi á þeim stað þar sem kennurum leið vel og ríkti gott næði. 

Braun og Clarke (2013) mæla með að rannsakandi eða viðmælandi velji öruggan stað þar 

sem báðum líður vel. Mikilvægt er að þar sé næði og engin truflun svo að rannsakandi og 

viðmælandi geti einbeitt sér að viðtalinu og að upptakan sé skýr (Braun og Clarke, 2013). Það 

voru hins vegar nokkrir hnökrar inn á milli viðtala sem fóru fram í gegnum Messenger af 

sökum slæms Internetssambands en rannsakandinn náði að leysa úr þeim vandamálum með 

því að hlusta af sérstakri athygli. 

Viðtölin gengu vel. Rannsakandi bjó til viðtalsramma og fór eftir þeim en aðlagaði hann 

að hverjum viðmælanda. Hann spurði opinna spurninga og notaðist við HV-spurningarnar 

(hvernig, hver, hvað, og hvaða). Lichtman (2013) bendir á að ein leið til að hafa áhrif á 

skólastarf og menntun er að koma með spurningar, til dæmis með því að spyrja: Af hverju er 

þetta svona? Hvað liggur á bakvið þetta fyrirbæri? Að framkvæma rannsókn hjálpar okkur að 

svara þessum spurningum og spurningunum sem brenna mest á hjarta okkar. Spurt er 

spurninga líkt og hvers vegna? hvernig? þar sem reynt er að fá dýpri skilning á fyrirbærinu 

sem verið er að vinna með. Rannsakandi hlustaði, gaf kennurunum nægan tíma til að svara 

og spurði oft nánar út í ýmis atriði til að krækja í frekari upplýsingar en það kallast að próba 

(e. probing) (Lichtman, 2013). Rannsakendur halda stundum að þeir viti hvað þátttakendur 
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þeirra eru að meina en það er alltaf betra að fylgja því eftir vegna þess að orð eða setningar 

geta haft mismunandi merkingar (Lichtman 2013). Fyrsta viðtalið tók um þrjár klukkustundir 

en þá var sambandið oft leiðinlegt, það er að hljóðið fór stundum og þurftu rannsakandi og 

kennari að enda samtalið og hringja aftur nokkrum sinnum, sem gerði það að verkum að 

stundum misstu þeir taktinn og mundu ekki alveg hvað þeir voru að tala um og þurftu að rifja 

upp. Aftur á móti gengu hin fjögur viðtölin án vandamála og tóku um eina klukkustund hvert 

um sig. 

Líkt og áður hefur verið nefnt fóru viðtölin fram í umhverfi þar sem kennurunum leið vel. 

Rannsakandi hélt augnsambandi nánast allt viðtalið við hvern kennara og greip sjaldan 

frammí, en góð samskipti leiða til góðrar velgengni. Andrúmsloftið var gott og huggulegt. 

Rannsakandi endaði viðtölin með því að spyrja hvern kennara hvort hann vildi bæta 

einhverju við og þakkaði síðan fyrir þátttökuna. 

3.4 Gagnagreining 

Rannsakandi hóf afritun viðtala þann 4. júní og lauk afrituninni þann 1. júli. Við afritun gagna 

notaðist rannsakandi við forritið Express Scribe en einnig notaði hann símann sinn þar sem 

einnig var hægt að hægja á viðtölunum sem þótti afar þægilegt. Viðtölin voru hljóðrituð og 

afrituð nákvæmlega. Rannsakandi skráði athugasemdir í nótur sínar (AR = Athugasemdir 

rannsakenda) þar sem hann varpar fram hugleiðingum sínum og tengir þær við fræðin. 

Þemagreiningin hófst 3. júli. Gögnin sem greind voru námu 90 blaðsíðum. Við greiningu 

gagna notaðist rannsakandi við þemagreiningu Braun og Clarke (2013). Þemagreiningin felur 

í sér að rannsakandi lesi vel og vandlega yfir öll gögnin sín þar til fullum skilningi er náð, skrifi 

hjá sér og merki með áherslupenna þau atriði sem vekji athygli. Síðan eru fundnir lyklar sem 

grípa einkenni gagnanna og þeir flokkaðir þar til endanleg þemu eru fundin. Líkt og áður 

kemur fram þá styðst rannsakandi við ákveðinn viðtalsramma, en hann má finna í heild sinni 

í viðauka A. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggist á viðtölum 

við fimm kennara sem kenna ensku á miðstigi grunnskóla. Við greiningu gagna komu fram 7 

meginþemu sem eru: (1) kennsluaðferðir sem hafa reynst vel, (2) kennsluaðferðir sem hafa 

reynst illa, (3) færniþættirnir fjórir, (4) viðhorf kennaranna gagnvart hópvinnu, tónlist og 

leikjum í enskukennslu, (5) nemendur fylgjast með eigin frammistöðu í enskunáminu, (6) 

skipulag kennslu og námsefni, og að lokum (7) um hlutverk kennaranna í enskukennslu. 

Fyrsta þemað inniheldur tvö undirþemu sem eru: (1) nemendamiðuð kennsla og (2) 

tjáskiptaaðferðir. Þessi þemu draga saman niðurstöður rannsóknarinnar og þeim gerð skil 

með tilvísunum í viðtöl rannsakanda. 

4.1 Kennsluaðferðir sem hafa reynst vel  

Kennararnir voru spurðir hvaða kennsluaðferðir hafi reynst þeim vel í enskukennslu. Við 

nánari athugun þá virðast niðurstöður sýna að svör og markmið kennaranna vísi nokkurn 

veginn í sömu átt, þó að þeir fari ólíkar leiðir til þess að komast þangað. Allir kennarar nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að vekja áhuga og forvitni nemenda sinna á að læra ensku. 

Helstu kennsluaðferðirnar sem hér um ræðir eru nemendamiðuð kennsla og 

tjáskiptaaðferðir. Síðan eru tvær nálganir sem flokkast undir tjáskiptaaðferðir, en þær eru 

verkefnamiðað nám og samvirkt nám sem eiga einnig vel við. Kennararnir gefa nemendum 

sínum val um fjölbreytt verkefni, sem eru oftast skipulögð út frá áhugasviði, styrkleika, færni, 

getu og daglegu lífi nemendanna eftir bestu getu, til að auka virkni þeirra í kennslu og efla 

sjálfstæði. Aftur á móti nefna kennararnir allir að þeir reyni að blanda saman 

kennsluaðferðunum eftir sínu höfði, eins og að bjóða nemendum sínum upp á 

einstaklingsvinnu, para- og hópvinnu. Þegar rannsakandi spyr til dæmis Karen hvort hún telji 

kennsluaðferðirnar hafi reynst sér vel vegna þess að þeim sé blandað saman, þá svarar hún: 

Já og í dag sérstaklega þarf maður að hafa svo mikið fyrir því að halda athygli 

nemenda að það verður að skipta um og vera með fjölbreytni. Það er svo mikil 

kúnst í dag að halda einbeitingu nemenda. 

Við val á kennsluaðferðum og verkefnum, nefna kennararnir þó þann mikilvæga punkt að 

það fari mikið eftir bekkjum og nemendahópum hverju sinni. Því er mikilvægt að kennari 

meti aðstæður hverju sinni og velji þær aðferðir sem hann telji að henti hverjum 

nemendahópi. 
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4.1.1 Nemendamiðuð kennsla 

Niðurstöður sýna að kennararnir leggja áherslu á sveigjanleika í starfi, það er að þeir séu 

opnir fyrir tilbreytingu og reyni að grípa tækifærin sem skapast í kennslu hverju sinni, eða 

eins og nokkrir kennarar lýsa því sem „going with the flow“. Að kennararnir séu ekki alveg 

bundnir við kennsluáætlunina sem þeir voru búnir að skipuleggja. María nefnir til dæmis að 

hún reynir að fá rammann svolítið frá nemendum sínum. Öllum kennurunum finnst afar 

mikilvægt að hlustað sé á nemendur og að þeir taki undir ef nemendurnir komi með 

hugmyndir í tímum. Kennurunum þykir það vekja áhuga og virkni nemenda sinna ef 

nemendum finnist að hugmyndir þeirra séu virtar, að þeir fái að vera með í ákvarðanatöku 

og þar með geti haft áhrif á eigið nám. 

Berglind lætur nemendur sína læra með því að framkvæma (e. learning by doing), til 

dæmis með því að láta þá búa til myndbönd í iMovies og tala inn á þau á ensku, ásamt því að 

bjóða nemendunum upp á aðrar leiðir til að skila inn verkefnum. Hún notar til dæmis Seesaw 

mikið í sinni kennslu, en það er námsforrit sem gefur kennurum kost á að mæta nemendum 

þar sem þeir eru staddir og örva skapandi hugsun þeirra. Bæði kennarar og nemendur hafa 

aðgang að forritinu. Foreldrar geta einnig fengið aðgang að forritinu svo þeir geti fylgst með 

verkefnum og framförum barna sinna. Sem dæmi má nefna lagði Berglind fyrir verkefni í 5. 

og 6. bekk inn á Seesaw, en þar áttu nemendur að setja inn tjámyndir (e. emoji) af 

áhugamálum sínum, fjölskyldu og annað sem þeim datt í hug, skrifa um myndirnar og segja 

svo frá þeim. Þessi tiltekna aðferð vakti mikla gleði í skólastofunni og Berglind segist jafnvel 

hafa náð að fylla út nokkur hæfniviðmið samkvæmt núgildandi aðalnámskrá. 

Þegar Sara er spurð hvaða kennsluaðferðir hafi reynst henni vel í kennslu svarar hún af 

miklu öryggi: „stöðvavinnan definitely“. Sara segir að hún og nemendurnir setji sér markmið 

fyrir hverja önn sem þau meta svo saman í lok annarinnar, en þá fær hver nemandi blað til 

að fylla út hvernig þeim fannst önnin ganga. Í vor, þegar nemendurnir voru spurðir út í hvað 

þeim þótti skemmtilegast í enskutímunum, þá kom í ljóst að langflestir þeirra töldu 

stöðvavinnuna hafa skarað fram úr. Útkoman gladdi Söru vegna þess að hún telur að sú 

kennsluaðferð gefi nemendum mikið. Þá eru nemendur meðal annars að læra að vinna með 

öðrum, efla alla færniþættina fjóra, þá sérstaklega talað mál og nemendurnir upplifa oft ekki 

að þeir séu endilega að læra, segir Sara. Sara segir: 

Börnin eru að spila, spjalla saman, lesa, hlusta uuu og bara alls konar 

skemmtilegt, þúst þau sitja ekki bara með einhverja bók eða blað og blýant. Mér 

finnst bara að börn læra best á því að vera að gera eitthvað. 

Stöðvavinnan er líka góð leið til að efla sjálfstæð vinnubrögð, að sögn Söru. Um er að ræða 

fimm stöðvar og fimm hópa. Það eru fjórir hópar sem eigi að vinna alveg sjálfstætt í 
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stöðvunum sínum, meðan Sara sér um fimmtu stöðina. Hún reynir að gera nemendur 

sjálfstæða í vinnubrögðum vegna þess að „það er svo auðvelt að detta í það að segja þeim 

hvað á að gera eða hvernig á að leysa og svona“, að sögn Söru. Þegar rannsakandi spyr Söru 

nánar út í hvaða spil hún noti í stöðvavinnunni nefnir hún Guess Who, en svo fann hún Guess 

Who útgáfu með persónunum úr Diary of a Wimpy Kid bókunum sem nemendur hennar lesa 

mikið og ákvað því að nýta sér það í sinni kennslu. Einnig hefur Sara verið að nota bingó með 

algengum orðum á ensku. Sara reynir að nýta áhugasvið nemenda sinna og segir: 

Þú veist þá er líka minna um agavandamál og þegar maður hittir þá svona stutt 

þá nennir maður ekki að vera að eyða tímanum í eitthvað svoleiðis. Það er bara 

algjört rugl.  

Í Huppuskóla þar sem Sara vinnur eru notaðar litlar tússtöflur sem eru í A4 stærð og pennar, 

en það eiga allir nemendur skólans svoleiðis. Hver nemandi fær töflu um leið og þeir byrja í 

1. bekk og fylgir þeim út grunnskólann. Söru finnst tilvalið að nota töfluna þegar hún er að 

gera eitthvað þar sem hún vill hafa nemendurna með, en ekki að það sé bara hún fyrir 

framan töfluna að halda ræðu eða fyrirlestur. Þá getur Sara til dæmis beðið nemendur sína 

að skrifa eitthvað á tússtöfluna sína og þá eru þeir „þátttakendur en ekki bara viðtakendur“, 

segir Sara. Þessi hugmynd með tússtöfluna spratt upp þegar Huppuskóli var í samstarfi við 

skóla í London, en þar er þetta mjög víða notað. Sara notar þetta mikið og finnst þetta 

sniðugt tæki í kennslu. Til að lýsa þessu nánar þá segir Sara að þegar kennslan byrjaði í haust 

þá ákvað hún að hafa haustþema, en þá varpaði hún mynd á töfluna og biður nemendurna 

að skrifa á tússtöfluna sína öll orð sem þeir fundu sem tengdust myndinni. Allir nemendurnir 

voru „á fullu“ eins og Sara orðar það. Hún getur til dæmis spurt nemendurna hvaða orð þeir 

fundu, hvernig þau eru skrifuð og þess háttar. Það er hægt að nýta þessar tússtöflur á 

margan hátt og svo eru verkefnin þurrkuð út, að sögn Söru.  

4.1.2 Tjáskiptaaðferðir 

Niðurstöður sýna að kennararnir í rannsókninni leggi mikla áherslu á tjáskipti og samvinnu. 

Þeir reyna að finna fjölbreytt verkefni sem hvetja nemendurna til að tjá sig á markmálinu og 

að vinna með öðrum nemendum í hóp. Kristín notast við skapandi ritun, en dæmi um það er 

aðferð sem hún nefnir Messenger. Þá eiga nemendur að sitja tveir saman á borði og skiptast 

á að skrifa um tiltekið efni í stílabókina sína. Það á að vera alveg þögn í kennslustofunni og 

þeir mega skrifa um hvað sem er, svo lengi sem þeir skrifi það niður og að það sé á ensku. 

Nemendurnir mega síðan ráða hvort þeir vilji kynna efnið sitt fyrir bekknum. Kristín gengur 

um stofuna á meðan og fylgist með hvort að nemendurnir séu ekki alveg örugglega að fara 

eftir fyrirmælum og að skrifa á ensku. Hugmyndin að verkefninu spratt upp í einum tíma 

þegar nemendurnir höfðu mikla þörf á að tala við bekkjarfélaga sína og því ákvað Kristín að 
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grípa tækifærið og búa til verkefni úr þessu. Nemendurnir fá einnig að búa til myndasögur. 

Þeir bjuggu til dæmis til myndasögu eftir að hafa hlustað á Oliver Twist. Nemendunum var 

skipt í nokkra hópa og átti hver hópur að teikna mynd úr sögunni, skrifa texta undir og kynna 

það fyrir bekknum. Kristín segir: „þetta var ótrúlega flott verkefni, það er eiginlega svona allt 

sem er eitthvað skapandi sem gengur yfirleitt aðeins betur eða þeir eru virkari í því“. Svo 

þegar Kristín tekur enskuna í tölvutíma, þá fá nemendurnir að velja sjálfir lag á ensku. Þeir 

hlusta svo á það á YouTube, skrifa upp textann í Word og eiga stundum að þýða hann yfir á 

íslensku. Hérna er Kristín að sameina tækni og tónlist, sem virðist vera afar vinsælt hjá 

nemendunum. 

María, Berglind og Karen nota oft leiki í sinni enskukennslu til að fá nemendur sína til að 

tjá sig með töluðu máli, sem dæmi má nefna spurningaleiki og hlutverkaleiki. Karen notar 

einnig ratleiki og Berglind notar samræðuleiki. Berglind er líka lærður leikstjóri og finnst þess 

vegna mjög gaman að setja upp leikrit með nemendum sínum í kennslustofunni. Nemendum 

hennar fannst erfitt að tala á ensku, en svo vandist það með tímanum og núna hafa þeir 

gaman af því að setja saman upp leikrit og eru þar með öruggari að tala á markmálinu. María 

segir að það sé munur á því að segja við nemendur, „þið eigið að skrifa sögu með þessum 

fimm orðum“ og „þið eigið að leika leikrit“. Með því að setja upp leikrit í kennslu fer María 

allt í einu að sjá nemendur, sem tjá sig aldrei venjulega þegar þeir eru beðnir um það, tala á 

ensku vegna þess að þá séu þeir komnir í eitthvað hlutverk. Dæmi um spurningaleiki er þegar 

kennarinn biður nemendur sína að finna einhvern í bekknum sem á til dæmis eitt systkini eða 

æfir íþróttir og þá er hlutverk þeirra að fara um skólastofuna, spyrja samnemendurna og 

skrifa svörin þeirra niður. Annað dæmi um spurningaleiki er Kahoot, en María notar hann 

þegar hún vill brjóta upp kennsluna og vera með spurningakeppni á rafrænu formi í staðinn. 

María notar oft kveikju í byrjun kennslu til að vekja forvitni nemenda sinna og fá þá til að 

skilja og uppgötva í gegnum kveikjuna hvað þeir eru að læra um. Þannig veit María nokkurn 

veginn hvar þekking nemendanna liggur. Hún segir: „ef þú getur vakið forvitni þá ertu komin 

nálægt áhuga“. María skrifar áætlun tímans oft upp á töflu, þannig að nemendur hennar geti 

fylgst með og setur einnig tímaramma til að auka virkni þeirra, segir svo ákveðin við þá að 

það sé þessi tími sem þeir hafa og þurfi því að vera virkir innan þessa tímaramma. María 

segist aldrei nota aðferðina þar sem einn nemandi svarar í einu, vegna þess að henni finnst 

það ekki virka á suma nemendur. Þess í stað hvetur hún þá til samskipta á markmálinu og að 

vinna saman. Hún bætir svo við:  

Þetta er ekki einstaklingsmiðuð kennsla, ég er að kenna hóp, þetta er eins og kór, 

ég er að reyna að láta alla virka og láta lagið virka og reyna að látu þau flytja 

verkin af því að þá verður eitthvað minnistætt úr þessari kennslustund og svo 
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segi ég hver markmiðin eru og hvert við ætlum að reyna að stefna og hvað þarf til 

að við náum árangri. 

4.2 Kennsluaðferðir sem hafa reynst illa 

Kennararnir eru meðal annars spurðir hvaða kennsluaðferðir hafi reynst þeim illa í 

enskukennslu. Svipuð svör kennaranna er um að ræða. Niðurstöður leiða í ljós að 

kennararnir voru allir á sama máli að bein og kennaramiðuð kennsla séu aðferðir sem þóttu 

ekki skila miklum árangri í enskukennslunni. Kennararnir vilja frekar að nemendur þeirra taki 

virkan þátt í þeim verkefnum sem þeir leggja fyrir. Einnig vilja þeir frekar nýta hugmyndir 

nemenda sinna (eins og áður kemur fram), hvetja þá til að tjá sig og vera óhræddir við að láta 

raddir sínar heyrast í kennslu. Aftur koma þeir samt inn á að það fari mikið eftir 

nemendahópum og að það skipti miklu máli hvernig og hvenær þeir nota kennsluaðferðirnar 

hverju sinni. 

Á hinn bóginn minnist einn kennari, Karen, á að það séu ekki endilega kennsluaðferðir 

sem hafi reynst sér illa í kennslu, heldur er það meira námsefnið. Þá aðallega ef að 

viðfangsefnið hentar illa, ef það er ekki lagt nógu vel inn eða að það sé of erfitt og flókið, þá 

gangi kennslustundir ekki upp. Fyrirmælin þurfa að vera mjög skýr svo að nemendur skilji og 

viti hvað þeir eigi að gera. Karen bætir svo við: 

þannig að semsagt flinkur kennari getur notað allar kennsluaðferðirnar til hins 

ítrasta þannig að það er meira viðfangsefni sem að getur skemmt fyrir manni 

kennslustundirnar. 

Um beina og kennaramiðaða kennslu þá hafði María þetta að segja: 

Að standa fyrir framan töfluna og vera með rosalega flotta kennslustund fyrir mig 

en svo veit ég ekki í lokin hvað nemendurnir skildu, það finnst mér ekki góð 

aðferð, svona bein kennsla þar sem ég er ekki einu sinni að spyrja þá, ég er bara 

búin að gera rosalega flottar glærur en ég hef ekki hugmynd hvað þeim fannst 

um þær. 

 

María segir að kennaramiðuð kennsla hafi ekki gengið sérstaklega vel hjá sér vegna 

þess að nemendurnir hafi ótal hugmyndir sem hún vill nýta í kennslu. María hvetur 

nemendurna sína gjarnan til að tjá sig og koma fram með sínar eigin hugmyndir. „Oft 

erum við bara að leika okkur með tungumálið og þá bara gerist ýmislegt…“, segir 

María. 
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Sara bætir svo við: 

maður verður að fá þá með í samtalið sko, þúst eins og þegar maður er að kynna 

fyrir þeim einhver málfræði atriði þá verður maður að hafa þá með. 

María segir að það virki ekki heldur að segja við nemendur að fara á blaðsíðu 27 og allir eigi 

að gera það nákvæmlega sama. Berglind segir að það gangi ekki að láta nemendur sína fara í 

vinnubækurnar og vinna málfræðiæfingar. Berglind segist frekar vilja leggja áherslu á 

samræður og minnka notkun kennslubóka, þar sem hún er ekki sérlega hrifin af þeim. María 

og Berglind segjast báðar einnig vera hættar að búa til hefðbundið enskupróf og leggja fyrir 

nemendurna sína, vegna þess að þeim þótti það ekki sýna best hvar þekking þeirra liggur og 

sumir eru haldnir prófkvíða sem getur haft mikil áhrif á árangur nemenda í prófum. Í staðinn 

búa María og Berglind til alls konar verkefni sem þær síðan meta nemendur út frá og þannig 

fá nemendur líka meira út úr kennslunni, að sögn kennaranna. María býr til dæmis til lista 

þar sem nemendur hennar eiga að skrifa í 20 mínútur um allt það sem þeir telja sig hafa lært 

í gegnum önnina. Þannig séu nemendurnir líka að taka inn markmið annarinnar og setja inn í 

einhverja sögu eða ritun. María segir að þeim líki mun betur við þessa aðferð en hefðbundin 

enskupróf. 

Kristín segir að það virki ekki að láta nemendur hlusta á alltof langan texta í einu. „Þeir 

bara ná engum skilningi og hérna bara já, þeir eru bara búnir að gleyma orðunum sem þeir 

skildu ekki í rauninni“, að sögn Kristínar. Hún segir að nemendurnir detti oft út, sérstaklega ef 

þetta er orðið alltof langur og „leiðinlegur“ lestur að þá eiga þeir til að missa áhugann. Kristín 

mælir með að hafa lesturinn ekki of langan og að vera tilbúin með aðrar hugmyndir til að 

brjóta upp kennsluna, eins og til dæmis að leyfa þeim að syngja lag eða standa upp og hreyfa 

sig á milli lestra. Kristínu finnst oft betra að lesa sjálf svo að hún geti stoppað og rætt við 

nemendur sína um efnið og hvað sum orð þýða, en þannig tryggir hún virkni allra nemenda 

sinna í kennslu. 

4.3 Færniþættirnir fjórir 

Talað mál og hlustun 

Hér eru kennararnir spurðir um hvaða kennsluaðferðir þeir noti til að þjálfa færniþættina 

fjóra, sem eru hlustun, lestur, talað mál og ritun. Af færniþáttunum fjórum leggja allir 

kennararnir mesta áherslu á talað mál og hlustun í enskukennslunni, en þeir telja þá vera 

mikilvægustu færniþættina. Sara segir: 
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Já og líka bara það fyrsta sem maður nær tökum á þegar maður er að læra 

tungumál, það er hlustun og það er tal. Það er forsenda þess að þú getir farið að 

lesa og skrifa og bara verður að vera góður grunnur í þessu sambandi. 

Kennararnir eru allir sammála því að það sé nauðsynlegt fyrir kennara og nemendur að tala 

eingöngu eða sem mest ensku í skólastofunni, sem þeir segjast gera. Þeir telja mikilvægt að 

efla gagnrýna hugsun nemenda og hæfni til að ræða saman á markmálinu. Kennararnir bjóða 

því upp á fjölbreytt verkefni sem krefjast tjáningu á ensku og þátttöku nemenda í kennslu. 

Sara segir meðal annars: „það myndi líka bara drepa niður allan starfsáhuga hjá mér ef ég 

væri bara með einhverja endalausa stíla“. Kennararnir leggja því mikla áherslu á samræður í 

tímum. Þeim gengur oftast vel að fá nemendur sína til að tala á ensku. Kristín minnist þó á að 

hún fari með nemendur sem eru óöruggir að tala ensku oft fram á gang þar sem þeir fara 

saman yfir einhverja texta og svo treystir hún því að hinir nemendurnir séu að fara eftir 

fyrirmælum kennarans á meðan. Kennararnir láta nemendur sína oftast tjá sig munnlega í 

setningum á ensku en ekki bara í einum orðum, eins og já eða nei. Til dæmis ef kennari spyr: 

„is she a girl?“ þá vill hann að nemendur svari: „yes, she is a girl“. 

Hins vegar kemur í ljós að kennararnir nota einnig móðurmálið (sem er í þessu tilfelli 

íslenska) þegar þeir eru að leggja fyrir flókin fyrirmæli, útskýra orð og hugtök. Ástæðan er 

einfaldlega vegna þess að kennararnir vilja fullvissa sig um að nemendur skilji það sem er 

sagt því að annars er hætta á því að verkefnið „klúðrist“ vegna misskilnings og svo eru alltaf 

einhverjir nemendur sem þurfa að heyra verkefnið á íslensku líka. Stundum kemur fyrir að 

kennararnir fari beint í íslenskuna í byrjun tímans, en þeir reyna að passa sig á því að nota 

eingöngu ensku í enskutímum til að vera fyrirmynd. Þá benda kennararnir á að það fari oft 

eftir bekkjum og viðfangsefni hvaða tungumáli þeir beita fyrst, þó áherslan sé lögð á að tala á 

markmálinu. 

Eins og áður kemur fram þá nota María, Berglind og Karen spurningaleiki og 

hlutverkaleiki gjarnan í kennslu vegna þess að þær telja mikilvægt að efla talað mál, en 

leikirnir þjálfa einnig hlustun. Karen notar hins vegar hlutverkaleiki aðeins minna í sinni 

kennslu. Þegar María fer með nemendur sína í hlutverkaleiki þá lætur hún þá til dæmis 

ímynda sér að þeir séu staddir á kaffihúsi og séu að tala saman á ensku, eða stundum fái þeir 

einhver stikkorð og nemendurnir eigi að flytja smá leikþátt í kringum orðin. Þeim þykja 

þessar aðferðir mjög skemmtilegar. María segir að það verði að vera einhver tilgangur með 

tali því að þá eru nemendurnir líklegri til að tala tungumálið í kennslu. María lætur einnig 

nemendur sína stundum búa til PowerPoint glærusýningu þar sem þeir eiga að finna 

ákveðnar upplýsingar á netinu um tiltekið efni og kynna það fyrir bekknum. 
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Berglind fer einnig með nemendur sína í samræðuleiki og lætur þá búa til myndbönd og 

tala inn á það á ensku. Auk þess lætur Berglind nemendur sína taka viðtöl hvert við annað. 

Þessi aðferð þjálfar meðal annars hlustun og ritun þar sem þeir eiga að skrifa niður nokkrar 

spurningar um það sem þeir vilja vita og spyrja svo bekkjarfélaga sína. Sara notar 

stöðvavinnuna til að þjálfa talað mál, hlustun og lestur, en í henni eru meðal annars stöðvar 

þar sem nemendur geta spilað, spjallað saman á ensku og hlustað á sögur (t.d. Ready Freddy 

sem nemendur elska) en þeir mega vera með bókina fyrir framan sig ef þeir vilja lesa með. Þá 

má segja að þessi tiltekna aðferð þjálfi alla færniþættina fjóra, líkt áður hefur komið fram. 

 

Kennararnir nota mismunandi aðferðir til að þjálfa hlustun nemenda sinna. María notar 

Lyricstraining, sérstaklega þar sem hún veit hvað nemendur hafa gaman af tónlist, en þar 

hlusta þeir á lög, lesa textann og skrifa hann upp og jafnvel þýða. Þessi aðferð þjálfar meðal 

annars lestur og ritun. María lætur nemendur sína einnig horfa á bíómyndir með og stundum 

án enskum texta og stoppar öðru hverju og ræðir við þá um myndina, en þá eru þeir einnig 

að þjálfast í tali. Stundum lætur María nemendurna hlusta af stökustu nákvæmni, en þá segir 

hún fyrirfram að nú ætli hún að lesa stuttan texta og gá hvort að þeir taki eftir einhverju sem 

sé rangt í textanum. María hefur einnig verið að kenna þeim að hlusta á fyrirmæli, vegna 

þess að stundum eru ekki nema helmingur af bekknum sem skilur eða heyrir það sem hún 

var að segja. María telur hlustun og skilning vera mjög mikið vandamál sem vert er að skoða 

nánar í enskukennslu eða tungumálakennslu almennt. 

Kristín finnur hlustunaræfingar inni á vefsíðu Menntamálastofnunar, leyfir nemendum 

sínum að hlusta á textana og síðan eiga þeir að svara spurningum um þá. Ef þetta eru hins 

vegar spurningar úr kennslubók þá passar Kristín að nemendurnir séu ekki með textann fyrir 

framan sig, heldur eigi þeir bara að hlusta og svo skrifar Kristín spurningarnar sem eru í 

bókinni upp á töflu. Svo eru nemendurnir líka að þjálfa hlustun með því að hlusta á lögin á 

YouTube sem þeir eiga síðan að reyna að þýða á íslensku. Auk þess lætur hún nemendurna 

horfa á bíómyndir, eins og María, og fá spurningar úr henni til að svara og ræða saman. 

Berglind hefur verið að lesa sögur fyrir nemendur sína þegar það eru 5-10 mínútur eftir af 

tímanum og látið þá horfa á myndina, eins og í vor var Oliver Twist tekin fyrir. Þeir byrja fyrst 

að lesa söguna saman, síðan ræða þeir um hana á ensku og íslensku og svo horfa þeir á 

myndina með ensku tali og texta. Nemendurnir áttu síðan að vinna verkefni sem tengdist 

sögunni og myndinni, en Berglind náði ekki að framkvæma síðarnefnda vegna þess að það 

voru aðeins nokkrir dagar eftir af skólanum.  

Karen notar verkefni sem nemendur hennar eru að vinna með og stundum les hún upp 

texta í stað þess að láta þá sjálfa lesa hann. Karen bætir svo við að þegar hún hafi tök á eða 

ef að námsefnið er orðið rafrænt þá sendir hún hlekk á upptökuna til foreldranna í tölvupósti 
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og skrifar hvaða kafla hún sé að fara að lesa þannig að nemendurnir geti hlustað á hann 

heima ef þeir vilji. Karen telur þetta henta nemendum sem eru óöruggir í ensku, en þá geta 

nemendurnir til dæmis verið búnir að kynna sér viðfangsefni tímans og skoðað orðaforðann 

og mætt tilbúnir í kennslustundina. Karen segir svo að hlustun komi víða fyrir í mörgu sem 

hún sé að gera. 

 

Lestur og ritun 

Kristín er eini kennarinn í rannsókninni sem notar kennslubók til að þjálfa lestur og 

lesskilning nemenda sinna. Hún notar Ready for Action, en þá eiga nemendur að svara 

spurningunum sem fylgir textanum í bókinni. Kristín reynir samt að finna nútímalegra efni á 

netinu og prentar út og lætur nemendur sína lesa og skrifa út frá verkefnunum. Líkt og áður 

hefur komið fram þá notar María Lyricstraining meðal annars til að þjálfa lestur og ritun. 

María hvetur nemendur sína til að lesa bækur á ensku eða skoða hvað er enskt í umhverfinu 

(t.d. skilti niðri í bæ). Í 7. bekk vinnur María með söguna um Rómeó og Júlíu þar sem 

nemendur lesa fyrst söguna og síðan setja þeir upp leikrit. Nemendunum finnst þessi aðferð 

mjög skemmtileg og Maríu finnst gaman að sjá þá skemmta sér og leika sér með tungumálið. 

Hvorki Berglind né Karen segjast vera með sérstaka kennsluaðferð til að þjálfa lestur þar 

sem þær leggja ekki mikla áherslu á slíka þjálfun í kennslu, heldur mæta Berglind og Karen 

nemendunum þar sem þeir eru staddir í lestri. Þær nota hins vegar báðar Hickory, Dickory, 

Dock bækurnar sem nemendunum þeirra finnst mjög spennandi. Það kom Berglindi verulega 

á óvart vegna þess að hún segist ekki vera mikil bókamanneskja. Henni finnst þó þessar 

bækur hafa hjálpað sér að þjálfa lestur nemendanna. Þær bjóða einnig upp á fjölbreytni, en í 

þessum bókum eru til dæmis orðaforðaæfingar, lesskilningsæfingar, nokkrar talæfingar og 

nemendurnir geta meðal annars teiknað og litað (t.d. geta nemendurnir teiknað myndir til að 

túlka söguna sem þeir voru að lesa – til að efla lesskilning sinn). 

Nemendur Karenar sýna einnig mikinn áhuga á enskubókunum sem hún útvegar þeim og 

kaupir frá Rósakoti og í Costco, bækur eins og Harry Potter, Horrid Henry (Skúli skelfir) og 

Diary of a wimpy kid (Dagbók Kidda klaufa). Karen bætir svo við: „þannig að lestur og 

lesskilningur kemur fyrir uuu í bara öllu sem maður hefur gert.“ Ásamt stöðvavinnunni hafa 

nemendur Söru einnig verið að fást við æfingar með stuttum textum þar sem þeir eiga að 

svara nokkrum spurningum upp úr textanum til að efla lesskilning sinn. 

 

Svipað svar var gefið þegar rannsakandi spyr Berglindi, Söru og Karen hvaða kennsluaðferðir 

þær noti til að þjálfa ritun, en þær segjast heldur ekki vera með sérstaka aðferð til að þjálfa 
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ritun. Karen bætir svo við: „ritunin þjálfast bara mest í gegnum verkefnin sem þeir eru að 

vinna…“. 

Þrátt fyrir að María og Kristín segist leggja mesta áherslu á talað mál í sinni kennslu þá 

leggja þær einnig áherslu á skapandi ritun, en þá verður líka að vera einhver tilgangur með 

rituninni að sögn Maríu. Til að koma með dæmi um kennsluaðferðir sem æfir ritun þá nefnir 

María að hún láti nemendurna sína stundum skrifa upp orð og texta úr lestrarbókinni sinni í 

stílabók og myndskreyta textann svo að hún geti séð hvort að þeir hafi skilið hann. Þannig 

þjálfast nemendur líka í hvernig eigi að skrifa á ensku og að skrifa rétt á ensku. Kristín notar 

„Messenger“ verkefnið og lætur nemendur sína búa til myndasögur, líkt og áður hefur komið 

fram til að þjálfa ritun. Auk þess lætur hún nemendurna skrifa dagbókarfærslur í stílabókina 

sína. 

Að lokum ber þó að nefna að þrátt fyrir allar þær kennsluaðferðir sem kennararnir fimm 

segjast nota þá sé engin ein sérstök aðferð til að æfa færniþættina fjóra, heldur reyna þeir að 

blanda kennsluaðferðunum svolítið saman og velja aðferð sem hentar best í hvert skipti. 

Berglind segir: „Ég er bara eins og kista og svo tek ég bara upp úr henni hverju sinni sko 

hehe“. 

4.4 Viðhorf kennaranna gagnvart hópvinnu, tónlist og leikjum í 
enskukennslu 

Hópvinna 

Kennararnir eru afar jákvæðir gagnvart hópvinnu og leggja mikla áherslu á hópastarf og 

hópvinnu í kennslu. Þær hvetja gjarnan nemendur sína til að hjálpast að og vinna saman. 

María segir: 

Hópastarf í tungumálum er svo flott af því að nemendur kenna svo mikið hvort 

öðru. Það er ekki kennari sem kemur alltaf eins og Google translate, þeir eru bara 

góðir í að hjálpast að… 

María sér um að raða sjálf í hópa vegna þess að nemendur eiga að geta unnið með hverjum 

sem er og segir: „það er ekki gott að láta þá velja því að þá verða alltaf einhverjir stakir fyrir 

utan sem geta ekki auðveldlega myndað hóp“. Kristín gætir þess að raða nemendum rétt í 

hópa og reynir að hafa blandaða hópa, þar sem allir geta blómstrað og nýtt hæfileika sína. 

Berglind hvetur nemendur sína til að hjálpa hver öðrum áður en þeir leiti til hennar. Hún 

notar hópvinnu óspart í sinni kennslu og segir: „jafningjafræðsla eða svona félagastuðningur 

er bara númer eitt sko.“ Berglind passar þó að nemendurnir yfirtaki ekki hver annan, það er 

að þeir séu ekki að nýta sér hjálpina alltof mikið og reyna að komast hjá því að gera verkefnin 

sjálf. Henni finnst „lang skemmtilegast“ að láta nemendur vinna verkefni sem hvetur þá til að 
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vinna í pörum eða litlum hópum og ræða sín á milli. Berglind segir að hún banni nemendum 

sínum aldrei að vinna saman. 

Á hinn bóginn segir Berglind að erfiðustu hópverkefnin séu þegar hún lætur nemendur 

sína tala ensku. Sara telur hópvinnu vera mikilvæga og notar það mikið í kennslu, sérstaklega 

þar sem hún er afar hrifin af stöðvavinnu. Það er sjaldan sem Sara segir við nemendur að þeir 

megi ekki aðstoða hvorn annan eða vinna saman. Það eru þó ákveðin verkefni þar sem hún 

vill sjá hvað hver nemandi getur en það er oftast í boði að vinna saman. Sara bætir svo við: 

og það er nefnilega líka eitt af því sem krakkar þurfa að kunna þegar þau fara á 

vinnumarkaðinn, það er að vinna með fólki. Þannig að maður er að undirbúa þau 

undir framtíðina, ekki bara eitthvað bóklegt sko. 

Karen telur mikilvægt að nemendur læri að vinna sjálfstætt, í pörum og hópum. Hún gerir 

nemendum sínum strax ljóst að kennarinn raðar í hópa og að þeir eigi ekki að velta því fyrir 

sér af hvaða kyni einhver er, nafni eða útliti. Karen minnist svo á að mesta áskorun kennara í 

hópvinnu sé að virkja alla, vegna þess að það verða alltaf einhverjir nemendur sem reyna að 

komast hjá því að taka þátt. Hún reynir að raða nemendum í hópa þannig að þeir sem eru 

óöruggir í ensku fái að vinna með einhverjum sem þeir treysta.  

 

Tónlist og leikir 

Líkt og með hópvinnu, þá eru kennararnir afar jákvæðir gagnvart tónlist og leikjum í kennslu. 

María er mjög hlynnt því að nota tónlist í kennslu og nefnir Lyricstraining, líkt og hefur komið 

fram. María segir:  

Já tónlist uuu mér finnst það frábært því að það er hægt að vinna alls konar með 

tónlist. Leikir já æðislegt. Orðið leikur er jákvæðara heldur en verkefni og þú 

getur útbúið öll verkefni í leik, eins og hringekja, það virkar líka mjög vel í 

enskukennslu, að gera eitthvað verklegt og vera á hreyfingu. 

Karen notar stundum Lyricstraining í kennslu og nemendum hennar finnst það mjög 

skemmtilegt. Hún notar leiki í allri sinni enskukennslu (t.d. spurningaleiki, ratleiki og 

hlutverkaleiki) og reynir að búa til alls konar spil á ensku, eins og slönguspil. Hún telur þó að 

það vanti að gefa út leikjahandbók á ensku, eins og er til dæmis til á íslensku og dönsku. 

Kristín notar tónlist og myndbönd í sinni kennslu og reynir að skapa notalegt andrúmsloft svo 

að nemendur hennar treysti sér betur til að tala enskuna. Kristín segir: 
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maður sér það alveg að það eykur áhuga þeirra alveg rosalega að bara fá að horfa 

á myndbönd og einmitt öll þessi tónlistarverkefni að skrifa upp eftir þessum 

lögum það bara vekur áhuga þeirra mikið sko og bara allt uppábrot sko hehe.  

Kristín nefnir þó að hún hafi lítið notað leiki, eins og hlutverkaleiki í enskukennslunni sinni, en 

væri aftur á móti til í að prófa það. Sara spilar oft tónlist í tímum þegar nemendur eru að 

vinna verkefnin sín og segir að þeim þykir það afar notalegt. Þá verður þægilegri stemning, 

andrúmsloftið jákvæðara og skemmtilegra og margir nemendur ná að einbeita sér betur 

þegar tónlist er í gangi. Þegar rannsakandi spyr Söru hvort að hún hafi notað tónlist í kennslu 

svarar Sara að hún hafi verið með verkefni þar sem hún velur eitthvað vinsælt lag og 

nemendur eiga að fylla inn í lagatextann. Sara segir: 

mér finnst bæði tónlist og leikir rosalega mikilvægt af því að þetta er það sem er 

skemmtilegt og er tenging við raunveruleikann og krakkar hafa bara gaman af 

þessu og er bara nauðsynlegur partur af námi algjörlega. 

4.5 Nemendur fylgjast með eigin frammistöðu í enskunáminu 

Þegar kennararnir í rannsókninni eru spurðir hvernig þeir hjálpi nemendum að fylgjast með 

frammistöðu sinni í enskunáminu þá segjast María, Berglind og Karen láta nemendur sína 

taka sjálfsmat. Með sjálfsmati er átt við að nemendur meti sig sjálfir og ígrundi hvað fór vel 

og hvað þeir geti gert betur. Ef nemendur ná aldrei að klára verkefnin sín þá er það eitthvað 

sem að þeir þurfa að laga auk þess að þeir þurfa að finna aðrar leiðir til að klára verkefnin, 

segir Karen. María lætur nemendur sína útbúa lista þar sem þeir eiga að merkja við þegar 

þeir hafa lokið við ákveðin verkefni þannig að þeir sjái hvað er búið og hvað er eftir. Kristín er 

dugleg að gefa nemendum sínum endurgjöf, til dæmis þegar þeir eru að fara yfir spurningar 

uppi á töflu að þá eiga nemendurnir að skrifa réttu svörin með öðrum lit þannig að þeir geti 

séð og skoðað hvað betur mætti fara. 

María og Berglind láta nemendur sína einnig taka jafningjamat í hópvinnu. Með 

jafningjamati er átt við að nemendur meti hver annan og verkefni annarra. María segir: „ef 

þú heldur áhuganum uppi, þá helduru svoldið framförunum“. Á hverri önn tekur Berglind að 

auki einstaklingsviðtöl um markmið þeirra til tungumálanámsins. Þegar Berglind tók viðtölin í 

haust fannst henni nemendurnir vera afar neikvæðir gagnvart enskunni, en eftir að hafa 

tekið stöðuna aftur í vor fannst henni þeir vera mun jákvæðari og öruggari að tala á ensku. 

Sara lætur nemendur sína einnig taka svokallað sjálfsmat þar sem hún lætur þá setja sér 

markmið í byrjun annar og svo eiga þeir að meta sig sjálfir og markmiðin sem þeir settu sér í 

lok annar, það er hvernig þeim gekk, hvað gekk vel og hvað mætti betur fara. Sara byrjaði 

haustið á því að líkja enskunáminu við að „vera partur af vegi“ og lýsir í framhaldinu: 
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við förum bara áfram eftir veginum eftir því sem þeir læra meira og það er 

náttúrlega bara eins og það er, það er enginn á sama stað og sumir ná langt, aðrir 

styttra. Við erum öll ólík og við eigum ekki öll að vera eitthvað eins og hver eigi 

bara að hugsa um sjálfan sig og sýna framfarir… 

Núna í vor bað Sara nemendur sína að svara nokkrum spurningum um hvernig þeim hefði 

miðað áfram á „enskuveginum“. Flestir nemendanna sögðust hafa farið áfram en bara 

mislangt. Sara segir að þetta sé óformlegt og huglægt mat en henni finnst gott að 

nemendurnir upplifi það að þeir hafi lært eitthvað, að þeim fari fram og að þeir séu 

meðvitaðir um það sjálfir. Sara vildi gera nemendurna meðvitaða um að þeir séu í skólanum 

til þess að fara áfram og fannst góð hugmynd að teikna upp mynd í huga þeirra svo að þeir 

skilji hvað hún á við. Sara er dugleg að minna nemendur sína á að það sé eðlilegt að gera 

mistök og að það þurfa ekki allir að vita allt. „ég er ekki að þykjast vera alvitur… þetta á ekki 

bara að vera eitthvað ég upp á einhverjum stalli að predika yfir þeim“, segir Sara. 

4.6 Skipulag kennslu og námsefni 

Þegar kennararnir eru spurðir hvernig þeir skipuleggja kennslu sína þá segjast þeir ýmist 

skipuleggja hana einir, með nemendum sínum eða í samvinnu við aðra kennara. María reynir 

hins vegar að undirbúa sem minnst það sem hún þarf að gera og varar aðra kennara við að 

ofgera sér ekki í undirbúningi kennslunnar því að þá hættir hugmyndaflæðið að streyma inn. 

Hún segir: „ég hef bara lært það að maður leggur rosalega mikla vinnu í eitthvað og svo er 

það ekki alveg að virka“. Ef hún sér að tiltekin aðferð eða verkefni sé ekki að ná að vekja 

áhuga nemendanna þá stoppar hún og grípur í eitthvað annað í staðinn. María bætir svo við: 

Maður mótar kennsluaðferðir svoldið eftir hópnum, sumir þurfa bara að vita 

nákvæmlega hvað á að gera á meðan aðrir þola meira frelsi. Kennsluaðferðir eru 

svo margvíslegar að þú bara lærir hvað hentar hverjum hópi. 

Allir kennararnir reyna að sýna sveigjanleika í starfi eftir bestu getu, líkt og áður hefur komið 

fram. Kennararnir segjast allir reyna að skipuleggja kennslu sína með fjölbreytni í huga og 

gæta þess að aðferðirnar og verkefnin séu eins fjölbreytt og hægt er þannig að allir 

nemendur geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Þeir leggja áherslu á nemendamiðaða kennslu 

fremur en kennaramiðaða og reyna sem oftast að fá nemendur sína til að vera með í 

ákvarðanatöku. Hins vegar finnst Kristínu hún vera mikið sjálf að miðla til nemendanna og því 

má segja að kennslustundirnar hennar blandist af nemendamiðaðri og kennaramiðaðri 

kennslu. 
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Til að lýsa reynslu sinni af kennaramiðaðri kennslu, þá segir Berglind: „Eina 

kennaramiðaða kennslustundin var þegar ég var að útskýra hæfniviðmiðin. Það var rosalega 

kennaramiðuð kennslustund og það var mjög leiðinleg kennslustund“. Það sem gerði 

kennsluna bærilega var þegar Berglind fékk nemendur sína til að vera með í 

ákvarðanatökunni. Þá fengu nemendurnir tækifæri til að deila hugmyndum sínum um 

möguleg verkefni sem þeir gátu gert og borið ábyrgð á eigin námi. Berglind segir: „svo get ég 

alltaf sagt: já þið tókuð þátt í þessu, þetta er ykkar hugmynd hehe. Þúst það hjálpar mjög 

mikið upp á það að hvetja þá áfram.“ 

Þegar kennararnir eru spurðir hvaða hlutverki námskráin gegni í þeirra kennslu, þá segja 

allir kennararnir að kennsla þeirra stjórnist mikið af núgildandi aðalnámskrá og 

hæfniviðmiðum, sem þeir telja vera of mörg og flókin sum. Þrátt fyrir að finnast hæfniviðmið 

fyrir erlend tungumál vera flókin þá segir Berglind að þau hafi samt hjálpað sér að kenna 

fjölbreyttara efni. 

Þegar kennararnir eru spurðir hvaða námsefni þeir noti í enskukennslu og hver viðhorfin 

þeirra séu á þeim, þá nefna þeir að þeir noti kennslubækur sem Menntamálastofnun gefur 

út. Sem dæmi má nefna Portfolio, Speak-Out og Work-Out (Berglindi þykir þessar bækur of 

barnalegar), Enska málfræði B, Ready for Action og Action. Aftur á móti sýna niðurstöður að 

kennararnir hafi mjög neikvæð viðhorf gagnvart námsefninu og kennslubókunum sem standa 

þeim til boða til að mæta kröfum aðalnámskrár. Flestallar kennslubækurnar innihalda gamalt 

efni sem er ekki í takt við nútímann, að mati kennaranna. María kom með áhugvert svar 

þegar hún var spurð út í viðhorf hennar til kennslubókanna: 

Kennarar eiga að finna eitthvað sem er núna. Námsbókin er ekki biblía, 

námsbókin verður eiginlega bara svona eins og kennslubók fyrir kennarann og 

svo bara tekur hann úr bókinni sem hann vill og matreiðir það eða eins og ég kýs 

að kalla það, þetta er bara hlaðborð. 

Á þeim nótum leita kennararnir gjarnan annað, eins og að finna nútímalegra efni á 

Internetinu (t.d. Google, YouTube, Pinterest), í verslunum (t.d. Rósakot og Costco) eða búa 

jafnvel til sitt eigið námsefni til að gefa nemendum sem mest val um fjölbreytt verkefni. Hins 

vegar þykir þeim það vera afar tímafrekt. María og Sara reyna einnig að hafa verkefnin 

svolítið þematengd þegar tækifæri gefst. Samhliða kennslubókunum langar Kareni að kaupa 

námsefni frá Cambridge í Englandi en segir að það sé vont að geta ekki skoðað bækurnar og 

skólar hérlendis hafi lítinn úthlutunarkvóta. Meðal kennslubókanna nota Berglind, Sara og 

Karen enskubækurnar Hickory, Dickory, Dock sem aukaefni, en nemendurnir þeirra eru mjög 

hrifnir af þessum bókum vegna þess að það er fjölbreytni í þeim. Í þessum bókum eru til 

dæmis orðaforðaæfingar, lesskilningsæfingar, nokkrar talæfingar og nemendur geta meðal 
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annars teiknað og litað. Berglind styðst mikið við hæfniviðmiðin sem er að finna í núgildandi 

aðalnámskrá, líkt og áður hefur komið fram og býr hún þess vegna líka til verkefni út frá 

þeim. 

Dæmi um verkefni sem kennararnir finna á Internetinu eru til dæmis krossgátur, 

orðasúpur, myndasögur og myndbönd. Nemendur þeirra Söru og Karenar hafa mikinn áhuga 

á Harry Potter og fótbolta þannig að þær reyna að finna alls konar verkefni sem tengjast því. 

Sara segir: „…ég reyni bara að gera þá spennta fyrir náminu, að þetta sé ekki bara svona 

einhver afplánun þar sem að þeir þurfa bara að gera þetta“. Karen segir að þegar kennari er 

með fjölbreyttan nemendahóp þá sé ekki hægt að vera alltaf með alla í sama efninu, heldur 

verði hann að hafa „mikið og fjölbreytt úrval í úrtakinu, bæði léttara og þyngra efni“. Allir 

kennararnir gæta sín einmitt á því að hafa verkefnin skýr og einföld, en eru einnig með alls 

konar krefjandi aukaverkefni fyrir nemendur sem eru fljótir að vinna. 

Samhljómur er í svörum kennaranna fimm um að það sé mikil þörf á fjölbreyttara og 

nútímalegra námsefni í ensku. Þeir leggja til að minnka áherslu á verkefni sem tengjast 

málfræði, þó það sé vissulega hluti af enskunámi nemenda. Kennararnir vilja frekar fá 

verkefni sem leggja áherslu á tjáskipti og samvinnu, eins og má sjá á aðferðunum sem þeir 

nota í sinni enskukennslu. Berglind vill einnig meiri lesskilningsverkefni og önnur verkefni þar 

sem hún getur nýtt tæknina í (t.d. að búa til myndbönd og tónlist). Hún segir: „við þurfum 

náttúrulega að uppfylla þessi hæfniviðmið sem bara uppfyllast ekki af kennslubókum þannig 

að ég bý oftast bara til verkefnin sjálf“. Berglind bætir svo við: „þúst mér þarf að finnast 

þetta skemmtilegt sjálf“. María er sammála hvað varðar tæknina en hún segir að tæknin og 

enska fara vel saman og leggur því líka til að auka vægi upplýsingatækni í enskukennslu og 

bara í tungumálakennslu yfirhöfuð. Allir kennararnir reyna að gera námsefnið áhugavert fyrir 

alla nemendurna. Einn kennari segir meira að segja rannsakanda frá því að nokkrir 

enskukennarar séu að fara að gefa út nýtt námsefni fyrir 5. bekk í haust, sem leggur áherslu á 

fjölbreytt og skapandi verkefni. Helsta ástæðan fyrir því er að þeim finnst vanta námsefni þar 

og styður það því við svör kennaranna í rannsókninni. 

4.7 Hlutverk kennaranna í enskukennslu 

Í þessum kafla eru kennararnir í rannsókninni meðal annars spurðir út í hvað þeir telji vera 

helsta hlutverk sitt þegar kemur að enskukennslu, hvernig þeir komi til móts við þarfir allra 

nemenda sinna, hvernig þeim finnist áhugi nemenda sinna vera, hvernig þeim finnist þeir ná 

til nemendanna sinna og hvernig þeir hvetji nemendur sína til að finna sinn eigin námsstíl. 

Hvað varðar hlutverk kennaranna, þá eru svör þeirra frekar lík. Það sem kennararnir telja 

vera helsta hlutverk sitt í enskukennslu er að tryggja fjölbreytileika í kennslu nemenda sinna, 

að hvetja þá og vekja áhuga þeirra auk þess að fá þá til að vera virka í kennslu. Ásamt því að 
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gera kennsluna spennandi fyrir nemendur sína þannig að þeim leiðist ekki, en gæta þess þó 

að þvinga nemendurna ekki í neitt sem þeir vilja ekki gera, eins og að lesa upphátt. Þeir segja 

að það sé mikilvægt að nemendur upplifi kennsluna sem „eitthvað skemmtilegt“ og að 

kennarinn hafi sjálfur áhuga á því sem hann er að kenna og smiti út frá sér. Kennararnir sjá til 

þess að þeir hafi nægt efni til staðar fyrir nemendur sína þannig að þeir hafi úr nógu að moða 

í hverjum enskutíma. Kennararnir leggja mikla áherslu á að nemendurnir tali rétt mál og 

reyna að mæta þeim þar sem þeir eru staddir í enskukunnáttunni. Auk þess segja 

kennararnir að hlutverk þeirra sé að auka sjálfstæði og ábyrgð nemendanna og efla 

frumkvæði þeirra. Þeir reyna að hafa innlagnirnar og fyrirmælin skýr svo að allir nemendur 

viti hvað þeir eigi að gera. Nemendur eru þá hvattir til að finna sínar eigin leiðir til þess að 

komast í gegnum efnið (sbr. námsstíl nemenda). 

Til að koma til móts við þarfir allra nemenda í enskukennslu þá segja kennararnir að þeir 

gefi nemendum sínum val um fjölbreytt verkefni. Ástæðan fyrir þessu er að kennari á aldrei 

að gera ráð fyrir að nemendur kunni það sem fyrir þá er lagt. Kennararnir láta nemendurna 

vita hvaða verkefni eru í boði og hvetja þá til að velja verkefni sem þeir eru öruggastir með, 

en gæta þess þó að nemendurnir séu ekki að velja alltof létt né alltof erfið verkefni. 

Kennararnir reyna þess vegna að lesa nemendahópinn sinn vel, meta styrkleika og veikleika 

þeirra og gera þar með mismunandi kröfur til nemendanna. Mikilvægt er að kennarinn viti og 

þekki styrkleika nemenda sinna, sumir eru til dæmis duglegir í skapandi skrifum, aðrir eru 

góðir í að búa til teiknimyndasögu og enn aðrir lesa mjög vel upp á ensku. Það skiptir líka 

máli að nemendur finni sína styrkleika. Með því að gefa nemendum aukið val á verkefnum 

eru kennararnir jafnframt að auka sjálfstæði og ábyrgð nemenda. Kennararnir segjast allir 

fylgjast vel með framförum nemenda sinna. Þeir reyna að hvetja og ýta öllum nemendunum 

áfram í átt að markmiðum kennslunnar. Þá skiptir máli að markmið kennslunnar séu skýr og 

skiljanleg svo að nemendurnir viti hvers af þeim sé ætlast. María segir: 

nemendur þurfa að vita hver tilgangur kennslunnar er og að þeir sjái framfarir í 

náminu, ekki bara skrifa eitthvað í bók eða gera bara einhver verkefni. Já og líka 

bara að hafa augun opin og fylgjast með, maður þarf að horfa á YouTube, hugsa 

um góðar hugmyndir, hlusta á nemendurna og taka tillit til skoðana þeirra og 

hugmynda. Maður þarf að passa sig á að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

skapandi kennslu, ekki bara skapandi verkefni og já fyrst og fremst er kannski 

markmiðið að það fari eitthvað fram, að það sé einhver þróun hjá nemendum og 

reyna að láta nemendur finna að þetta sé svoldið þeirra, að þeir séu ekki að læra 

fyrir mig heldur að við séum að læra ensku saman. 
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Maríu, Berglindi, Söru og Karen finnast nemendur sína vera mjög móttækilegir og 

áhugasamir gagnvart enskukennslunni. Kristínu telur það hins vegar afar misjafnt. 

Kennararnir telja allir að nemendur sem séu góðir í tungumálum virðist jákvæðari gagnvart 

tungumálanáminu, á meðan aðrir sem eiga erfitt með tungumál eru neikvæðari og virðast 

oft missa áhugann. Berglind og Sara telja til dæmis nemendur sína vera jákvæðari gagnvart 

enskunni eftir að þær tóku við bekknum. Kennararnir telja þó að flestallir nemendurnir séu 

nokkuð öruggir með að læra og tala á markmálinu. Hins vegar finnst kennurunum það vera 

mikil áskorun að glíma við þá nemendur sem eru óöruggir gagnvart enskunni. Þess vegna 

bjóða kennararnir nemendum sínum upp á mismunandi gerðir af verkefnum á „hlaðborðið“ 

eins og María kallar það, þannig að allir geti fundið eitthvað sitt hæfi í samræmi við þeirra 

getu og færni. Þá verður andrúmsloftið betra og jákvæðara. Með þessum hætti telja 

kennararnir sig ná til nemenda sinna, með því að leyfa þeim að velja verkefni eftir sínu 

áhugasviði. Má þar einnig nefna að kennararnir leggi sig mikið fram við að kynnast 

nemendum sínum, eru hreinskilnir í samskiptum og nálgast þá á mismunandi hátt (sbr. val 

um verkefni). Berglind segir að ef hún lendi í vandræðum með nemendur þá hafi hún látið þá 

vinna í forritum eins og Bitsboard. Auk þess lætur hún þá fara inn á síðuna LearningApps.org, 

en þar getur Berglind búið til námsefni. Nemendur geta til dæmis verið í fótboltaleik þar sem 

markmiðið er að setja inn rétt orð til að láta fótboltamennina sína færast áfram. 

Til að hjálpa nemendum sínum að finna sinn námsstíl eru kennararnir sammála því að 

þeir geri það með því að gefa nemendum sínum kost á að velja verkefni sem höfða til þeirra. 

Auk þess eru nemendurnir hvattir til að prófa sig áfram og finna hvað þeim sjálfum hentar 

vel í námi, vegna þess að það er mjög mismunandi hvað hentar hverjum og einum. Sumum 

nemendum hentar til dæmis að leita í orðabókum, á meðan öðrum finnst betra að spyrja 

kennarann sinn. Kennararnir nota einnig ýmsar aðrar leiðir til þess. María lætur nemendurna 

sína til dæmis setja sér námsmarkmið og svo fá þeir umsögn frá henni. María segir: „margir 

leggja metnað sinn í að fá framúrskarandi umsögn sem er hvatning í sjálfu sér“. Kristín og 

Karen reyna að kenna nemendum sínum glósutækni og hvetja þá til að glósa allt sem þeir 

skilja ekki og teikna mynd til að skilja betur. Karen lætur þá einnig skrifa alltaf efst uppi í 

stílabókina sína, hvaða bók þeir eru að vinna upp úr og hvað verkefnið þeirra heitir sem 

auðveldar þeim ferlið þegar þeir þurfa að leita að hverju sérstöku verkefni. Berglind og Sara 

miðla oft til nemenda sinna hvernig þeim þótti best að læra á þeirra aldri og hvernig þær 

hafa upplifað hvernig nemendum þykir gott að læra. Berglind talar um hvernig hún lærði allt 

öðruvísi en aðrir á unglingsárum sínum, til að gera nemendurna meðvitaðari um aðrar 

aðferðir sem þeir geti tileinkað sér. 
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5 Umræða  

Líkt og áður hefur komið fram þá er markmið verkefnisins að skoða hvaða kennsluaðferðir 

miðstigskennarar eru að nota í sinni enskukennslu og hvort þeir leggi áherslu á fjölbreytni í 

kennslu til að koma til móts við þarfir allra nemenda. Í þessum kafla eru dregnar saman 

helstu niðurstöður verkefnisins og settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn. Í þessu 

verkefni eru tvær meginrannsóknarspurningar lagðar til grundvallar: 

1. Hvaða kennsluaðferðir eru enskukennarar að nota á miðstigi grunnskóla í dag? 

2. Hvernig beita enskukennarar kennsluaðferðunum á miðstigi grunnskóla í dag? 

5.1  Árangursríkar kennsluaðferðir 

 

 

 

Mynd 1. Árangursríkar kennsluaðferðir, með hliðsjón af færniþáttunum fjórum. 

 

Á mynd 1 hér að ofan má sjá kennsluaðferðirnar sem kennararnir í rannsókninni eru að nota í 

sinni enskukennslu, með hliðsjón af færniþáttunum fjórum, sem eru lestur, hlustun, talað 

mál og ritun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendamiðuð kennsla og 

tjáskiptaaðferðir séu aðferðir sem kennararnir leggi mesta áherslu á í sinni enskukennslu. 
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Nemendamiðuð kennsla 

Samkvæmt kennurunum sem tóku þátt í rannsókninni hefur reynst þeim vel að hafa 

nemendamiðaða kennsluaðferð, en hún felur í sér að kennarinn og nemendurnir vinni saman 

til að ná settum markmiðum, að nemendur fái að taka meiri þátt og bera ábyrgð á námi sínu, 

líkt og Nunan (1999) segir. Því er mikilvægt að nemendur kunni að afla sér nýrrar þekkingar 

og leikni til að geta notað þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast. Eins þurfa nemendur að fá 

tækifæri í skólastofunni til að tjá skoðanir sínar og efla sjálfstæði þeirra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011; Nunan, 1999). 

Niðurstöðurnar leiða í ljós að kennararnir reyna að vera sveigjanlegir í starfi og taki tillit til 

hugmynda nemenda sinna auk þess að gefa þeim tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum er 

varða nám þeirra. Með þessum hætti ná kennararnir meðal annars að auka áhuga, virkni og 

sjálfstæði nemenda. Þetta kemur heim og saman við það sem Nunan (1999) og Ingvar 

Sigurgeirsson (1999a) segja um að gæta þurfi þess að aðferðirnar og verkefnin sem 

kennarinn velur hverju sinni séu fjölbreytt og skapandi, að þau snúist meðal annars um að 

vekja áhuga nemenda, hvetja til náms, efla nemendasjálfstæði og sjálfsábyrgð. 

Kennararnir reyna að láta kennsluáætlunina ekki ráða ferðinni, heldur reyna þeir að vera 

opnir fyrir tilbreytingum. Oftast vilja kennararnir gjarnan fá nemendur sína með við 

skipulagningu kennslunnar, því þeim þykir mjög mikilvægt að hlustað sé á nemendur. Lowes 

og Target (1999) nefna að aukin þátttaka nemenda í ákvörðunum auki líkur á því að þeir sýni 

náminu sínu meiri áhuga auk þess væru þeir þá líklegri til að fylgja þeim eftir. Nemendum 

finnst þá að raddir þeirra og skoðanir séu virtar og þeim treyst fyrir að geta tekið ákvarðanir 

um sitt eigið nám. Áður en nemendum er hins vegar gefið tækifæri til að taka þátt í 

ákvarðanatöku þá segir Nunan (1999) að þeir þurfi fyrst að hafa öðlast nauðsynlega 

þekkingu, skilning og færni til að geta tekið mikilvægar ákvarðanir varðandi nám sitt. 

Berglind og Sara láta nemendur sína læra með því að framkvæma (e. learning by doing) 

Berglind lætur nemendur sína til dæmis búa til myndbönd í iMovies og tala inn á þau á 

ensku. Jafnframt býður hún nemendunum upp á fjölbreyttar leiðir til að skila inn verkefnum 

sínum, eins og til dæmis námsforritið Seesaw, sem allir geta haft aðgang að. Eitt verkefnið í 

Seesaw var að nemendur Berglindar í 5. og 6. bekk áttu að setja inn tjámyndir af 

áhugamálum sínum, fjölskyldu og aðrar hugmyndir sem þeir fengu og síðan áttu þeir að 

skrifa um myndirnar og kynna þær fyrir bekknum. Þessar aðferðir vöktu mikla lukku hjá 

nemendunum og telur Berglind aðferðirnar vera ein leiðin til að vekja áhuga og efla 

sjálfstæði þeirra, líkt og Nunan (1999) og Ingvar (1999a) segja. Sara notar stöðvavinnuna 

mjög mikið í sinni kennslu, en þar notar hún ýmis konar spil og leiki til að vekja áhuga 

nemenda sinna, efla færniþættina fjóra og samvinnu. Ingvar (1999b) segir að stöðvavinna sé 

góð leið til að nálgast áhugasvið nemendanna, auka valfrelsi og fjölbreytni, efla sjálfstæði, 
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virkni og skapandi hugsun nemenda. Sara segir að stöðvavinnan hafi upp á svo mikið að 

bjóða og oftast upplifi nemendurnir ekki að þeir séu endilega að læra. Með þessari aðferð er 

Sara að þjálfa nemendur sína smám saman í að vinna sjálfstætt í litlum hópum. Sara segir: 

„það er svo auðvelt að detta í það að segja þeim hvað á að gera eða hvernig á að leysa og 

svona“.  

 

Tjáskiptaaðferðir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tjáskiptaaðferðir sé sú aðferð sem hefur meðal annars 

reynst kennurunum vel í enskukennslu, en hún leggur áherslu á að nemendur tjái sig sem 

mest á markmálinu, sem í þessu tilfelli væri enska. Bailey (2003) segir að í tungumálakennslu 

sé mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að tjá sig á töluðu máli. Gott er að kennari og 

nemendur noti markmálið í öllum samskiptum í kennslustundum og utan þess, líkt og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kveður á um.  

Kennararnir leggja mikla áherslu á tjáskipti og samvinnu. Þeir hvetja nemendur sína 

gjarnan til að tjá sig á markmálinu og að vinna með öðrum. Þá er einnig vert að minnast á 

tvær nálganir sem tilheyra tjáskiptaaðferðinni, en þær eru verkefnamiðað nám og samvirkt 

nám sem eiga einnig vel við. Bailey (2003) telur að para- og hópvinna séu tilvalin leið til að fá 

nemendur til að ræða saman á markmálinu. Einn kennari, Kristín, notast við skapandi ritun í 

sinni kennslu. Hún skiptir til dæmis nemendum sínum í litla hópa og lætur þá búa til 

myndasögur. Nemendur Kristínar fengu það verkefni að búa til myndasögu úr Oliver Twist, 

þar sem hver hópur átti að teikna mynd úr sögunni, skrifa texta undir og kynna það svo fyrir 

samnemendum sínum. Með þessari aðferð læra nemendurnir að vinna í hópum og að tjá sig 

í töluðu máli, en eitt grundvallaratriði samvirks náms er að efla færni nemenda í að vinna 

með öðrum (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005). 

Allir nema einn kennari segjast oft nota leiki í sinni kennslu í þeim tilgangi að fá 

nemendur sína til að tjá sig í töluðu máli. Leikirnir sem þóttu skila mestum árangri eru 

hlutverkaleikir og spurningaleikir. Einn kennari notar einnig ratleiki og enn annar notar 

samræðuleiki. Árdís Ívarsdóttir o.fl. (2005) telja nauðsynlegt að nemendum sé boðið upp á 

verkefni eða leiki sem kenna og þjálfa samvirkni og félagslega hæfni. María og Berglind eru 

afar hlynntar því að láta nemendur sína setja upp leikrit í kennslu, en þá finnst þeim að 

nemendurnir séu öruggari að tala á ensku þegar þeir eru komnir í eitthvað hlutverk. Þá má 

einnig sjá að þessir leikir hvetja til virkrar þátttöku nær allra nemenda í bekknum. Til að vekja 

forvitni nemenda sinna og kanna hvar þekking þeirra liggi þá notar María oft kveikju í byrjun 

kennslu. Ingvar Sigurgeirsson (1999a) og Lilja M. Jónsdóttir (1996) segja einmitt að kveikja, í 

byrjun kennslustunda, sé góð leið til að draga fram þekkingu nemenda á viðfangsefni hverju 

sinni og vekja áhuga þeirra á efninu. 
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Niðurstöður sýna að kennararnir styðjist allir við fjölbreyttar og blandaðar aðferðir til að 

vekja áhuga á að læra ensku og halda athygli nemenda sinna. Nemendum er gefið val um 

fjölbreytt verkefni svo að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Kennararnir leggja þó mikið 

upp úr því að finna verkefni sem eflir gagnrýna hugsun nemenda. Auk þess reyna þeir að 

finna verkefni sem eflir hæfni nemenda við að tala saman á ensku, þar sem þeir telja talað 

mál og hlustun vera mikilvægustu færniþættina. Samkvæmt Little (1993) er mikilvægt að 

kennarinn skapi notalegt námsumhverfi þar sem nemendurnir geti rætt saman á 

markmálinu. Verkefni kennaranna eru oftast skipulögð út frá áhugasviði, styrkleika, færni og 

getu nemendanna til að auka virkni þeirra í kennslu og efla sjálfstæði. Kennararnir reyna að 

auki að finna raunveruleg viðfangsefni sem hafa raunverulegan tilgang til að gera kennsluna 

skemmtilega og gagnlega. Þetta er í takt við það sem Ingvar (1999a; 1999b) bendir á, það er 

að með notkun ólíkra kennsluaðferða geti það aukið líkur á því að kennslan verði nemendum 

til gagns og gamans. Sömuleiðis nefnir hann að aðferðirnar og verkefnin þurfi að vera 

fjölbreytt og hafi einhvern raunverulegan tilgang svo að námið búi nemendur betur undir 

verkefni daglegs lífs (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Kennararnir benda þó á að val og notkun á kennsluaðferðum og verkefnum fari mikið 

eftir bekkjum og nemendahópum. Því reyna þeir að meta aðstæður og velja aðferð sem 

hentar best í hvert skipti. Ingvar Sigurgeirsson (1999b) tekur undir með þetta og segir að 

kennari þurfi að hafa í huga hvaða kennsluaðferð henti hverju sinni með tilliti til aldurs, 

nemendahópa og til þess hvernig nemendur eru stemmdir fyrir hverja kennslustund. Hafa 

þarf einnig í huga hversu mikla ábyrgð nemendur eru reiðubúnir að taka á sig (Lowes og 

Target, 1999). Auk þess segir Ingvar (1999b) að val á kennsluaðferðum sé ein afdrifaríkasta 

ákvörðun sem kennari tekur við undirbúning kennslu. 

5.1.1 Viðhorf kennaranna gagnvart hópvinnu, tónlist og leikjum í enskukennslu 

Viðhorf kennaranna gagnvart hópvinnu eru mjög jákvæð og þeir hvetja nemendur sína 

gjarnan til að hjálpast að og vinna saman, jafnvel þó um sé að ræða einstaklingsvinnu. Með 

því að nemendur ræði verkefnin við samnemendur sína þá geta þeir fengið fleiri sjónarhorn 

og geta því jafnvel öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Samvinna með öðrum eflir 

sjálfstraust, félagslega færni og jákvæð samskipti nemenda. Auk þess læra þeir að bera 

ábyrgð á sjálfum sér og öðrum (Adams og Hamm, 1996; Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005; Kagan, 

1992). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er samvinna sett fram sem eitt af viðmiðum um 

lykilhæfni og því er mikilvægt að nemendur læri að vinna með öðrum. Para- og hópvinna er 

góð leið til að auka kunnáttu nemenda í erlendum tungumálum. Hafa ber þó í huga að 
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markmiðin með hópvinnu séu einföld og skýr svo að nemendur viti hvað ætlast sé til af þeim 

og hvað þeir þurfi að gera til að ná þeim markmiðum (Adams og Hamm, 1992; Kagan, 1992). 

Viðhorf kennaranna gagnvart tónlist og leikjum eru einnig jákvæð. Einn kennari segir að 

tónlist og leikir séu mikilvægir þættir í öllu skólastarfi vegna þess að þetta er tenging við 

raunveruleikann og skapa þar með jákvæðara og skemmtilegra andrúmsloft. Flestallir 

kennaranna nota ýmis konar leiki í kennslu, eins og hlutverkaleiki, spurningaleiki, 

samræðuleiki og ratleiki. Hins vegar eru hlutverkaleikir og spurningaleikir vinsælastir meðal 

kennaranna og nemenda, líkt og áður kemur fram. Þessir leikir þjálfa mest talað mál og 

hlustun, þó að þeir reyni líka á lestur og ritun en í minna mæli. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) stendur að mikilvægt sé að kennarar noti aðferðir á borð við samræðuleiki, leikræna 

tjáningu og skapandi málnotkun til að efla talað mál. Hlutverkaleikir fara til dæmis fram á að 

nemendur vinni saman í pörum eða hópum og noti ímyndunaraflið sitt auk þess sem það ýtir 

undir skapandi hugsun þeirra. Aðeins einn kennari, segist lítið nota leiki, en hann væri mikið 

til í að prófa það. Sá sami kennari er ennþá að ná tökum á kennarastarfinu þar sem hann 

hefur bara verið starfandi kennari í eitt ár. Dæmi um hlutverkaleiki eru að nemendur setji 

upp leikrit, en það er talið vekja meiri áhuga nemenda fremur en að láta þá til dæmis skrifa 

sögu. Nemendur fá þá líka tækifæri til að leika sér aðeins með tungumálið og hafa gaman að 

náminu í leiðinni. Dæmi um spurningaleiki eru spurningakeppni inn á Kahoot. 

5.2 Hefðbundnar kennslustundir 

Þegar kennararnir eru spurðir hvaða kennsluaðferðir hafi reynst þeim illa í enskukennslu, þá 

virðist vera mikill samhljómur. Beinar og kennaramiðaðar kennslustundir virðast alls ekki 

virka til að vekja áhuga nemenda. Með beinni og kennaramiðaðri kennslu er átt við að 

kennarinn sé í aðalhlutverki (Sigrún Björg Cortes o.fl., 2016). Í stað þess að standa fyrir 

framan töfluna og vera með einræðu þá vilja kennararnir frekar að nemendur þeirra séu 

virkir og að þeir séu hafðir með í samæðum svo að þeir missi ekki einbeitingu auk þess að 

fullvissa sig um að nemendurnir skilji það sem kennarinn þeirra segir. Líkt og hefur komið 

margoft fram, þá leggja kennararnir mikla áherslu á talað mál og samvinnu milli nemenda. 

Tveir kennarar telja hefðbundið enskupróf ekki vera að virka, vegna þess að þeim þótti 

það ekki sýna best hvar þekking nemendanna liggi. Þeir nefna líka að sumir nemendurnir séu 

haldnir prófkvíða sem geti haft mikil áhrif á árangur þeirra í prófum. Í staðinn búa 

kennararnir til ýmis verkefni og meta nemendur sínar út frá þeim. Þeir telja fjölbreytt 

verkefni gagnist nemendum betur en próf. Þessar skoðanir eru í samræmi við skoðanir 

kennaranna í rannsókn Uztosun (2013), en þar kemur meðal annars fram að stöðluð próf séu 

ein þeirra áskorana sem kennarar þurfi að glíma við og hefti þá jafnvel til að leggja fyrir 

skapandi og fjölbreytt verkefni í kennslu. Einn kennari nefnir að það virki heldur ekki að láta 
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nemendur hlusta á alltof langan texta í einu því þá eru líkur á því að nemendurnir detti út og 

missi áhugann. Annar kennari tekur fram að kennsluaðferðir séu ekki vandamálið, heldur er 

það meira námsefnið sem getur „skemmt“ kennslustundirnar, en nánar um það í næsta 

kafla. 

5.3 Skipulag kennslu, helstu hlutverk kennaranna og námsefni 

Kennararnir í rannsókninni skipuleggja kennslu sína ýmist einir, með nemendum sínum eða 

með öðrum kennurum. Einn kennarinn tekur þó fram að hann sé ekki með kennsluáætlun 

sína alveg útpælda, heldur reynir hann að nýta hugmyndir nemenda sinna og stundum spilar 

hann bara eftir eyranu ef hann sér að verkefnið eða aðferðirnar sem hann notar séu ekki 

alveg að vekja áhuga. Sá sami kennari segir að hann móti kennsluaðferðir sínar svolítið eftir 

nemendahópnum, þar sem hann getur verið mjög mismunandi. Hinir kennararnir eru þessu 

sammála og reyna því að vera sveigjanlegir í starfi og grípa hvert tækifæri sem skapast í 

kennslu. Við skipulagningu kennslu eru áhugasvið nemenda, styrkleikar, færni og geta hafðar 

að leiðarljósi. Þetta samræmist því sem Ingvar Sigurgeirsson (1999b) segir um að við skipulag 

kennslu þurfi kennari að hafa í huga að nemendur með ólíkan námsstíl, þarfir, færni og getu 

fái viðfangsefni við sitt hæfi. Einnig kemur Auður Torfadóttir (2003) inn á að skipuleggja þurfi 

kennsluna á forsendum nemenda og miða hana við aldur og þroska þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennararnir reyni ávallt að skipuleggja kennslu sína 

með fjölbreytni í huga til að geta komið til móts við ólíkar þarfir nemenda. Þeir reyna allir að 

taka mið af aðalnámskránni og hæfniviðmiðunum sem eru sérstaklega gerð fyrir erlend 

tungumál. Kennslustundir þeirra virðast vera nemendamiðaðar (Sigrún Björk Cortes o.fl., 

2016), en einum kennara finnst samt hann vera að miðla mikið sjálfur til nemendanna þó 

hann reyni að nota ólíkar aðferðir til að vekja áhuga nemenda sinna. Nemendur fá oftast að 

taka þátt í ákvarðanatöku og skipuleggja verkefnin með kennaranum sínum. Nunan (1999) 

segir að nemendur skulu alltaf vera hafðir með í ákvörðunum sem varða nám þeirra og 

mikilvægt er að raddir þeirra heyrist. 

Kennararnir eru allir sammála því að helsta hlutverk þeirra sem tungumálakennara sé að 

tryggja fjölbreytileika og sveigjanleika í kennslu, veita nemendum hvatningu og stuðning, 

vekja áhuga, virkja nemendur til að taka virkan þátt í námi sínu, efla frumkvæði nemenda 

auk þess að auka sjálfstæði og ábyrgð þeirra. Hafdís Ingvarsdóttir (2007a) nefnir mikilvægi 

þess að kenna nemendum að vera sjálfstæðir í náminu, en það er talið vera ein mikilvægasta 

gjöf sem kennari getur gefið nemendum sínum, ásamt því að efla vitneskju þeirra um eigið 

nám. Þetta er þó ekki einföld leið því oft getur reynst erfitt að efla nemendasjálfstæði og 

auka ábyrgð þeirra. Af þeim sökum gæta kennararnir þess að hafa mikið af fjölbreyttum 

verkefnum fyrir nemendurna þannig að þeir hafi úr nógu að velja. Með því að gefa 
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nemendunum aukið val um verkefnum eru þeir að auka nemendasjálfstæði, því að 

nemendurnir bera sjálfir ábyrgð á því sem þeir velja auk þess að hvetja nemendur til að finna 

námsaðferðir sem henta þeim. Við erum jú eins misjöfn og við erum mörg, þannig að það er 

afar mismunandi hvaða námsefni og námsaðferð hentar hverjum og einum. Mikilvægt er að 

nemendum séu kenndar fjölbreyttar námaðferðir þannig að þeir eigi sem mest val um þær á 

öllum aldri og að þeir fái tækifæri á að nýta þær við nám sitt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2007a). Samkvæmt Benson (2001) eru sjálfstæðir nemendur oft taldir 

vera betri í að læra nýtt tungumál vegna þess að þá hafi þeir öðlast þekkingu á því hvernig 

eigi að læra og ættu því að kunna að nota þá þekkingu við hvaða námsaðstæður sem er. 

Á hinn bóginn sýna niðurstöður að allir kennararnir hafi hafa mjög neikvæðar skoðanir 

gagnvart námsefninu og kennslubókunum sem eru í boði fyrir enskukennslu. Kennararnir 

telja vera vöntun á fjölbreyttu og spennandi námsefni í ensku og því leita þeir gjarnan sjálfir 

að efni á netinu, í verslunum eða búa jafnvel til sitt eigið námsefni sem er oftast út frá 

áhugasviði nemendanna. María segir: „kennarar eiga að finna eitthvað sem er núna…“ 

Kennararnir telja mikla þörf á breytingu og líta svo á að það þurfi að endurskoða og 

endurútgefa eldri kennslubækur eða jafnvel koma með nýjar bækur sem innihalda nýlegra 

efni. Þeir vilja að það sé gefið út námsefni sem leggur minni áherslu á málfræði og meiri 

áherslu á tjáskipti og samvinnu, því að nemendur læri annað tungumál best með því að vera í 

samskiptum hver við annan (Bailey, 2003). Tveir kennarar vilja einnig fá námsefni þar sem 

þeir geti sameinað ensku og tækni í sinni kennslu. Einn kennari segir: „þúst mér þarf að 

finnast þetta skemmtilegt sjálf“. Þá má nefna orð Ingvars Sigurgeirssonar (1999a) á mikilvægi 

þess að kennarinn sýni efninu sem hann er að kenna áhuga sem hann smitar síðan til 

nemenda sinna. Einn kennari greinir rannsakanda um að nokkrir enskukennarar séu að fara 

að gefa út nýtt námsefni fyrir 5. bekk í haust, sem leggur áherslu á fjölbreytt og skapandi 

verkefni. Helsta ástæðan fyrir því er að þeim finnst vanta námsefni þar og styður því svör 

kennaranna í rannsókninni. 

5.4 Samantekt 

Það liggur í augum uppi að kennararnir í rannsókninni setja nemendur sína í forgrunn. 

Kennararnir reyna að gera nemendurna sjálfstæða í vinnubrögðum og að þeir læri að vinna 

með öðrum. Niðurstöður sýna einnig að kennararnir leggja mesta áherslu á talað mál, 

hlustun og samskipti í skólastofunni, þannig séu nemendurnir fljótari að ná tökum á enskunni 

og verða þar með öruggari að tala á markmálinu. Lestur og ritun fá minna vægi í 

skólastofunni. Niðurstöðurnar virðast vera í samræmi við markmið núgildandi Aðalnámskrá 

grunnskóla, það er áherslan er á tjáskipti og tjáskiptahæfni nemenda. 
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Kennararnir reyna að bjóða upp á fjölbreytt og hvetjandi námsumhverfi þar sem öllum 

líður vel í og finni eitthvað við sitt hæfi. Ljóst þykir að kennararnir virðast nokkurn veginn 

hafa sameiginlega sýn og stefna að sama markmiði hvað varðar enskukennslu, þó þeir noti 

mismunandi leiðir til að komast að þeim. Markmið kennaranna er sumsé að stuðla að 

nemendamiðaðri kennslu og auka tjáskipti nemenda á markmálinu. Niðurstöður sýna 

mikilvægi þess að vera sveigjanlegur í starfi og láta raddir nemenda heyrast í kennslu, því að 

þetta snýst jú fyrst og fremst um þá. 
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6 Lokaorð 

Markmiðið með verkefninu er að skoða hvaða kennsluaðferðir kennarar eru að nota í 

enskukennslu á miðstigi grunnskóla í dag og hvort um fjölbreytni sé að ræða. Framkvæmd er 

eigindleg rannsókn þar sem tekin eru hálfopin einstaklingsviðtöl við fimm kvenkyns 

miðstigskennara sem kenna ensku í fimm grunnskólum á Íslandi. Yngsti kennarinn er 25 ára 

og elsti er 56 ára. Þeir hafa verið að kenna ensku mislengi, alveg frá 1 ári upp í 33 ár. 

Helstu niðurstöður þessa verkefnis gefa til kynna að kennararnir, sem tóku þátt í skapa 

verkefnið, stuðli að fjölbreytileika og sveigjanleika í sinni kennslu og komi til móts við þarfir 

nemenda sinna með hliðsjón af áhugasviði þeirra, styrkleika, færni og getu. 

Kennsluaðferðirnar sem reyndust kennurunum vel í sinni enskukennslu eru nemendamiðuð 

kennsla og tjáskiptaaðferðir. Þeir nota aðferðir sem gera kröfur um þátttöku og ábyrgð 

nemenda. 

Niðurstöður sýna að kennsluaðferðir kennaranna eru í takt við þá hröðu þróun sem fylgir 

miklum samfélagsbreytingum samtímans. Ef miðað er við þróun kennsluaðferða í 

tungumálanámi þá er nokkuð ljóst að með kennsluaðferðum er nú lögð meiri áhersla á talað 

mál og samvinnu nemenda. Það eru einmitt helstu áhersluþættir kennaranna í þessu 

verkefni, en þeir vilja að nemendurnir vinni með enskuna á skapandi hátt. Ljóst er að 

kennararnir bjóði upp á fjölbreytni í kennslu. Þeir reyna að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til að vekja áhuga nemenda sinna á námsefninu og viðfangsefninu og virkja 

þá í náminu, en einnig til að gera enskukennsluna skemmtilega og gagnlega þannig að 

nemendur fái sem mest út úr henni. Af niðurstöðunum má draga fram að allir kennararnir 

séu meðvitaðir um mikilvægi fjölbreyttra aðferða og verkefna í tungumálakennslu til að geta 

mætt ólíkum þörfum allra nemenda sinna. Við val á kennsluaðferðum er þó mikilvægt að 

kennarinn meti aðstæður hverju sinni og velji fjölbreyttar aðferðir sem henti hverjum 

nemendahópi, því að mismunandi er hvað hentar hverjum og einum auk þess sem kennarinn 

þarf að taka mið af því að hver nemandi læri á ólíkan hátt. Á heildina litið eru niðurstöður 

verkefnisins mjög jákvæðar. 

Annmarkar verkefnisins eru að þetta er eigindleg viðtalsrannsókn og kennararnir sem 

tóku þátt í verkefninu eru aðeins fimm. Þá þarf að gæta þess að alhæfa ekki út frá 

niðurstöðum verkefnisins. Samhliða viðtölum hefði höfundur viljað framkvæma 

vettvangsathuganir til að geta borið saman það sem kennararnir segja og það sem þeir gera í 

kennslu sinni, en tíminn þótti afar naumur auk þess voru þeir staddir á ólíkum stöðum á 

landinu til að flækja þetta ennþá meira. Einnig hefði verið forvitnilegt að skoða og bera 

saman hvað nemendum á miðstigi finnast um enskunámið og hvaða kennsluaðferðir þeim 

þykja reynast sér vel. Höfundi fannst þó afar fróðlegt að skoða hvaða kennsluaðferðir 
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enskukennarar á miðstigi eru mest að beita í sinni kennslu. Óhætt er að segja að niðurstöður 

verkefnisins glöddu höfund. Gott er að kennarar séu að leggja áherslu á fjölbreytni í kennslu, 

vegna þess að við mismunandi þörfum nemenda þarf mismunandi aðferðir. Þar sem 

heimurinn er í stöðugri þróun þá er mikilvægt að kennarar, kennsluaðferðir og verkefni séu í 

takt við þá þróun. 

Að mati höfundar skiptir miklu máli að stuðla að áframhaldandi þróun kennsluaðferða í 

enskukennslu svo að hægt sé að ná til sem flestra ef ekki allra nemendahópa. Það er von mín 

að þetta lokaverkefni verði til þess að vekja áhuga á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og 

verkefna í enskukennslu og að kennarar sem eru að kenna ensku setjist aðeins niður og 

ígrundi hvort að aðferðirnar sem þeir noti í kennslu séu í raun að vekja áhuga nemenda til að 

læra tungumálið og hafa gaman af því eða hvort að nemendurnir hugsi enskunámið sem 

eitthvað „leiðindaverk“. Auk þess vonar höfundur að Menntamálastofnun endurskoði og 

endurútgefi námsefni sem standa enskukennurum til boða eða útvegi nýjar kennslubækur 

sem leggi áherslu á nútímaleg og skapandi verkefni, en ljóst þykir að breytinga sé þörf hvað 

varðar þetta málefni. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

1. Kyn: Karlkyns eða kvenkyns? 

2. Hvað ertu gömul/gamall? 

3. Hvaða bekk ertu að kenna núna? 

4. Hvað kennir þú ensku oft á viku? 

5. Hversu lengi hefur þú kennt ensku á miðstigi? 

6. Hversu lengi hefur þú starfað sem enskukennari? 

7. Hvernig líkar þér hlutverkið sem enskukennari? 

8. Hvaða menntunargráðu hefur þú lokið? (t.d. B.Ed., B.A. og M.Ed. í ensku?) 

9. Hvað var kjörsviðið þitt? 

10. Hvernig finnst þér enskukunnátta þín vera? 

11. Hvenær hefst enskukennsla í þínum skóla? 

 

Námsefni 

1. Hvaða námsefni notar þú í þinni enskukennslu? 

2. Hver er þín skoðun á því námsefni sem eru í boði? 

3. Hvað finnst þér um kennslubækurnar sem eru í boði? 

 

Kennsluaðferðir 

1. Hvernig kemur þú til móts við þarfir allra nemenda þinna í enskukennslu? 

(T.d. nemandi sem á í erfiðleikum með að læra annað / nýtt tungumál?) 

2. Hvaða kennsluaðferðir hafa reynst þér vel í kennslu? 

a. Hvers vegna telur þú þær nýtast vel? 

3. Hvaða kennsluaðferðir hafa reynst þér illa í kennslu? 

a. Hvers vegna telur þú þær nýtast illa? 

4. Hvaða kennsluaðferðir notar þú til að þjálfa lestur og lesskilning nemenda? 

5. Hvaða kennsluaðferðir notar þú til að þjálfa hlustun nemenda? 

6. Hvaða kennsluaðferðir notar þú til að þjálfa talað mál nemenda? 

7. Hvaða kennsluaðferðir notar þú til að þjálfa ritun nemenda? 
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8. Hvað telur þú vera helsta hlutverk þitt þegar kemur að tungumálakennslu? 

9. Hver er þín skoðun á hópvinnu? 

10. Hver er þín skoðun á notkun tónlistar, leikja og öðru í kennslu? 

 

Kennsla og ánægja nemenda 

1. Hvernig skipuleggur þú kennslu þína? 

(Ertu þá í samráði við aðra enskukennara í skólanum?) 

2. Hvaða hlutverk gegnir námskráin í þinni kennslu? 

3. Hvernig eru kennslustundirnar hjá þér? 

(T.d. kennaramiðaðar eða nemendamiðaðar?) 

4. Hvernig finnst þér áhugi nemenda þinna á enskunáminu vera? 

5. Hvernig finnst þér þú ná til nemenda þinna? Geturu lýst því nánar fyrir mig. 

6. Hvernig gengur þér að fá nemendur þína til að tala ensku í kennslustundum? 

(Eru þeir að tala litla ensku eða eingöngu ensku í tímum?) 

7. Hvernig er enskan notuð í kennslustundum? (t.d. sem samskiptamál?) Gefðu dæmi. 

8. Í hvaða tilfellum notar þú íslensku í stað ensku í þinni kennslu? 

(t.d. til að útskýra orð/hugtök, útskýra verkefni eða viðfangsefni, gefa fyrirmæli o.fl.) 

 

Námstíll, sjálfstæði og virkni 

1. Hvernig ertu að hvetja nemendur þína til að finna eigin námsstíl? 

2. Hvernig ertu að efla sjáfstæði nemenda þinna? 

3. Hvaða leiðir notar þú til að virkja nemendur þína í kennslu? 

4. Hvernig ertu að hjálpa nemendum að fylgjast með eigin frammistöðu í námi? 

5. Hvernig ertu að hvetja nemendur til að tjá sig og taka þátt á markmálinu (ensku)? 

 

Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum?  

 


