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Ágrip 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf þriggja kennara á grunnskólastigi 

til kennslubóka í ensku og hvaða efni þeir vildu helst nota í sinni kennslu. Leitast var við 

að fá fram skoðun þeirra á kennslubókunum sem í boði eru og hvaða efni þau vilja nota í 

sinni kennslu. Gerð var eigindlega könnun þar með einstaklingsviðtali við þrjá kennara.  

Tveir af þessum þremur kennurum notuðu einhverja kennslubækur en í litlu mæli. Þessi 

eini sem notaði enga kennslubók hafði heldur aldrei notað kennslubók í sinni kennslu.. 

Öllum þremur kennurunum fannst bækurnar annað hvort ruglingslegar eða óhentugar á 

einhvern hátt. T.d. of mikið á hverri blaðsíðu og oft meiri málfræði í bókunum en er 

kennd. Þau vildu öll fá annað hvort nýjar bækur eða meira úrval efnis og meira frelsi í 

vali á efni. 
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Formáli 
 

Könnun þessi er lokaverkefni til B.Ed prófs og var hún unnin í mars og apríl 2010. 

Þrír kennarar af höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í könnuninni þar sem leitast var eftir 

svörum við því hver viðhorf íslenskra kennara eru til kennslubóka í ensku og hvaða efni 

þeir vilja nota í sína kennslu. 

 Ég vil þakka þessum þremur kennurum fyrir hjálpina því án þeirra hefði ég ekki 

getað unnið þessa könnun. Einnig vil ég þakka föður mínum, Þorvaldi Karlssyni, fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar.  

 Síðast en ekki síst þá vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Samúel Currey Lefever, 

fyrir alla þá ómetanlegu hjálp og hvatningu sem hann veitti mér.  
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1 Inngangur 

 „Flestir enskukennarar nota kennslubók. Sumir nota aðeins eina kennslubók og 

fara í gegnum þá bók frá byrjun og til enda, á meðan aðrir, sem hafa jafnvel meira frelsi 

og eru hamingjusamari þar sem þeir búa til sitt eigið efni, taka texta og æfingar úr 

nokkrum bókum og aðlaga það að nemendum sínum og nota sitt eigið efni sem 

aukaefni.“ (Cunningsworth, 1984: 1) 

 Þetta segir Cunningsworth en ég veit ekki hvort kennarar sem búa til sitt eigið efni 

eru hamingjusamari. Þeir þekkja efnið sitt hugsanlega betur þar sem þeir bjuggu það til 

en það þýðir ekki að þeir séu hamingjusamari. Það eru þó bæði til kennarar sem nota 

bókina sem aðal kennsluefni og kennarar sem búa til mest allt sitt efni, ef ekki allt. Það 

eru líka kennarar sem fara milliveg og nota bók en eru þó ekki háðir henni. Mig langaði 

að skoða betur viðhorf kennara til kennslubóka.  

 Samkvæmt aðalnámsskrá (Menntamálaráðuneytið, 2007) á enskukennsla ekki að 

byrja fyrr en í 4. bekk en margir skólar eru farnir að byrja mikið fyrr að kenna ensku, 

jafnvel alveg niður í 1. bekk. Kennarar sem kenna ensku á yngsta stigi eru oft í 

vandræðum með að finna efni við hæfi og leita því á Internetið og í barnabækur (Lefever, 

2008). Þetta er eitthvað sem kennarar á eldri stigum eru líka farin að nýta sér því að 

mörgum finnst kennslubækurnar ekki henta.   

 Í mínu vettvangsnámi hef ég orðið vör við skiptar skoðanir á kennslubókum. Þetta 

kveikti áhuga minn á því að kanna hvert viðhorf kennara á Íslandi væri til kennslubóka. 

Mitt markmið var ekki eingöngu að komast að því hvað kennurum finnst um efnið heldur 

hvað þeir vilja nota í sinni kennslu hvernig þeir vilja breyta þessum hefðbundnu 

kennslubókum. Ég ákvað því að taka viðtöl við þrjá kennara og til þess að fá sem mest út 

úr hverjum kennara þá ákvað ég að hitta þá einn í einu og ræða um kennslubækur og 

kennsluefni með nokkrar spurningar sem nokkurskonar leiðbeiningar. Ég vildi ekki að 

spurningarnar stjórnuðu svörunum þeirra svo að ég leyfði kennurunum að segja frá eins 

og þau vildu og þau fengu einnig eintak af spurningunum til þess að hafa fyrir framan sig. 

Þessar spurningar fylgja hér með í viðauka 
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2 Kostir og gallar kennslubóka. 

Kennslubækur eru í raun alþjóðleg tenging enskukennslu en þó eru þessar 

kennslubækur mjög umdeildar. Bækur hafa oft verið harðlega gagnrýndar en ekki oft 

opinberlega og lítið er að finna af rannsóknum eða könnunum þar sem hlutverk 

kennslubókarinnar er skoðað. Það eru jú til greinar og spjall á Internetinu þar sem einhver 

stendur með bókinni og finnst kennslubókin nauðsynleg og góð en samt er auðveldara að 

finna þá sem eru á móti kennslubókum. En það er nokkuð augljóst að það er auðveldara 

að gagnrýna útgefið efni heldur en það sem kennarar útbúa sjálfir því að það síðarnefnda 

er ekki svo sýnilegt. Og þó svo að kennslubækurnar hafi orðið fyrir aðkasti þá er enn 

verið að nota kennslubækur í stórum stíl og enn verið að útbúa nýjar kennslubækur, svo 

að það er ekki svo auðvelt að fæla kennslubækurnar í burtu. (Hutchinson og Torres, 1994; 

Renandya og Richards, 2002) 

 Þessi harða gagnrýni á bækurnar virðist þó ekki vera byggð á miklum 

rannsóknum því að eins og ég nefndi hér áður þá eru fáar sem engar kannanir eða 

rannsóknir um hlutverk kennslubókarinnar. Það sama á við um þá aðferð að nota engar 

kennslubækur í enskukennslu. Það þarf auðvitað samskonar ef ekki sömu rannsóknir eða 

kannanir til þess að skera úr um það hvor aðferðin er hentugri. (Hutchinson og Torres, 

1994)   

Hutchinson og Torres segja í grein sinni frá 1994 að flestar þær heimildir sem þau 

skoðuðu segi að flestir þeir kennarar sem nota kennslubækurnar nota ekki 

kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja heldur breyta og bæta það sem þeim líkar ekki við í 

bókinni. Einnig eru þau á móti þeirri aðferða að sleppa bókunum alveg og telja að sú 

aðferð geti valdið meiri skaða en gert gagn.  

Einn af mörgum kostum kennslubóka er að þær hafa, í mörgum tilfellum, 

skipulagða kennsluáætlun sem hægt er að fylgja og það getur hjálpað til þess að 

skipuleggja kennslustundirnar. Í bókunum eru hvetjandi textar og margar skemmtilegar 

talæfingar og einnig hlustunaræfingar. Með bókunum fylgir einnig oft skemmtilegt 

myndefni og geisladiskar með aukaefni. (Harmer, 2007b; Hutchinson og Torres, 1994) 

 Það að sleppa kennslubókinni er mikil skuldbinding fyrir kennara vegna þess að 

mikill tími fer í að útbúa efni fyrir kennsluna og til þess þarf reynslu og auka tíma. Það 

góða sem getur komið út úr því að sleppa kennslubókinni er að kennslustundin getur 
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orðið „ferskari“ með nýju kennsluefni en það þarf ekki endilega að henda bókinni út um 

gluggann til þess að breyta til. Annar kostur er að hægt er að nota bókina sem eins konar 

hugmyndabanka og pikka út það sem manni líkar úr bókinni en sleppa öðru. Bókin þarf 

ekki að vera aðalefnið í kennslunni heldur er hægt að nota hana eins og hver vill. 

(Hutchinson og Torres, 1994; Harmer, 2007a) 

 Annar kostur kennslubóka er að þær geta sparað mikinn tíma fyrir tímabundna 

kennara. Sumir kennarar hafa einfaldlega ekki tíma til þess að undirbúa kennsluefnið 

sjálfir og þá er mjög hentugt að hafa góða kennslubók sem býður upp á 

kennsluleiðbeiningar og fjölbreytt verkefni, svo sem, myndbönd, texta, tal- og hlustunar 

æfingar og jafnvel leiki. Kennslubókin skaffar þau verkefni og þær æfingar sem þarf í 

kennsluna. Í raun er bókin mjög góð hjálp þar sem hún sparar tíma, gefur leiðbeiningar, 

býður upp á heimanám og hjálpar að gera kennslustundina skipulagða og hentuga. 

(Harmer, 2007b; Hutchinson og Torres, 1994) 

 Í grein Hutchinson og Torres frá 1994 er notast við niðurstöður úr könnun sem 

Torres framkvæmdi á Filippseyjum um notkun kennslubóka í ESP (fagtengd 

enskukennsla). Í þeirri könnun voru nemendur spurðir hvers vegna þeir vildu hefðbundna 

kennslubók og algengasta svarið var vegna efnisins sem kennslubókin býður upp á, næst 

algengasta svarið var skipulagið sem kennslubókin býður upp á. Þetta styður það sem 

Harmer talar um sem er að nemendum líki vel við kennslubókina, þá einkum vegna 

skipulagsins sem bókin býður upp á og einnig möguleika til upprifjunar. (Harmer 2007b; 

Hutchinson og Torres, 1994) 

Eitt af því góða við kennslubækur er að þær eru ekki allar eins og kennari ætti að 

geta fundið kennslubók við hæfi og ætti auðveldlega að geta skipt um kennslubók til þess 

að breyta til. Í rauninni er það auðveldara heldur en að sleppa bókinni alveg án nokkurs 

undirbúnings. (Hutchinson og Torres, 1994) 

 Ekkert kennsluefni ef fullkomið og það þarf í raun ekki að vera fullkomið til þess 

að vera notað á árangursríkan hátt. Það er ekki bókin sem ákveður hversu góð hún er eða 

hvenær og hvernig á að nota hana heldur er það kennarinn og nemendurnir sem ákveða 

það. Bókin er í raun bara eins góð og þú gerir hana. (McDonough og Shaw, 2003; 

Harmer, 2009a) 
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Kennslubækur hafa líka galla. Sumir kennara hafa einfaldlega slæma skoðun á 

bókum, hvort sem sú skoðun varð til vegna umræðunna um bækur eða vegna slæmrar 

reynslu. Ein ástæða slæmra skoðaðan kennara er að ef bækurnar eru notaðar á rangan hátt 

geta þær þröngvað vissum stíl við það að kenna og læra upp á nemendur og kennara. 

Kaflar í bókunum eru stundum óspennandi og jafnvel menningarlega óviðeigandi og 

nemendur verða þreyttir á bókunum vegna tilbreytingarleysis. En þrátt fyrir að marga 

bækur sé tilbreytingarlausar þá virðast margir kennarar nota bókina mikið en áhættan er 

að nemendur og kennarar festast gjarnan í bókinni og kunna stundum ekki annað en að 

nota bókina. Sumum finnst bókin einfaldlega of stíf og ekki endilega eiga við 

nemendurna og einnig finnst sumum bókin geta haldið aftur af nemendum. (Harmer, 

2007a; Harmer, 2007b; Davies og Pearse, 2000; Renandya og Richards, 2002) 

 Það sem kennari þarf að varast er að kennslubækurnar stjórni ekki kennslunni. 

Þ.e.a.s. að kennarinn verði ekki hálfgerður leiðbeinandi og sé eingöngu að miðla efninu 

til nemenda heldur að hann sé að kenna það sem bókin býður upp á. Einnig getur það 

verið vandasamt að velja hvað úr bókinni á að nota og hvað ekki því að bækurnar eru 

ekki skrifaðar fyrir þann hóp sem þú ert að kenna heldur er hún skrifuð þannig að margir 

nemendahópar geti notað hana. Þannig að efnið í bókinni á ekkert alltaf við alla hópa, svo 

sem framburðarvandamál eru ekki alltaf þau sömu í öllum löndum og málfræðin á í raun 

ekki alltaf við þar sem hugsanlega er ekki búið að kenna málfræði hugtökin á móðurmáli 

nemenda. Einnig þarf að aðlaga prófin sem fylgja bókunum svo að nemendur fái t.d. ekki 

spurningar um málfræði sem þau lærðu ekki um fyrir prófið.  (Davies og Pearse, 2000; 

Renandya og Richards, 2002) 

 

3 Val á kennslubókum. 

Það getur verið vandasamt að velja kennslubókina sem hentar. Það sem vefst fyrir 

flestum kennurum er hvernig á að velja þessa bók. Hvað þarf bókin að hafa til þess að 

henta hverju sinni.  

Það fyrsta sem þarf að gera er að greina þær bækur sem koma til greina. Það þarf 

einnig að bera þær bækur sem koma til greina saman og sjá hver bókina hentar betur. Til 

þess að vera búinn að gera sér grein fyrir það hvað maður vill að kennslubókin hafi upp á 

að bjóða væri t.d. sniðugt að vera búinn að skrifa niður hvað bókin á að innihalda og 
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hvernig hún á að vera. Einnig er hægt að búa til spurningar út frá þessum lista sem segir 

til um hvað bókin á að innihalda. Þá er verið að tala um spurningar sem kennari þarf að 

spyrja sjálfan sig til þess að komast að niðurstöðu um bókina. (Harmer 2007b: 153) 

Harmer (2007b: 154) skrifar um hvað þarf að hafa í huga þegar ný bók er valin. Þar 

telur hann upp; Verð og fáanleiki, aukaefni, hönnun og útlit, aðferðafræði, yfirlit, 

fjölbreytni, efni, menningarlega viðeigandi og kennsluleiðbeiningar. Allt þetta er eitthvað 

sem þarf að hafa í huga þegar ný bók er valin. Harmer sýnir einnig dæmi um spurningar 

sem hægt er að spyrja sig til þess að komast að niðurstöðu.  

Það sem einnig hefur áhrif á val á kennslubókum er takmörkun skólanna á hvaða 

efni má velja og hversu mikið fjármagn er sett í kaup á kennslubókum. Í sumum 

aðstæðum fá kennarar bækurnar beint frá stofnun sem sér um val á efni og útgáfu, 

stofnun eins og Námsgagnastofnun, og fá um lítið eða ekkert að velja. (McDonough og 

Shaw 2003: 60 – 62) 

 Til þess að finna „réttu“ bókina fyrir þig og þinn nemendahóp er hægt að nota 

spurningalista eins og Breen og Candlin sýna í  bókinni ELT Textbooks and Materials: 

Problems in Evaluation and Development (Breen og Candlin 1987: 13). Þetta er 

leiðarvísir fyrir notendur og höfunda kennslubóka. Leiðarvísirinn inniheldur 34 

spurningar sem skipt er í tvo hluta. Þessi leiðarvísir lítur á kennslubókina frá matslegu og 

hönnunarlegu sjónarhorni. Í fyrri hluta leiðarvísisins er hægt að finna markmið 

bókarinnar, hvert hlutverk nemandans er, hvaða kröfur eru gerðar til kennarans og hvort 

bókin ein og sér er nóg. Í seinni hlutanum er skoðað hvort bókin hentar nemendum og 

hvort bókin hentar andanum í bekknum. (Breen og Candlin 1987: 13) 

Þegar að búið er að finna þá bók eða þær bækur sem koma einna helst til greina er 

gott að fá álit annarra kennara við skólann til þess að komast að loka niðurstöðu. Einnig 

getur verið gott að fá álit nemenda, þ.e.a.s. að biðja einn nemenda úr hópnum að meta 

bókina og segja hvað honum/henni finnst.  Nemandinn á þó ekki að taka ákvörðum fyrir 

kennarann en skoðun þeirra hjálpa til þess að komast að loka niðurstöðu. (Harmer, 

2007b: 153) 
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4 Notkun kennslubóka 

Davies og Pearse (2000: 133 - 134) skrifa í sína bók einn kafla um að vinna með 

kennslubók. Þeir segja að flestir kennarar noti kennslubækur, en á misjafnan hátt. Það 

sem hefur áhrif á það hvernig þeir nota bækurnar er:  

Reynsla og þjálfun: Reyndari og þjálfaðari kennarar reiða sig minna á 

bókina. 

Vinnuálag: Kennari með þéttsetna stundatöflu og sem kenna nokkrum 

bekkjum reiða sig gjarnan meira á bókina heldur en þeir kennarar sem eru með 

stundatöflu sem býður upp á mikinn lausann tíma. 

Reglur skólans: Kennarar nota oft bók þegar stjórnendur krefjast þess og 

þegar próf í faginu eru háð bókinni. 

Gæði bókarinnar: Kennarar nota auðvitað bók sem þeim líkar vel við frekar 

en bók sem þeim líkar ekki við. 

Þeir segja líka að reynsla kennarans, stefna skólans og álag á kennara skipti miklu 

máli sem það og gerir. Davies og Pearse byggja þetta á eigin reynslu sem kennarar en 

ekki á rannsóknum.  

Davies og Pearse nefna þrjár algengar aðferðir við það að nota kennslubækur. 

1. Sem námsleið. Kennslubókin skaffar kennsluáætlunina, 

gjörsamlega öll kennslan snýst um bókina. Bókin ákveður aðferðina sem 

kennarinn notar. Bókin segir hvernig, hvenær og hvað á að kenna. Þar að leiðandi 

verður bókin öll námsleiðin. 

2. Sem kennsluáætlun og aðal uppsprettu kennsluefnis. Kennslubókin 

skaffar kennsluáætlun og margar æfingar, og hefur einnig áhrif á kennsluaðferð. 

En kennarar aðlaga efnið og bæta það upp. Þeir sleppa sumum æfingum og 

verkefnum og nota sitt eigið efni í staðin. Þeir nota bókina sem grunn, en skapa 

námskeið sem þeim finnst henta nemendunum og aðstæðum, einnig eitthvað sem 

hentar þeirra persónuleika og kennsluaðferð. 

3. Sem lítinn hluta námskeiðsins. Efnið sem notað er getur komið frá 

skólanum, til dæmis, aukabækur eða aukaefni, myndbönd, önnur verkefni inni í 

kennslustofunni og próf. Einnig getur efnið komið frá öðrum kennurum, til 

dæmis, þeirra eigin mappa með kennsluefni, leikjum og kennsluaðferðum. 
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Kennslubókin getur verið notuð aðallega fyrir heimavinnu og aukavinnu. Þessi 

aðferð kallar á mikla reynslu og mikið skipulag.  

Fyrir marga kennara, sérstaklega þá sem byrja án mikillar reynslu, eru þessar þrjár 

leiðir til þess að nota kennslubók í raun þrjú stig þróunar í kennslu. Betri kennsla kemur 

líklega út úr aðferðum númer tvö og þrjú. Þriðja aðferðin krefst mikils undirbúnings og 

hugmyndaríki kennara. (Davies og Pearse 2000: 133 - 134) 

Richards og Renandya (2002: 82 – 83) túlka niðurstöður rannsóknar sem Donoghue 

gerði árið 1992 um hlutverk kennslubóka hjá reyndum og óreyndum kennurum. Þar voru 

kennarar spurðir hvort þeir notuðu kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja kennslubókunum 

og meiri hluti þeirra sjötíu og sex kennara sem tóku þátt sögðust nota 

kennsluleiðbeiningar að minnsta kosti einu sinni eða tvisvar í viku. Þetta segja þeir þetta 

gerast eingöngu þegar kennsluleiðbeiningarnar eru góðar og skýrar.  

Harmer (2007b: 182 – 183) virðist vera sammála Davies og Pearse því hann segir í 

sinni bók, The Practice of English Language Teaching, að flestir kennarar hafni kennslu 

án hefðbundinna kennslubóka og noti þær heldur til þess að hjálpa nemendum sínum og 

sem skipulag og leiðbeiningar fyrir sína kennslu. Hann segir að það sé mjög mikilvægt að 

ná að fá nemendur til þess að tengjast efninu í bókinni. Harmer telur einnig marga 

kennara nota bók sem nokkurskonar stökkbretti og nota bókina sem einn hluta 

kennslunnar en ekki sem aðalefnið. Hann sýnir tvær leiðir til þess að nota bókina sem 

stökkbretti: 

Sleppa og skipta út: það fyrsta sem þarf að ákveða er hvort við ætlum að 

nota kafla úr bókinni eða ekki. Ef við ætlum ekki að nota kafla úr bókinni þá 

þurfum við að ákveða hvort við sleppum kaflanum úr bókinni algjörlega. Í þessu 

tilfelli þurfum við að passa að það sem farið er yfir í þeim kafla í bókinni sé ekki 

eitthvað sem nemendur þurfa nauðsynlega að læra, þ.e.a.s. einhver 

undirstöðuatriði. Hins vegar, ef að kaflinn í bókinni inniheldur eitthvað af þeim 

undirstöðuatriðum sem nemendur þurfa að læra þá þarf kennarinn að skipta því út 

sem hann vill ekki nota, en halda því sem skiptir máli eftir.  

Þó svo að það sé ekkert að því að sleppa og skipta út kennslubókarefni þá 

getur það orðið þreytandi fyrir nemendur ef það gerist of oft. Þetta getur líka 
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valdið óþægindum fyrir nemendur þegar þeir ætla að fara yfir efnið fyrir próf eða 

þess háttar. 

Að breyta eða ekki breyta? Þegar við notum kafla úr kennslubók þá getum 

við auðvitað gert það án þess að gera miklar breytingar á því sem við höfum í 

höndunum. Hins vegar getum við einnig ákveðið að nota kafla úr bókinni, en 

breytt henni svo það henti nemendunum okkar. Svo sem, ef efnið í bókinni er ekki 

mjög efnismikið þá getum við bætt við það, t.d. leikjum eða tal æfingum. Við 

gætum endurskrifað verkefni úr bókinni sem okkur líst ekki á eða skipt verkefninu 

út fyrir eitthvað sem okkur finnst henta betur. Við getum skipulagt kaflann öðru 

vísi eða jafnvel raðað köflunum í bókinni öðruvísi. Og síðast en ekki síst þá 

getum við minnkað kaflann með því að taka út verkefni að æfingu. Þegar við 

gerum eitthvað af þessu hér að ofan þá þurfum við að passa upp á að efnið sé þó 

enn í samhengi svo við ruglum ekki nemendur. (Harmer 2007b: 182 – 183) 

 

5 Dogma aðferðin 
Dogma aðferðin er dæmi um bókalausa aðferð. Scott Thornbury (2000) byrjaði að 

tala um þessa aðferð stuttu eftir að dönsku Dogma myndirnar komu út. Þetta er aðferð 

sem er byggð á Dogma myndunum sem er óklipptar, hráar og hlutirnir sem eru notaðir 

eru þeir hlutir sem eru til staðar á hverjum tíma. Þetta vildi hann innleiða í enskukennslu. 

Þar sem kennarinn kæmi inn í stofuna og tæki bekknum eins og hann er og notaði ekki 

neitt sem ekki væri til staðar þegar hann kom inn í stofuna. Þessi leið á að vera 

náttúrulegri þar sem kennarinn grípur tækifærið þegar það gefst. Þarna er verið að fara 

aftur til baka til tíma áður en kennslubækur komu til sögunnar eða „back to the basics“. 

Þess vegna skiptir miklu máli þegar þessi aðferð er notuð að velja staðsetningu 

kennslustundarinnar vel því að það sem kennarinn ætlar að nota í kennsluna þarf að vera 

til staðar á þeim stað sem valinn er.  

David Vincent (2007) skrifar um þessa aðferð og segir að hann hafi sjálfur ekki 

verið viss um þessa aðferð fyrst þegar hann sá skrifað um hana. Hann segir hugmyndina á 

bakvið þessa aðferð vera að nemendur læri betur þegar að þeir taka meira þátt í 

kennslunni. Hann segir að allt sem fer fram í kennslunni eigi að vera raunverulegt og allt 
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sem talað er um á að vera í tengslum við eitthvað raunverulegt. Máfræði á að koma 

náttúrulega fram í kennslunni en á ekki að vera ástæða kennslunnar.  

Vincent spyr hvort þetta hljómi ógnvekjandi? Sem það í raun gerir örlítið. Það þarf 

að treysta á að nemendur spyrji „réttu“ spurningarnar, svo að kennarinn geti kennt þeim 

það sem spurt er um.  

 Ein hugmyndin er að nemendur geti valið sér hvaða þyngdarstig eða hvaða hóp 

sem þeir vilja, án tilliti til fyrra náms eða getu. Kennslan verður persónulegri og nemenda 

miðaðri og einstaklingsmiðaðari. Þarna er nemandinn hluti af kennslunni og efninu, en er 

ekki bara notandi.  (Hamilton, 2004) 

Þetta er í raun aðferð þar sem dagsform nemenda og kennara skiptir mestu máli því 

að kennari á í raun að vera óundirbúinn en þó hafa hugmynd um hvað hann vill gera. 

Staðsetning skiptir mestu og það er í raun eini undirbúningur kennara því að ef þú vilt 

kenna um eitthvað sem er úti þá auðvitað þarf kennslan að fara fram úti. Einnig er 

málfræði ekki kennd nema nemandi nefni það og vilji fá útskýringu á einhverju, en það er 

ekki kennt á hefðbundinn hátt með bókum.  

 

6 Rannsóknin 

Í vettvangsnáminu mínu hef ég kennt ensku í tveimur ólíkum skólum. Annar 

skólinn er skóli án aðgreiningar og leggur mikið upp úr því að námið sé 

einstaklingsmiðað. Enskukennslan þar er kennd án hefðbundinni kennslubóka, í staðin 

eru notuð þemu. Þetta byrjaði með nýjum kennurum sem komu í skólann og einnig 

byrjaði enskukennsla allt frá 1. bekk á sama tíma. Kennarinn þarf að finna allt efnið 

sjálfur og setja þemun saman þannig að allt sem nemendur eiga að læra sé inni í þemanu.  

Hinn skólinn er mjög ólíkur fyrri skólanum. Þar er reyndur kennari sem hefur kennt 

ensku lengi og einnig er það móðurmál kennarans. Þar er kennaranum skaffaðar bækur til 

þess að nota í kennsluna og erfitt er að kaupa nýtt efni þar sem ekki er mikið um auka 

fjármagn. Í raun er þetta eins og að koma inn í nýjan skóla, fyrri skólann, og gamlan 

skóla, sá seinni. Þó svo að hefðbundnu bækurnar séu notaðar þá sleppti kennarinn ýmsu 

og gerði meira úr öðru.  
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6.1 Markmið rannsóknar 

Eftir að hafa séð og prófað bæði að kenna án hefðbundinna kennslubóka og með 

kennslubók þá langaði mig að skoða betur hvert viðhorf íslenskra kennara væri til þeirra 

kennslubóka sem eru í boði og hvað þeir vilji helst nota í sína kennslu. Einnig vildi ég 

gægjast örlítið inn í vinnu kennara og sjá hvaða efni þeir væru helst að nota og hvað þeim 

finnist um það að kenna eingöngu með kennslubókum og algjörlega án kennslubóka. Ég 

vildi fá svör við öllu þessu svo ég bjó til nokkrar spurningar til þess að fara eftir. Ég vildi 

ekki að spurningarnar stýrðu svörum kennaranna svo að ég reyndi að nota spurningarnar 

aðeins sem leiðbeiningar, einnig ég vildi hitta kennarana svo að við gætum rætt um efnið 

og farið örlítið út fyrir spurningarnar líka. Viðmælendurnir fengu einnig eintak af 

spurningunum þannig að ég þurfti oft ekki að spyrja heldur svöruðu þau spurningunum í 

umræðum. Ég var hrædd um að í skriflegu formi myndu kennararnir hafa svörin styttri og 

svörin yrðu ekki eins góð. Ég vildi fá að vita hvert viðhorf þeirra til kennslubóka væri, 

hverjar hugmyndir þeirra væru og hvaða efni þau vildu helst nota. Svörin urðu mislöng 

hjá kennurunum og sumir fóru meira út fyrir efnið eins og þið munið sjá hér á eftir.  

 

6.2 Val þátttakenda 

Ég vildi fá eins fjölbreytt svör og ég gæti. Ég skoðaði heimasíður skóla og reyndi 

að sjá hverjar stefnur skólanna væru til þess að fá hugmynd um kennsluaðferðir innan 

skólanna. Ég sendi póst á um tíu kennara og einn svaraði mér strax, hinir voru ekki jafn 

auðveldir. Ég byrjaði á því að hitta þann kennara sem er mjög skapandi í sinni kennslu. 

Hún benti mér á kennara sem væri enn meira skapandi en hún og sagði mér að hafa 

samband við hana, sem ég gerði. Hún var líka tilbúin að hitta mig og einnig hafði ég 

samband við gamla enskukennarann minn sem ég vissi að var frekar hefðbundinn í sinni 

kennslu og hann var tilbúinn að hitta mig.  

Þó svo að þátttakendur hafi verið færri en ég ætlaði að hafa þá kom þetta betur út en 

ég gat vonað. Með þessum þremur þátttakendum var ég komin með breiðari hóp en ég 

bjóst við, öll höfðu þau ólíkar skoðanir.  
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6.3 Viðtöl við kennara 

6.3.1 Hefðbundni kennarinn 

Fyrst ræddi ég við gamla enskukennarann minn úr grunnskóla. Áður en ég hitti 

hann þá sagði hann að hann væri nú svolítið hefðbundinn og mjög hlynntur bókakennslu.  

Hann hefur kennt í um 35 ár og hefur bæði kennt ensku og dönsku, þá aðallega í 

unglingadeild. Í sinni kennslu hefur hann mikið notað kennslubækur og einnig hefur hann 

notað efni af Internetinu og tímarit. Hann hefur sjálfur  ekki kennt ensku í nokkur ár en 

honum finnst eins og að enskukennarar séu að hverfa frá kennslubókum og noti heldur 

ljósrit, útprentanir, myndbönd og svo sérstakar málfræðibækur. Hann segir það jákvætt 

hvað kennslan er að verða munnleg og að meira sé notast við Power Point kynningar. 

Einnig er hann mjög hlynntur því að nota kvikmyndir, og smásögur í kennsluna. Hann 

segist vera mjög ánægður með það að munnlegi þátturinn er alltaf að verða meiri og meiri 

í kennslunni en vill þó að málfræðin fái að halda velli, því að það þarf að undirbúa 

nemendurna fyrir það sem koma skal, þegar þau fara áfram í framhaldsskóla. Það er að 

segja að það þarf að vera búið að kenna þeim undirstöðuatriðin í málfræði áður en 10 

bekk lýkur, svo sem fornöfn og sagnir. Einnig þarf að kenna nemendum að verða 

sjálfstæðari í vinnubrögðum og kenna þeim á leita sér upplýsinga sjálf.  

Ég spurði hann hvað honum finnist um kennslubækurnar sem eru í boði og honum 

finnst þær ekki nógu aðgengilegar fyrir nemendur. Það er of mikið á hverri síður og þær 

eru einfaldlega ruglingslegar. Einnig segir hann bækurnar vera áhugaletjandi fyrir 

nemendurna. Bækurnar þurfa að vera með bein og einföld skilaboð og einnig stutt 

verkefni sem eru helst með myndum. 

Hann hefur aldrei kennt án þess að nota hefðbundna kennslubók. Hann hefur alltaf 

haft bókina til hliðsjónar þó svo að hann notað ýmislegt annað líka í kennsluna. Hann 

segist einfaldlega ekki kunna að kenna án bókarinnar en myndi þó vilja prófa það en 

bætir svo við að það sé þó erfitt að kenna gömlum hundi að sitja.  

Ég spurði hann hvað honum dytti í hug að nota í stað kennslubókar. Þá nefnir hann 

kvikmyndir, myndir og stikkorð út frá myndunum. Einnig nefnir hann smásögur og 

mannlýsinga, þar sem nemendur þurfa að lýsa einhverri persónu eða sessunaut og svo má 

málfræðin auðvitað ekki gleymast.  
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Þó svo að hann hafi sagt fyrir samtalið að hann væri kennslubóka hlynntur þá finnst 

honum einfaldlega ekki vera hægt að kenna ensku eingöngu með kennslubókum , það 

vantar alltaf eitthvað í bækurnar.  

 Ég held að ef ég myndi sýna honum niðurstöðurnar mínar þá yrði honum örlítið 

brugðið því að hann er líklega ekki jafn hlynntur kennslubókunum og hann heldur. 

 

6.3.2 Skapandi kennarinn 

Þetta er mjög reyndur kennari sem hefur ekki bara kennt ensku í 10 ár heldur hefur 

hún einnig útbúið mikið af kennsluefni sjálf og fyrir aðra í samstarfi við 

Námsgagnastofnun. Hún hefur kennt ensku á öllum stigum grunnskóla.  

 Hún hefur notað hefðbundnar kennslubækur í sinni kennslu og notar þær 

venjulega með öðru. Hún velur úr bókunum það sem henni líkar við og sleppir öðru, svo 

bætir hún við að nemendum einfaldlega leiðist ef eingöngu er notuð kennslubók. Í 7. 

bekknum notar hún „Network“ bækurnar því að þær henta vel þegar getumunur er mikill 

á nemendum, en í unglingadeildinni gefst hún venjulega upp á að nota kennslubækurnar 

eða gleymir þeim þar sem hún byrjar að gera eitthvað allt annað. En hún segir 

kennslubækur henta mjög vel í 10. bekk til þess að undirbúa nemendur fyrir 

framhaldsskóla því að bækurnar skipti meira máli þar en í grunnskólanum.  

 Efnið sem hún notar er mjög fjölbreytt og eitt af því sem hún notar eru 

myndaspjöld sem hún útbjó fyrir Námsgagnastofnun. Hugmyndin af spjöldunum kom frá 

því að hún flutti ung til Kanada og lærði sjálf ensku út frá myndaspjöldum og ákvað að 

prófa það í sinni kennslu.  

Þegar ég spyr hana hvað hún noti mest í sinni kennslu segir hún það vera sitt lítið af 

hverju. Hún býr til mikið af efni sjálf og notar mikið af sögum sem hún býr svo til 

verkefni úr. Einnig notar hún stöðvavinnu og myndbönd. Í raun eru það nemendurnir sem 

ráða svolítið hvað hún notar því það sem hentar fyrir einn hóp hentar kannski ekki öðrum. 

T.d. í 10. bekk þá notaði hún mikið af sögum í fyrra en núna þá þurfti hún að fara 

hefðbundnari leið því að viðhorf hópsins var allt annað. Einnig talar hún um að nota 

myndefni, ljóð og lög. T.d. notar hún Bob Dylan til þess að tengja efnið við sögu 

Bandaríkjanna þannig fá nemendur meiri áhuga á efninu. Hún notar para og hópa vinnu 

mikið og býr til skemmtileg verkefni með nemendum í hópum. Einnig tók hún upp á því 
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að láta nemendur hafa eins konar bókakynningu í stað þess að skrifa ritgerð og þá gat hún 

æft nemendur í munnlega þættinum líka.  

 Hún leggur mikið upp úr því að tala ensku í tímanum og segir það í raun koma í 

staðinn fyrir gömlu góðu hlustanirnar. Hún segist meira að segja tala ensku við 

nemendurna á ganginum og það hentar henni sjálfri vel því að eftir langa dvöl í útlöndum 

er enskan í raun hennar fyrsta tungumál og íslenskan fylgir fast á eftir.  

 Þegar ég spyr hana hvert álit hennar á kennslubókunum sem í boði eru þá nefnir 

hún strax bókina „Network“ sem henni finnst vera of málfræðistýrð, of miklar 

upplýsingar á hverri síðu og of mikil og flókin málfræði. Þessar bækur henta lesblindum 

og/eða slökum nemendum alls ekki. Hún lýsti fyrir mér nemenda sem sagðist einfaldlega 

hata ensku þegar hann fékk þessa bók en áður höfðu enskutímarnir verið í uppáhaldi hjá 

honum. Hún vill þó nota kennslubækurnar í 10. bekk eins og ég nefndi hér áðan. Einnig 

nefnir hún að henni finnist kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja kennslubókunum of 

niðurnjörvaðar og valda því oft að kennsla staðnar. Hún vill vera skapandi í kennslunni, 

grípa tækifærið eða „carpe diem“ segir hún.  

 Henni finnst vanta efni sem gert er fyrir íslenska nemendur af íslenskum 

kennurum og fyrir íslenskar aðstæður, vegna þess að efnið sem við erum að fá er gert 

fyrir allt öðruvísi nemendahóp og finnst henni efnið sem við fáum mikið frekar henta í 

skóla þar sem nemendur eru á aldrinum 18 – 19 ára og eru að byrja að læra ensku í fyrsta 

skipti. Ef aðstæðurnar eru þannig þá kunna nemendur málfræðina sem er í bókinni á sínu 

eigin tungumáli og geta því tengt það einhverju sem þau kunna, en í 10. bekk hafa 

nemendur ekki lært alla þessa málfræði á íslensku þannig að það vantar tenginguna við 

móðurmálið og ef nemendur skilja ekki eitthvað þá finnst þeim það leiðinlegt.  

 Hún var mjög ánægð með kjörbækurnar frá Oxford sem hægt var að fá hjá 

Námsgagnastofnun, svo sem Huckleberry Finn, og keypti hún nokkur bekkjarsett af 

þessu þegar hægt var að fá þetta, en það er ekki lengur hægt. Hún myndi vilja fá meira 

frelsi til þess að kaupa bækur því að skólarnir fá inneign sem þeir mega eyða hjá 

Námsgagnastofnun og lítið sem ekkert fjármagn til þess að eyða utan þess. Hún myndi 

vilja geta keypt fleiri bækur í A4 skólavörubúðinni en hún segist hafa þurft að betla 

nokkrum sinnum hjá skólastjóranum til þess að kaupa kjörbækur þar til þess að setja inn á 
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bókasafnið því að nemendurnir lesa mikið hjá henni og því vill hún hafa úrval fyrir 

krakkana. 

 Hún hefur prófað að kenna algjörlega án hefðbundinna kennslubóka en oftast 

hefur hún þó haft kennslubók til hliðsjónar.  Þegar hún notar ekki kennslubók þá notar  

hún mikið stöðvavinnu, kennir orðaforða í gegnum sögur, notar myndbönd og býr til 

mikið af efni sjálf. Og það að búa til sit eigið efni segir hún að sé mikil vinna en að það 

geri kennsluna svo mikið skemmtilegri og í leið markvissari. Það kemur líka að því að 

kennari þarf lítið sem ekkert að gera við efnið sitt og því oftar sem kennari notar sitt eigið 

efni þeim mun betra verður það því að það er betrumbætt svo oft og verður að lokum til 

þess að ekki verður gert betur. Henni finnst persónulega mjög gaman að búa til efnið sjálf 

og finnst mjög gott að þekkja efnið sem hún er að kenna og getur talað um það alveg út í 

gegn.  

 Hún hefur líka keypt mikið af sögubókum, myndasögum og hljóðbókum í 

gegnum tíðina fyrir börnin sín og hefur svo tekið það með sér og notar það í kennsluna.  

 Ég spurði hana hvað henni finnist um kennslu sem er algjörlega háð kennslubók 

og allt námið fer eftir kennslubókinni. Hún sagði að ef kennt er út frá aðalnámsskrá þá 

eru kennslubækurnar alls ekki nóg. Það er ekki hægt að uppfylla kröfu aðalnámsskrár 

með því að nota eingöngu kennslubækur. Aðalnámsská bendir á að nota smásögur og 

kjörbækur með í kennslu.  

Kennslustofan hennar er full af efni, og þó svo að það sé ekki skipulagt þá sýnir 

kennslustofan að hún leggur mikið upp úr kennslunni sem er mjög aðdáunarvert. 

 

6.3.3 Kennslubókalausi kennarinn 

Þessi kennari ætlaði sér aldrei að verða kennari en byrjaði svo óvart að kenna fyrir 

10 árum. Hún tók B.A próf í ensku og tók svo M.Ped þegar hún var byrjuð að kenna til 

þess að hafa kennsluréttindi.  

 Hún segist „eiginlega“ ekki nota kennslubækur. Hún sem sagt notar „Go for it“ og 

„English t‘n‘t“ örlítið en finnst hún ekki geta sagt að hún noti kennslubækur í kennslunni 

sinni því hún hefur aldrei notað þessar hefðbundnu „Matrix“ eða „Network“ bækur. Hún 

notar mikið lestrarbækur og býr til verkefni út frá þeim, eins notar hún krossgátubók og 

orðaforðabók frá skólavefnum. Einnig notar hún leiki mjög mikið í kennslunni og finnst 
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henni það mjög skemmtileg leið en þá þarf að passa upp á að gleyma ekki einhverju 

mikilvægu eins og sögnum eða einhverju sem tilheyrir undirstöðuatriðum í málfræði. 

 Hún notar mikið af útprentunum, kennir mikinn orðaforða og málfræði í gegnum 

texta. Hún lætur nemendur lesa mikið og einu sinni til tvisvar í mánuði þurfa nemendur 

að segja frá einhverju fyrir framan bekkinn. Hún skiptir náminu niður í þemu sem öll 

enda á bingói sem nemendur búa til sjálfir, orðabingó. Eftir bingóið nota nemendur svo 

orðin sem voru á þeirra spjöldum í ritun.  

 Við ræddum örlítið um málfræði og henni finnst málfræðin mjög mikilvæg. Hún 

byrjar alltaf að kenna nemendum óreglulegar sagnir í 8. bekk og kennir þær fyrst til að 

byrja með á hefðbundinn hátt, eða með utanbókarlærdómi. Svo kennir hún nemendum 

hvers vegna og hvernig og lætur nemendur svo nota sagnirnar í texta og finna sagnir inni 

í texta.  

 Henni finnst stafsetning skipta gífurlega miklu máli og finnst því leiðinlegt að sjá 

hvað margir aðrir kennarar hafa hætt að leggja upp úr stafsetningu. Hún bætir við að 

minni stafsetningarkennsla geti verið leið til þess að koma til móts við lesblinda en áður 

þá náðu lesblindir líka tökum á stafsetningu og henni finnst persónulega ljótt að horfa á 

texta sem ekki er rétt stafsettur.  Til þess að kenna sínum nemendum stafsetningu þá í 

staðin fyrir að stafa orðin fyrir nemendurna svo þau skrifi rétt þá ber hún orðið fram 

þannig að allir stafir orðsins koma fram og gerir hún þetta með íslenskum hreim. Hún vill 

leggja áherslu á stafsetningu í ensku því að það er ein erfiðasta stafsetning í heimi, en við 

áttum okkur ekki á því vegna þess hvað enska er vinsælt tungumál.  

 Hefðbundnu kennslubækurnar finnst henni einfaldlega bara ekki henta. Þær eru 

ruglingslegar, ekki henta íslenskum nemendum og í raun ekki henta kerfinu sem kennt er 

eftir. Hún bendir á efni sem til er á netinu og segir að það sé feykinóg til en vandamálið 

sé hvað skólar eru bundnir Námsgagnastofnun, þ.e.a.s. að skólinn fær svo lítinn pening til 

þess að eyða í bækur utan Námsgagnastofnunar. Hins vegar segir hún að það sé til fullt af 

góðu efni hjá Námsgagnastofnun en hún vill samt hafa val og vill jafnvel kaupa bækur 

sem eru notaðar til þess að kenna ensku í Bretlandi. Hún vill ekki nota bækur sem eru 

gerðar fyrir nemendur sem eru að læra ensku sem erlent mál því að enskukennsla á 

Íslandi er að verða kennsla á öðru tungumáli en ekki erlendu tungumáli.  
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 Hún hefur kennt algjörlega án kennslubókar og hefur í raun aldrei notað 

kennslubók sem aðalefni í kennslu. Hún segir að það þurfi að kenna nemendum skipulag 

þegar kennt er án kennslubókar. Hún lætur alla sína nemendur vera með möppur sem 

geymdar eru í skáp í kennslustofunni og sú mappa fer aldrei út úr stofunni. Til þess að 

taka verkefni með heim eru nemendur með teygjumöppur sem þau nota utan um eitt og 

eitt verkefni sem þau setja svo í möppuna þegar þau koma aftur í skólann.  

 Hún er sjálf mjög hlynnt því að sleppa kennslubókum og segir það einfaldlega 

henta sér betur, en það fylgir því mikið drasl svo að þetta hentar ekki hverjum sem er. 

Þegar ekki eru notaðar bækur vill hún notar myndbönd, sögur, kenna í gegnum söng og 

leiki. Einnig vill hún nota gagnvirk verkefni en til þess þarf fleiri tölvur og vill hún helst 

fá skjávarpa inn í stofu til þess að geta nota myndbönd beint af netinu í kennsluna.  

 Hún vill helst byrja að kenna ensku snemma, svo snemma að nemendur læri t.d. 

tölurnar á ensku og íslensku samhliða 

 Þegar ég spyr hana út í kennslu eingöngu með kennslubókum þá segir hún að hún 

myndi sjálf aldrei geta kennt þannig. Það bara hentar henni engan vegin og hún sér heldur 

ekki hvernig það er hægt því að tungumál er svo lifandi fag að það þarf alltaf að fara 

eitthvað út fyrir bækurnar.  

 

6.4 Niðurstöður 

Þó svo að kennararnir sem ég ræddi við væri mjög ólíkir þá voru þau sammála um 

meira en ég bjóst við. Viðhorf þeirra til kennslubóka var ekki svo ólíkt en þó nefndu þau 

ekki öll það sama.  

Fyrsta kennaranum finnst kennslubækurnar ekki nógu aðgengilegar, þá hvorki fyrir 

nemendur né kennara. Honum finnst vera of mikið á hverri síðu og það segir annar 

kennarinn sem ég ræddi við líka. Fyrsti kennarinn sagði einnig að bækurnar væru 

einfaldlega of ruglingslegar og þar var þriðji kennarinn sammála honum. Einnig nefndi 

fyrsti kennarinn að honum finnist alltaf eitthvað vanta í kennslubækurnar.  

 Annar kennarinn sem ég ræddi við sagði að henni finnist nemendum leiðast þegar 

kennslubækur eru notaðar. Þær henta ekki þegar getumunur er mikill í bekkjum en að 

bækurnar séu þó góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla og notar hún þær í 10. bekk. 

Henni finnst bækurnar vera of málfræðistýrðar og eins og kom fram áðan þá finnst henni 
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vera of mikið á hverri síðu. Hún segir einnig að bækurnar henti lesblindum og/eða 

slökum nemendum engan vegin. Henni finnst vanta efni sem er gert fyrir íslenska 

nemendur og í raun er þriðji kennarinn sem ég ræddi við nokkuð sammála henni því hún 

segir að kennslubækurnar sem í boði eru henti íslenskum nemendum ekki. Einnig sagði 

annar kennarinn að kennslubækurnar henti vel fyrir byrjendur sem eru orðnir 18 – 19 ára 

og hafa því lært alla málfræði í sínu eigin tungumáli og geta þá tengt það sem þau læra 

við móðurmálið sitt. 

 Þriðja kennaranum finnst kennslubækurnar bara engan vegin henta, hvorki sér né 

íslenskum nemendum eins og ég nefndi áðan. Henni finnst þær ruglingslegar og einnig 

finnst henni enska vera svo lifandi fag að kennslunni geti ekki verið stýrt af bókum.  

 Ég vildi líka fá að vita hvaða efni þau vilja helst nota í sinni kennslu og eins og 

með viðhorfið þá var margt líkt en svo líka margt sem var ólíkt. 

 Fyrsti kennarinn vill helst nota Internetið, Tímarit, Power Point kynningar, 

kvikmyndir og myndir í sína kennslu. Internetið má nota á marga vegu og hann talaði 

aðallega um að nota það til þess að leita sér upplýsinga. Það er hægt að nota tímarit í 

kynningar og stuttar ritgerðin og jafnvel hægt að nota það með Power Point kynningum. 

Annar kennarinn vill nota myndaspjöld, stöðvavinnu, ljóð, lög, sögubækur, myndasögur 

og verkefni sem hún býr til sjálf. Oft eru þau verkefni unnin út frá einhverju sem ég taldi 

hér upp. Þriðji kennarinn vill helst nota krossgátur, orðaforðaverkefni, þemu, bækur sem 

eru gerðar fyrir enskumælandi nemendur, gagnvirk verkefni, söng og leiki. Það er 

ýmislegt sem stendur í vegi fyrir t.d. því að nota bækur fyrir enskumælandi nemendur og 

að nota gagnvirk verkefni því bæði vantar bækurnar og til þess að nota gagnvirku 

verkefnin þarf hún fleiri tölvur. 

 Það voru nokkur atriði sem þau voru öll eða tvö af þremur sammála um. Bæði 

annar kennarinn og þriðji vilja nota kjörbækur, eða lestrarbækur og láta nemendur vinna 

verkefni út frá því. Fyrsti og þriðji vilja nota útprentanir af Internetinu og ljósrit úr hinum 

og þessum bókum. Allir þrír kennararnir vilja nota myndbönd af Internetinu og vilja helst 

geta sýnt myndböndin í tíma án mikils undirbúnings. Allir kennararnir leggja áherslu á að 

töluð sé enska og að nemendur þjálfist í að tala ensku innan kennslustofunnar. Einnig 

vilja þau öll nota smásögur í kennsluna og láta svo nemendur vinna ýmis konar verkefni 

út frá sögunum.  
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 Í stuttu máli þá vilja þessir kennarar fá fjölbreyttara efni og bæði nefndi annar og 

þriðji kennarinn að það þurfi meira frelsi þegar kemur að innkaupum bóka í skólana. 

Einnig vilja báðir þessir kennarar fá bækur sem henta íslenskum nemendum betur. Og 

jafnvel þurfum við að fara að hugsa enskukennsluna eins og þriðji kennarinn gerir, 

þ.e.a.s. að enskukennari er að kenna annað tungumál nemenda en ekki erlent tungumál. 

  

7 Lokaorð. 

Þegar við skoðum bæði fræðilegar heimildir og viðtölin við kennarana þrjá sjáum 

við að kennslubækur hafa bæði kosti og galla. Bækur hafa fengið harða gagnrýni í 

gegnum árin en það eru alltaf einhverjir tilbúnir að verja bókina líka. Margar hugmyndir 

eru til um hvernig má nota bókina án þess að hún verði miðpunktur kennslunnar. Bæði 

fræðilegu heimildirnar og kennararnir sem ég ræddi við eru þó á sama máli um að 

kennsla eingöngu með kennslubók, engu aukaefni, sé einfaldlega ekki nóg. En flestar 

heimildirnar segja að mesta hættan á því að nota kennslubók sé að kennarar festist í 

bókinni en það eru viðmælendur mínir ekki sammála um.  

 Einnig skoðaði ég hvernig er mælt með að velja bækur og þar fann ég upplýsingar 

um að gott væri að búa sér til lista um hvað bókin ætti að innihalda og einnig buðu 

bækurnar sem ég skoðaði upp á spurningalista sem geta hjálpað kennurum að velja 

bækur. Ég ræddi val á kennslubókum ekkert við kennarana sem ég ræddi við en einn 

þetta nefndi að hún vildi fá kennslubækur sem væru skrifaðar fyrir íslenska nemendur.  

 Hvernig kennarar nota kennslubókina er misjafnt og í bókunum sem ég skoðaði er 

talað um að gott sé að nota bókina sem heimild eða hugmyndabanka frekar en aðal 

kennsluefni. Það eru einnig til margar hugmyndir um hvernig er hægt að nota bók. Það er 

hægt að breyta, bæta og skipta út. Kennararnir sem ég ræddi við virtust samt lítið sem 

ekkert vilja nota bókina nema tveir af þremur nefna það að nota bókina til undirbúnings 

fyrir framhaldsskóla.  

 Til eru margar kennslubókalausar aðferðir í enskukennslu og ein af þeim er 

Dogma aðferðin. Það er aðferð sem treystir algjörlega á það sem er í umhverfinu þegar 

kennslustundin byrjar. Það má segja að þetta sé „náttúruleg“ aðferð. Kennararnir sem ég 

ræddi við höfðu öll margar og skemmtilegar hugmyndir um hvað hægt væri að nota í stað 
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kennslubóka. Þau töluðu um smásögur, kjörbækur, leiki, kvikmyndir og margt fleira. Það 

sem kennari þarf til þess að geta kennt án kennslubókar er tími, reynsla og svo þarf 

kennarinn að vera skapandi.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar segja okkur að það vantar fjölbreytni í kennsluefnið 

sem er í boði. Þetta er eitthvað sem allir kennararnir eru sammála um og tveir kennaranna 

nefna að það vanti meira fjármagn til þess að eyða utan Námsgagnastofnunar því að það 

er til svo margt sem hægt er að nota til þess að fá fjölbreytni í kennsluna sem ekki er til 

hjá Námsgagnastofnun. 
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9 Viðauki 

9.1 Spurningar fyrir kennara 
 

Hvað finnst íslenskum kennurum um hefðbundnar kennslubækur í ensku og hvað 
vilja þeir helst nota í sinni kennslu? 

Hefðbundnar kennslubækur munu vera bækur frá Námsgagnastofnun eða bækur 
sem Námsgagnastofnun mælir með. 

1. Hvað hefur þú kennt tungumál lengi? 

2. Notar þú hefðbundnar kennslubækur í enskukennslu? 

3. Hvað finnst þér um kennslubækurnar eru í boði? 

4. Finnst þér vera til nægilegt kennsluefni fyrir ensku kennara til að velja úr? 

a. Ef ekki, hverju mætti bæta við? 

5. Hefur þú kennt ensku eða annað tungumál án kennslubóka? 

6. Hvað telur þú geta komið í stað hefðbundinna kennslubóka? 

7.  Hvað finnst þér um að kenna ensku án hefðbundinna kennslubóka? 

8. Hvað finnst þér um að kenna ensku eingöngu með kennslubókum? 

9. Hvaða kennsluefni myndir þú einna helst vilja nota? 

10. Finnst þér vera hægt að bæta þær kennslubækur sem eru í boði? 

a. Ef já, hvernig? 

11. Hvaða efni notar þú helst í enskukennslu? 

12. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 


