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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands.  Verkefnið fjallar um kennslubókina New Matrix Intermediate sem notuð er í ensku í 

10.bekk grunnskóla, kosti og galla.  Umfjöllunin verður að mestu um viðhorf til kennslubókarinnar 

af nemendum og kennurum.  Og rætt verðum um hvort hún mæti nægjanlega þeim kröfum til að 

nemendur í 10. bekk grunnskóla nái enn frekari framförum í ensku.  Eigindleg rannsóknaraðferð 

var notuð við öflun gagnanna.  Ýmislegt fróðlegt kom fram, meðal annars var mismunur á 

niðurstöðum eftir því hvort um var að ræða skriflega könnun eða viðtöl.  Helstu niðurstöður voru 

þær að viðhorf nemenda var almennt frekar jákvætt gagnvart bókarflokkinum en frekar neikvætt af 

kennurum.    
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Inngangur 

 

Það námsgagn sem notað er í kennslu getur aldrei leyst kennarann alveg af og það er því skylda 

hvers kennara að vera á varðbergi gagnvart námsefninu og taka þar sjálfstæða afstöðu til allrar 

framsetningar á því. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) Þess vegna telur höfundur mikilvægt að skoða 

það námsefni ýtarlega sem stendur nútímaskólasamfélagi til boða.  Það ber vott um fagmennsku 

kennara að kanna þetta gaumgæfilega áður en út í starf er haldið í því starfsumhverfi „skóli sem 

lærir“. 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla gegna námsgögn því þýðingarmiklu hlutverki að vera leið að 

markmiðum sem Aðalnámskrá og skóli greinir um. (Menntamálaráðuneytið)  Til þess að skoða 

þetta atriði mun þessi ritgerð fjalla um kennslubókina New Matrix Intermediate sem nú er notuð í 

flestum grunnskólum landsins í enskukennslu í 10. bekk.  Skoðaðir verða kostir og gallar og hve vel 

hún hentar sem kennslubók svo að nemendur á unglingastigi grunnskólans geti öðlast enn frekari 

færni í tungumálanámi.  Höfundur er starfandi leiðbeinandi í grunnskóla á landsbyggðinni og 

kennir meðal annars ensku.  Höfundur er einnig fagstjóri enskudeildar skólans og hefur mikinn 

áhuga á öllu námsefni er tengist enskukennslu.   

 

Í þessari umfjöllun verða sýndar niðurstöður kannana þar sem nemendur sem og kennarar gefa álit 

sitt á New Matrix Intermediate kennslubókinni.  Blönduð rannsókn var notuð við öflun gagnanna 

þar að segja bæði megindleg og eigindleg.  Nemendur sem tóku þátt í könnuninni voru 41 í 10. 

bekk grunnskólans.  Til umræðu í þessari ritgerð verður 10. bekkjar lesbókin, vinnubókin og 

kennarabókin, skoðuð verða efnistök og markmið.  Reynt verður að svara hvort kennslubókin mæti 

þeim kröfum að íslenskir nemendur á unglingastigi öðlist enn frekari færni í tungumálakunnáttu.    

Í ritgerðinni mun skammstöfunin NMI standa fyrir New Matrix Intermediate. 
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1.  Kennslubókin New Matrix Intermediate 

1.1  Fræðilegur hluti um lesbók, vinnubók og kennarabók 

Almennar upplýsingar um bókarflokkinn, uppsetning og markmið. 

 

NMI ensku kennslubókin tók við af svipaðum bókarflokki sem heitir Network og hefur NMI verið 

núna í notkun í u.þ.b 4 ár í grunnskólanum.  Uppsetning bókarinnar er með svipuðu sniði og 

Network var, þannig að  í hverjum kafla er markmið námsefnisins að þjálfa lesskilning, 

málfræðiatriði, talað mál, orðaforða, hlustun og ritun.  Efnisatriði í NMI eiga að þjálfa flesta þá 

færniþætti sem Aðalnámskrá Grunnskóla greinir um.   

Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla verða námsgögn að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og 

áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og skipulega fram sett og taka mið af sem ætla má að nemendur 

hafi áður tileinkað sér.   

 

Námsefnið á að dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum og stuðla að því að þeir móti 

mér sér holl og heilbrigð lífsviðhorf.  (Menntamálaráðuneytið)  Í NMI bókinni eru 10 kaflar sem 

skiptast upp í þemu.  Kaflarnir fjalla meðal annars um, Einkenni þjóðar/einstaklings, 

Heilastarfsemina, Hvað ber framtíðin í skauti sér, Fornir Tímar, Frægð og Frama, 

Samskiptamöguleika, Taka Áhættur,  Hvað Ef? (þar sem skoðaðir eru mismunandi atburðarrásir og 

hvað það getur haft í för með sér)“ og að lokum Rétta Ákvörðunin.   Á fyrstu blaðsíðu 

lesbókarinnar er þau efnistök tíunduð sem hver kafli inniheldur og er uppsetningin í takt við 

námsmarkmiðin.   

Lesskilningsæfingar, orðaforði, málfræði, málfræðiæfingar, hlustun, talað mál og ritun síðan er 

nánar farið í orðaforða og lestexti með menningu í brennidepli.  Hver kafli fyrir sig er síðan skipt 

niður í þessi námsmarkmið, fyrst er lögð áhersla á að lesa einhvern texta og gerð verkefni sem 

tengjast honum, á næstu blaðsíðu er farið í málfræðiatriði sem á að leggja áherslu á að þessu sinni 

og eru æfingar í því.  Síðan er upprifjun sem hefst yfirleitt á því að lesa stuttann texta sem síðan á 

að vinna með.  Því næst eru hlustunaræfingar og talað mál-samskipti þar sem lögð er áhersla á að 

láta nemendur vinna í pörum eða stærri hópum. Að lokum eru ritunaræfingar af ýmsu tagi og 

lesskilningur sem hefur ákveðna menningu eða þema í brennidepli.  (Gude og  Wildman, 2006) 

(Wildman og  Gude, 2007) 
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Kennarabókin inniheldur útskýringar með hverjum kafla, lausnum úr vinnubók og einnig er hún 

búin aukaverkefnum í hlustun, talað mál-samskipti/frásögn og stafsetningaræfingum.  Á fyrstu 

blaðsíðum kennarabókarinnar er innhald bókarinnar kynnt og síðan eru námsmarkmiðin útskýrð 

enn frekar og rökstudd.  Þar kemur fram að í lesbók og kennarabók eru upphitunaræfingar ef svo 

má kalla til þess að skima þekkingu nemenda á efninu sem síðan er hægt að nota til að móta 

kennsluna. (Conybeare, Betterton, Gude og Wildman, 2006) 

 

1.2 Námsmarkmið 10. bekkjar og Matrix 

 

Í þessu verkefni verður fjallað um hver eru námsmarkmið Aðalnámskrár og hvernig þeim kröfum er 

mætt í kennslubókinni. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru námsmarkmið 10. bekkjar eftirfarandi: 

 

Lestur 

 geti lesið sér til gagns og fróðleiks aðgengilegt fræðsluefni, t.d. úr tímaritum og rafrænum 

miðlum 

 geti lesið sér til ánægju ljóð, smásögur og skáldsögur í fullri lengd ætlaðar enskumælandi 

lesendum, t.d. enskar unglingabækur og reyfara 

 kunni að nota orðabækur og orðasöfn, t.d. ensk-enskar orðabækur 

 kunni að beita mismunandi lestrarlagi eftir eðli texta og tilgangi með lestrinum 

 geti dregið ályktanir, lesið á milli línanna, giskað á orð út frá samhengi og áttað sig á 

uppbygginu texta 

 kunni að greina á milli helstu textategunda (Menntamálaráðuneytið) 

 

Lesskilningsæfingar og lestextar eru oftast háðir þemu kaflana.  T.d. fyrsti kaflinn sem fjallar um 

Einkenni þjóðar/einstaklings eru lestextar sem í samræmi við heiti kaflans, þjóðareinkenni 

Bretlands.  Annar stærsti lestexti kaflans er tileinkaður Evrópusambandinu sem segja má að sé takt 

við námsmarkmiðin þar sem segir að nemendur 10. bekkjar eigi að hafa fengið innsýn í og öðlast 

skilning á ýmsum þáttum í menningu og þjóðlífi enskumælandi landa. (Menntamálaráðuneytið)  

Sama má segja með vinnubókina, lestextarnir eru flestir tengdir þemu kaflana.   Tökum sem dæmi 

um kafla fimm sem fjallar um Frægð og Frama, sá lestexti sem nemendur eiga að lesa fjallar um 

Jamie Oliver, breska kokkinn sem hefur náð miklum vinsældum og velfarnaði í starfi.  Þar fjallar 

textinn um hvað gott Jamie hefur látið af sér kveða og hvað hann gerir til þess að dreifa út 

boðskapin um heilbrigðari lífshætti og einnig um kokkaskólann sinn á eigin veitingahúsi í London 
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fyrir unga upprennandi kokka.  Þessar æfingar eru í samræmi við námsmarkmiðin að því leitinu til 

að nemendur eigi að geta lesið sér til gagns og fróðleiks.  

 

Hlustun 

 skilji ensku af helstu málsvæðum enskrar tungu um efni sem hann þekkir þegar talað er 

skýrt 

 skilji almennar upplýsingar og fyrirmæli, bæði aðalatriði og nákvæmar upplýsingar 

 geti fylgst með megininnihaldi í fjölmiðlum þegar um kunnuglegt efni er að ræða 

 geti fylgt meginþræði í samtali um efni sem hann þekkir þegar nokkrir tala saman 

 geti fylgt atburðarás í sögu eða frásögn 

 skilji og geti nýtt sér inntak í stuttu erindi um efni sem er honum kunnugt 

 geri sér grein fyrir mismunandi málsniði (Menntamálaráðuneytið) 

 

Hlustunarverkefni kaflana eru margskonar, um er að ræða hlustun á tónlist, upplýsingar um ýmsar 

samkomur, samtöl, viðtöl, lýsingar á stöðum og fleira.  Sumar þessar hlustunaræfinga tengjast beint 

við þema kaflans eins og t.d. í kafla þrjú sem heitir Fornir Tímar og þá er ein hlustunaræfingin um 

starf leiðsögumanns sem kynnir fyrir ferðamönnum frægann stað úr fornum tíma Rómverja.  Þegar 

nánar er athugað passa flestir þessara þátta við námsmarkmiðin. Einnig eru hlustunaræfingar með 

því markmiði í huga að kynna fyrir nemendum mismunandi framburð á orðum þar sem merking 

orðsins getur þá breyst.   Þá eru æfingar með mismunandi útgáfur af tungumálinu ensku eins og t.d. 

bresk/bandarísk orð.  Þá eru hlustunaræfingar með tónlist sem yfirleitt eru mjög vinsæl meðal 

nemenda, nemendur eiga að hlusta á lagabút en um leið skrifa orð sem vantar inn í eyður í 

lagatextann.  Þessar æfingar eru gott dæmi um áhugavekjandi námsefni þar sem tónlist er stór hluti 

af lífi flestra unglinga og því tvinnast hér saman áhugamál og markmið.  

   

 

Talað mál – samskipti 

 geti tekið þátt í samræðum um efni sem hann þekkir, tjáð skoðanir sínar og tilfinningar og 

brugðist við með hljómfalli sem hæfir aðstæðum  

 geti byrjað samtal og endað, lagt orð í belg, umorðað og leiðrétt sig  

 geti bjargað sér við óvæntar aðstæður 

 kunni að nota málið við ýmsar aðstæður daglegs lífs, t.d. við að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu með öðrum, láta í ljós aðdáun/vanþóknun, vera sammála/ósammála 

 kunni að nota föst orðasambönd sem eru algeng í daglegum samskiptum 

 kunni að tjá sig mismunandi formlega eftir aðstæðum 
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Talað mál – frásögn 

 geti tjáð sig skýrt og skiljanlega með eðlilegum áherslum og hrynjandi 

 geti flutt stutt undirbúið erindi um viðfangsefni sem hann hefur aflað sér heimilda um  

 geti gert grein fyrir skoðun sinni á efni sem hann hefur kynnt sér og rökstutt hana að nokkru 

 geti sagt óundirbúið frá atviki  

 geti veitt upplýsingar um menningu sína og umhverfi (Menntamálaráðuneytið)  

 

 Talað mál og samskiptaæfingar kaflana eru einnig flestir tengdir eitthvað í þemu þeirra.  Algengasta 

formið á talæfingum kaflana eru hlutverkaleikir þar sem nemendur vinna yfirleitt tveir og tveir 

saman og spyrja hvorn annan spurninga.  Tökum sem dæmi í kafla fjögur sem fjallar almennt um 

hvað framtíðin ber í skauti sér, eru samtalsæfingarnar um að lýsa tveimur ljósmyndum, önnur 

ljósmyndin er af börnum sem búa greinilega við mikla fátækt en hin er af hermönnum í stríði.  

Nemendur eiga að lýsa þessum myndum fyrir hvorn annan en eiga að taka mið út frá ákveðnum 

punktum svo sem, hverju lýsir myndin og hvað heldur þú að muni gerast með þessi málefni í 

framtíðinni.  Þessar æfingar tengjast beint við námsmarkmiðin að því leiti að nemendur eiga að geta 

gert grein fyrir skoðun sinni á efni sem þau hafa kynnt sér og rökstutt hana að nokkru. 

 

 

Ritun 

 geti skrifað skipulegan texta um kunnuglegt efni, skipt í efnisgreinar og beitt nokkurri 

nákvæmni í málfari 

 geti skrifað ýmsar gerðir af styttri textum, t.d. viðbrögð við texta og lýsingar 

 kunni að haga orðum sínum í samræmi við aðstæður, viðtakanda, tilgang ritunar og gerð 

texta  

 geti virkjað hugarflugið og skáldað og skapað eigin texta  

 geti skrifað umsögn um kvikmynd, bók eða leikrit og fylgt ákveðnu formi 

 geti skrifað hálfformlegt bréf, t.d. tölvupóst, þar sem leitað er eftir almennum upplýsingum 

eða brugðist við fyrirspurnum 

 kunni að nýta sér hjálpargögn, svo sem orðabækur, málnotkunarbækur og leiðréttingarforrit  

(Menntamálaráðuneytið)  

 

Ritunarþáttur í hverjum kafla er margskonar og uppbygging æfinga nánast alveg eins bæði í lesbók 

og vinnubók eins og t.d. að skrifa stutt bréf, skrifa sögu (sem geta verið af ýmsu tagi), skrifa 

starfsumsókn og skrifa kvörtunarbréf.  Ritunaræfingar í bókinni tengist einnig mikið í þemu 

kaflanna.  Í kafla sex í lesbókinni sem fjallar um samskiptamöguleika fjallar ritunarverkefnið um að 

skrifa bréf um eftirgrennslan.  Þar eiga nemendur að skrifa bréf þar sem þau eiga að spyrjast fyrir 

um eitthvað ákveðið og eiga nota til þess þann orðaforða sem lögð er áhersla á í kaflanum.   Slíkar 
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æfingar eru mjög algengar í báðum bókunum og sérstaklega að þau þjálfist í að skrifa bæði formleg 

og óformleg bréf.  Þessi þjálfunaratriði tengjast beint við námsmarkmiðin. 

  

 

Í kennarabókinni er að finna aukaefni til ljósritunar og hlustunaræfingar.  Aukaefnið er hugsað til 

að  þjálfa færni í hlustun, talað mál – frásögn og samskipti.  Sum efnistökin tengjast lesbókinni á 

þann hátt að æfingarnar eru í beinum tengslum við þemað í hverjum kafla.  T.d. kafli eitt í 

kennarabókinni ( sem fjallar um einkenni þjóðar/einstaklings í lesbókinni) eru samskiptaæfingar 

með því sniði að nemendur eiga að tala saman um hvernig þau myndu bregðast við hinu og þessu 

eins og t.d. Hvernig myndir þú bregðast við ef..... síðan koma 7 atriði sem þau eiga að hugsa sér 1. 

Þú ert að horfa á mjög sorglega mynd. . . . og síðan eiga þau að nota þann orðaforðaflokk sem lögð 

er áhersla í þeim kafla, lýsingarorð af ýmsu tagi.  Á næstu blaðsíðu er krossgáta sem á að ljósrita og 

nemendur eiga að vinna saman tveir og tveir. Hér er markmiðið að nemendur þjálfist í færni í 

samskiptum – frásögn.  Þá eiga þau að vinna með orðaforðaflokkinn sem þau notuðu í fyrri 

samskiptaæfingunni.  Auka hlustunaræfingar eru inn á milli talæfingana og þær virðast ekki vera í 

neinum beinum tengslum við þemu kaflana eins og t.d. í aukahlustunarverkefni í kafla eitt (í 

kennarabókinni) eiga nemendur að finna út frá lýsingu á ferðatösku hvaða farþegi á hana. Þá er 

næsta hlustunaræfing á sömu blaðsíðu að hlusta eftir leiðbeiningum um leiðsögn frá A til B og 

horfa um leið á mynd af korti þar sem þau kjósa eitt kort af fjórum um hvaða kort er verið að tala 

um.  Samkvæmt þessum æfingum er verið að æfa skilning á mæltu máli varðandi leiðsögn og eftir 

lýsingu á hlut sem er í beinum tengslum við námsmarkmiðin. 
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2.  Skrifleg könnun 

2.1  Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

 

Skrifleg könnun er viðurkennd sem eigindleg rannsóknaraðferð.  Skrifleg könnun fer þannig fram 

að rannsakandi leggur fyrir þáttakendur spurningar á fyrirfram ákveðnu formi.  Úrtak til athugunar 

voru 41 nemandi, stelpur og strákar í 10.bekk grunnskóla á landsbyggðinni.  Þessi rannsókn var 

gerð í nóvember 2009.  Hver þáttakandi fékk tvær spurningar og  könnunin fór fram í kennslustofu 

nemenda og svarhlutfallið var 100%.  Spurt var um viðhorf nemenda gagnvart kennslubókinni sinni 

í ensku.  Höfundur valdi þessa aðferð við rannsóknina vegna þess að markmiðið var að athuga hvað 

nemendur sjálfir hafa um bókina að segja.  Í þessari könnun voru notaðar opnar spurningar til að 

koma í veg fyrir að nemendur gætu svarað aðeins já eða nei.  Nemendur þurftu að rökstyðja svar 

sitt. 

Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir: 

 

 Matrix Lesbók:  Finnst þér hún áhugaverð og nýtist hún þér sem tæki til að ná framförum í 

ensku?   

 Útskýrðu svar þitt. 

 

 Matrix vinnubók:  Finnst þér hún áhugaverð og nýtist hún þér sem tæki til að ná 

framförum í ensku?   

 Útskýrðu svar þitt. 
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2.2  Niðurstöður og rökstuðningur nemenda um lesbók  

 

Eftirfarandi graf sýnir niðurstöður á jákvæðum og neikvæðum viðhorfum nemenda gagnvart lesbók 

bókarflokksins: 

 

 

Meðal annars þess sem nemendur nefndu jákvæð atriði gagnvart lesbókinni voru eftirfarandi: 

 Mér finnst verkefnin fjölbreytt  

 Mér finnst lestextarnir skemmtilegir 

 Af því að stundum er erfitt læri ég meira 

 Venjulega finnst mér auðvelt að nota bókina 

 Meðal annars þess sem nemendur nefndu neikvæð atriði gagnvart lesbókinni voru eftirfarandi: 

    Mér finnst orðaforðin oft erfiður 

    Mér finnst sumir lestextarnir leiðinlegir 

    Mér finnst of auðveldar æfingar 

    Mér finnst alltof miklar endurtekningar á sömu hlutunum 

    Mér finnst þetta oft vera of flókið í byrjun, veit stundum ekkert hvað ég á 

að gera 

    Að ég má ekki eiga hana finnst mér það erfitt að skilja hvað er í 

glósubókinni hjá mér, sérstaklega fyrir próf 
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2.3  Umræður um niðurstöður. 

Heildarfjöldi nemenda í könnuninni var eins og áður sagði  41.  Samkvæmt niðurstöðum þessara 

könnunar sýnir mjög lítinn mun á fjölda nemenda sem hafa jákvæð eða neikvæð viðhorf gagnvart 

lesbók flokksins.  Aðeins fleiri en þrír nemendur eru með neikvæð viðhorf gagnvart kennslubókinni 

og geta þar legið margar ástæður að baki.  Til dæmis mætti draga þá ályktun að  nemandi sem er 

ekki sterkur fyrir í bóklegum greinum er kannski með fyrirfram neikvætt viðhorf gangvart flestu 

námsefni.   

Eitt algengasta jákvæða atriðið varðandi lesbókina var að mörgum nemendum finnast lestextarnir 

skemmtilegir og mátulega erfiðir sem gefur til kynna að lestextar bókarinnar henti þessum 

aldursflokki ágætlega og einnig að þeir reyni aðeins á námsgetuna.   En á móti kemur að í neikvæðu 

atriðinum er minnst á að lestextarnir séu leiðinlegir.  Þar sem ekki er meiri munur á neikvæðum og 

jákvæðum atriðum gagnvart lesbókinni er hægt að draga þá ályktun að þetta sé ekki óyfirstíganlegt 

vandamál eða þurfi að standa í vegi fyrir framförum nemenda.  Nemendur nefndu einnig að af því 

að lesbókin er ekki til eignar verða þær glósur í glósubók oft ekkert annað en óskiljanlegt hrip á 

blaði sem erfitt er að nota til upprifjunar.   

Annað atriði sem nemendur nefna líka er að þeim finnst efnistökin vera of oft endurtekin.  Það er 

reyndar þannig að ef lögð er áhersla á ákveðin málfræðiatriði í köflunum er í öðrum hverjum kafla 

blaðsíður sem eru upprifjun í málfræðiatriðum úr tveimur síðustu köflunum.  T.d. í kafla sex er 

upprifjun með málfræðiatriði úr kafla fimm og sex og svo framvegis.  Nemendur fá því örugglega á 

tilfinninguna að um miklar endurtekningar eigi sér stað og einnig eru æfingar í sömu atriðum í 

vinnubókinni.   

Sá orðaforði sem lagður er fyrir í hverjum kafla getur verið misjafnlega erfiður og stundum letjandi 

að sögn margra nemenda.  Þessi orðaforði tengist yfirleitt í þemu kaflanna. Tökum sem dæmi 

kaflann Fornir Tímar, þar eru orð sem öll eru á einhvern hátt tengt fyrrum tímum og þróun, 

„increases, gathering (as gathering food), living off, staple, spread, support, developing, 

descendants, mankind, ancestors“ osfrv.  Þá er einnig hægt að skoða orðaforðann sem lagður er 

fyrir í sama kafla en með menningu eða þema í brennidepli.   

Þar er lesskilningstexti sem fjallar um konungslega þingið í Bretlandi.  Hér eru orð sem reyna mjög 

á þennan aldurshóp. Orð eins og t.d. „parliament, House of the Lords, House of Commons, council, 

representatives, sovereign, consult, foreign policy, civil war, republic, monarchy, separate 

responsibilities og svo mætti lengi telja.  Slík orð sem öll hafa einnig breytta þýðingu í samhengi 



13 
 

við textann reynist mörgum erfiður.  En hvort þessi aldurshópur eigi að kynnast því lýðræðislegu 

stjórnarkerfi sem er notað í Bretlandi og læri það orðalag sem tengist því og hvort það hafi bein 

áhrif á meiri framvindu í tungumálakunnáttu, hlýtur að vera umdeilanlegt.  Alla vega er það reynsla 

höfundar að þessi texti hefur ekki verið áhugavekjandi lestrarefni unglinga og nemendum ekki þótt 

gaman að takast á við hann. Af því má kannski álykta að þetta námsefni sé ekki að takast 

ætlunarverk sitt nema þó þannig að hér reyni verulega á námsgetu nemenda.  Það má líka áætla að 

slíkt umræðuefni tengist ef til vill mjög lítið inn í þekkingarramma þessa aldurshóps.  

 

 

2.4  Niðurstöður og rökstuðningur nemenda um vinnubók  

 

Eftirfarandi graf sýnir niðurstöður á jákvæðum og neikvæðum viðhorfum nemenda gagnvart 

vinnubók bókarflokksins: 
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Meðal annars þess sem nemendur nefndu jákvæð atriði gagnvart vinnubókinni voru eftirfarandi: 

 

   Mér finnst skemmtilegt að hafa fjölbreyttar æfingar 

   Ég læri meira af því að gera æfingar 

   Ég læri mikið af henni 

   Mér finnst gott að það séu endurtekningar 

   Mér finnst lesefnið skemmtilegt og gott að hafa það aðeins erfitt 

   Mér er alveg sama þó hún sé ekki í lit 

 

Meðal annars þess sem nemendur nefndu neikvæð atriði gagnvart vinnubókinni voru eftirfarandi: 

     Svo lítið pláss til að skrifa í alveg óþolandi 

     Allt í svart/hvítu mér finnst það óþægilegt 

     Mér finnst orðin erfið 

     Mér finnst að það mætti útskýra betur hvað á að gera 

     Mér finnst leiðinlegt að ekki eru lausnir í bókinni 

     Alltof oft það sama, mætti vera fjölbreyttari æfingar mér finnst of mikil 

endurtekning á þeim 

 

2.5  Umræður um niðurstöður 

Hér kemur fram að það eru aðeins 10 nemendur sem gátu fundið eitthvað jákvætt við vinnubókina 

en um 31 nemandi sem fann eitthvað neikvætt, svo það má draga þá ályktun að mun meiri óánægja 

sé með vinnubókina en lesbók af þessu að dæma. En það kemur ekki á óvart með vinnubókinni því 

það er reynsla höfundar að flestir nemendur finna einn ákveðinn neikvæðan punkt og það er að 

plássið sem nemendur fá til að skrá niður lausnir sínar í verkefnum það er alltof lítið.  Varðandi 

þetta atriði má nefna það hér að höfundur hafði samband við Oxford Press og spurði út í þetta til að 

geta svarað nemendum þessari spurningu.  Það svar sem var gefið var að ef línubil yrði aukið yrði 

vinnubók bókarflokksins komin út fyrir þann stærðarramma sem er til viðmiðunar á vinnubókum í 

námsefni og myndi þar með ekki vera markaðsvænt.  Annað neikvætt atriði sem þau minnast á er 

að bókin er öll í svart hvítu og þá er hún ekki eins áhugavekjandi eins og hún gæti verið. 

Að margra mati er orðaforðinn í vinnubókinni erfiður viðureignar og hægt er að benda á t.d. í fyrsta 

kafla vinnubókarinnar fjallar lestextinn um lífræðilegu hliðina á persónueinkenni manna.  Talað er 



15 
 

um tví.-og eineggja tvíbura og svo framvegis og orðaforðinn frekar þungur því hann er allur 

lífræðilegs eðlis t.d. „unique genetic make-up, genes, combination of DNA, identical twins, 

particular feature, short-sightedness, attitudes, origin ogsfrv.  Þegar nemendur byrja vinnu í 

vinnubókinni í fyrsta skipti og þetta er fyrsti lestextinn sem blasir við þeim er kannski ekki að undra 

að sumir verða kannski örlítið smeykir og gera sér ef til vill ranga mynd af því hvernig framhaldið 

verður.  

Á móti kemur á textinn að reyna á námsgetu nemenda ef þau eiga að læra eitthvað af honum.     

Talað er um að til að nám fari fram verður ný þekking að byggja á einhverri gamalli þekkingu.  Það 

er ekki ólíklegt að þessi aldurshópur hafi heyrt eitthvað um þessa hluti í lífræðikennslu og kannast 

þá við eitthvað af þessum orðum, eins og t.d. DNA, og geta þar með dregið ályktun út frá því sem 

þau vita til að ná betra samhengi.  Slíkur texti ætti nú ekki að vera óyfirstíganlegur þó svo 

sannarlega geti hann litið dálítið ógnvekjandi út í fyrstu.   

Þau nefna einnig að það séu of mikið um endurtekningar á æfingum.  Þá má kannski taka það fram 

að sé verið að vinna með tíðir, eins og t.d. einfalda nútíð, eða samsetta nútíð (present simple, 

present continuous) er vinna með slík efnistök u.þ.b 30% af æfingum í kaflanum, en 

orðaforðaæfingar margskonar eru um 53%, restin gæti verið æfingar með forsetningar ogsvfr.  Þeim 

gæti því fundist eins og sé verið að endurtaka í sífellu æfingar með sömu efnistökin þó svo að 

æfingar í sama málfræðiatriðinu eru af ýmsu tagi inn í þessum 30%.  Varðandi útskýringar á þeim 

verkefnum sem þau eiga að vinna í vinnubókinni kemur fram í þessari könnun að þeim finnst 

útskýringar ábótavant.   

Ein skýring gæti verið sú að t.d. sú dönsku kennslubók sem verið er að nota í 10.bekk eru allar 

útskýringar og fyrirmæli á íslensku en í NMI er það allt á ensku og gæti þetta eitt og sér verið 

kannski nægjanlegt að þeim finnist að ekki séu nógu góðar útskýringar.  Oftast er raunin sú að 

almennt leggja nemendur strax af stað að vinna verkefnin en hafa þá kannski ekki gefið sér 

nægjanlegan tíma til að lesa fyrirmælin og leiðbeiningarnar áður en lengra var haldið.  Er það 

reyndar atriði sem verður alltaf að minna grunnskóla nemendur á og spyrja ef eitthvað er 

óljóst.þegar þau vinna ein og sjálfstætt að lesa fyrirmælin vel.   Samkvæmt þroskasálfræðini er 

greining unglings almennt sú að líf þeirra er líkt við storm og stress.  Þau eru óþolinmóð, eiga við 

þunglyndi, eiga upp og niður daga, eru í stöðugu stríði við sjálfsöryggi og auðmýkt og síðast en 

ekki síst eru uppfull af eigingirni og forvitni. (Cole, Cole og Lightfoot, 2005)  Í ljósi þessara 

staðreynda er ekki óvarlegt að áætla að þeirra viðbrögð séu eðlileg en nauðsynlegt er þó að 

kennarar taki tillit til þessara þátta. 
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3.  Viðtöl við nemendur og kennara 

3.1  Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

 

Viðtöl eru viðurkennd sem eigindleg rannsóknaraðferð.  Viðtöl eru flest tekin á þann hátt að 

rannsakandinn spyr viðmælandann spurninga sem viðmælandinn svarar (Esterberg, 2002) ein 

skilgreining samkvæmt Esterberg á viðtölum er meðal annars 

 Hálf-opin viðtöl (e.Semistructured Interviews) eru ekki jafn stíf og sú tegund af viðtölum 

þegar spurningar eru ákveðnar og mótaðar eins og þær sem eru notaðar í símakönnunum og 

svarmöguleikar eru fyrirfram ákveðnir.  Markmiðið með hálf-opnu viðtali er það að fá 

skýringu á ákveðnu viðfangsefni með meira svigrúmi og með eigin orðum viðmælendanna.  

Í hálf-opnum viðtölum verður rannsakandinn að fylgja viðmælandanum eftir og hlusta vel 

eftir því sem hann segir. (Esterberg, 2002) 

 

Mikilvægt þótti höfundi að skrifa niður jafnóðum glósur og hlustað var eftir svörum og einnig 

notaði hún upptökutæki.  Samkvæmt Esterberg (2002) á að hafa þau eftirfarandi atriði í huga: 

 að ákveða hvaða þátttakendur á að velja vegna þess að ef ekki er valið rétt er ekki víst að 

rétt niðurstaða komi fram 

 að spyrja opinna spurninga til þess að opna fyrir samræður en ekki að spyrja spurninga sem 

gefa bara já og nei svör. 

 

Einnig nefnir Esterberg (2002)  hvernig haga skuli öllum hlustun á meðan viðtölum stendur og 

hvernig vinna eigi úr þeim.  Þá segir hún: 

 að spjalla við viðmælendur áður en viðtalið hefst til að minnka stress 

 að tala og þegja á réttum augnarblikum 

 að fylgjast með því hvernig þátttakendur tjá sig, ekki bara að hlusta á orðin  

 að halda sínu striki 

 

Viðmælendur voru sex nemendur í 10.bekk, þrír strákar og þrjár stelpur og var þess gætt að getustig 

nemenda var mismunandi.  Þessi rannsókn var gerð í apríl 2010.  Höfundur telur eigindlega 

rannsókn gagnist betur hér en megindleg þar sem eigindleg rannsókn þykir sýna betur hug hvers og 
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eins þáttakanda sem tekur þátt í rannsókninni.  (Esterberg, 2002)   Höfundur notaði sjö hálf-opnar 

spurningar sem innihéldu öll þau atriði sem hún vonaðist til að fá að vita úr svörum viðmælenda.  

Spurningar voru eftirfarandi: 

 

 Ef þú gætir nefnt nokkur jákvæð atriði varðandi lesbókina, hver yrðu þau? 

 Ef þú gætir nefnt nokkur neikvæð atriði varðandi lesbókina, hver yrðu þau? 

 Ef þú gætir nefnt nokkur neikvæð atriði varðandi vinnubókina, hver yrðu þau? 

 Ef þú gætir nefnt nokkur neikvæð atriði varðandi vinnubókina, hver yrðu þau? 

 Hver er þín skoðun á því hvernig bókin er notuð í kennslustund? Eða notar kennarinn þinn 

bókina á einhvern óhefðbundin hátt? Og þá hvernig og hvað finnst þér? 

 Hvað finnst þér um það að fá ekki að eiga lesbókina? Háir það þér? 

 Eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 

 

Höfundur vonaðist til að með þessum spurningum fengu viðmælendur tækifæri á að tjá sig um 

viðhorf sitt og þar með öfluðust gögn sem myndu gagnast höfundi vel við vinnslu á þessu verkefni.   

Þegar höfundur tók þessi viðtöl voru þrír af þessum nemendum í kennslu hjá honum en hinir þrír 

þekkir hann takmarkað.  Til þess að teljast góður rannsakandi, þ.e. rannsakandi sem hlustar á viðtöl 

sem vélmenni sem nær að draga fram miklar, góðar og nytsamlegar upplýsingar á skömmum tíma 

ásamt því að vera kurteis.  Um þetta fjallar Esterberg (2002) í bók sinni þegar hún talar um fjarlægð 

og nálægð rannsakanda og viðmælenda.    
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3.2  Raddir nemenda – jákvætt viðhorf 

 skemmtilegir lagatextarnir.   

 orðin sem við eigum að læra eru góð og sumir lestextar skemmtilegir“ 

 ég finn engan mun á því að eiga ekki bókina, mér er alveg sama 

 mér finnst mjög gaman þegar efni er tekið úr bókinni og búið til 

aukaverkefni 

 alltof lítið pláss til að skrifa og leiðinleg vinnubók hún er svarthvít vil hafa 

´ana í lit  

 mér finnst bókin fín 

 mér finnst lestextarnir sanngjarnir 

 mér finnst gott að verkefnin eru ekki of flókin þannig að ég geti unnið ein í 

því 

 mér finnst lestextarnir í lesbókinni skemmtilegri heldur enn í vinnubókinni 

 mér finnst léttar æfingar í vinnubók og gott að það sé aftur og aftur 

 mér finnst textarnir flestir skemmtilegir en auðvitað fer það eftir smekk hvers 

og eins 

 mér finnst vinnubókin skemmtileg 

 ég læri betur á því að setja allt yfir í glósubók því ég læri betur á því að skrifa 

allt upp“ 

 mér finnst sumir lestextar ágætir og gott að fara aftur og aftur í sömu 

málfræðiatriðin 

3.3  Raddir nemenda – neikvætt viðhorf 

mér finnst nú bara sumt efni kaflana orðið úrelt 

 mér finnst að þegar það eru verkefni til að fylla inn í verði að vera hægt að 

skrifa lausnirnar beint inn 

 mér finnst sumt efni alltof oft endurtekið 

 ég myndi vilja skrifa beint inn í lesbókina  

 mér finnst að kennarar fara of hratt yfir bókina 

 mér finnst að það vanti lausnir aftast í vinnubókinni af því að gott að vinna 

heima og hafa þá svörin til að athuga hvernig mér gengur 

 ég myndi vilja eiga lesbókina til að hjálpa mér í framhaldsskóla 

 mér finnst þetta alltof létt lesefni og efninu er troðið saman 

 mér finnst sumir lestextarnir leiðinlegir 
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3.4  Niðurstöður og umræður úr viðtölum við nemendur 

Til að bera örlítið saman þessar niðurstöður og þær sem fengust við skriflegu könnunina kemur 

ýmislegt nýtt í ljós.  T.d. kemur hér fram að einn viðmælandi nefnir að lestextarnir séu leiðinlegir, 

annar nefnir sanngjarnir og skemmtilegir ogsfrv.  Þannig má af því álykta að það séu jafn margar 

skoðanir á þessu eins og nemendur eru margir og enga ákveðna niðurstöðu hægt að fá í því, ekki 

geta allir verið sammála um eitt.  Einnig kemur annað atriði hér í ljós og það er að sumum finnst 

hreinlega betra að það séu endurtekningar á æfingum.  Önnur áhugaverð athugasemd sem kom fram 

var að, að það mættu vera lausnir aftast í vinnubókinni svo nemendur gætu unnið meira sjálfstætt í 

verkefnunum og þyrftu ekki að bíða eftir að fá lausnir frá kennara.   

Þetta atriði er athyglisvert því það vísar í þá kröfu að á unglingastigi grunnskólans er það æskilegt 

að nemendur auki sjálfstæði sitt enn frekar í námi.   

 

 

Á þessu grafi sést betur niðurstaða úr viðtölum við nemendur að hér mælist samkvæmt 

atkvæðafjölda jákvæðra atriða á móti neikvæðra atriða, meiri jákvæðni í þessu úrtaki af 

þáttakendum nemenda með bókarflokkinn en neikvæðni sem var í skriflegu könnuninni. 
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Ef NMI væri útfært á þann hátt að nemendur gætu unnið meira sjálfstætt með hana gæti sú útfærsla 

mætt betur kröfum þeirra nemenda sem vilja ná enn frekari framförum í tungumálakunnáttu með 

auknu sjálfstæði í námi.  Þá er það ekki í þeim skilningi að læra án kennara og að kennari afsali sér 

ábyrgð og setji námið alfarið í hendur nemenda heldur stuðli meira að því að nemendur beri meiri 

ábyrgð á eigin námi, eigi frumkvæði í því að skipuleggja og framkvæma æfingar og meti síðan 

reglulega sjálfir hvernig til hefur tekist. (Auður Torfadóttir, 2005)  Það má þá segja að nemandi í 

slíkum hugleiðingum sé að lýsa yfir áhuga um meira sjálfstæði í námi.  Með slíkri útfærslu á NMI 

gæti það verið skref í rétta átt og mætt þar með kröfum þeirra nemenda sem sýna þess áhuga að 

auka sjálfstæði í námi.    

 

3.5  Viðtöl við kennara 

Viðmælendur voru fjórir kennarar á norðurlandi vestra sem kenna ensku í 10.bekk, þrír á 

Sauðárkróki og einn á Siglufirði.  Höfundur notaði fjórar hálf-opnar spurningar sem innihélt þau 

atriði sem hún vonaðist til að fá að vita úr svörum viðmælenda.  Þegar höfundur tók þessi viðtöl 

þekkti hún viðmælendur þannig að hún hefur kennt með þremur þeirra en þekkti ekki til 

viðmælanda á Siglufirði en er aðeins málkunnug henni.    Eftirfarandi spurningar voru notaðar: 

 

 Varðandi Matrix kennslubókina, hver er þín almenna skoðun á bókinni? 

 Varðandi efnistök bókarinnar, hver er þín skoðun á þeim?eitthvað ákveðið í þeim efnum? 

 Hversu áhugavekjandi og námshvetjandi telur þú að bókin sé nemendum?hvað þá helst? 

 Hvernig notar þú bókina? Notarðu hana á einhvern annan hátt í kennslu eða kennirðu beint 

upp úr bókinni? 
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3.6  Raddir kennara 

 

 Mér finnst þær hreint ekki góðar né skemmtilegar. Verkefnin eru oft einhæf 

og óþarflega flókin  (kennari á Siglufirði) 

 Þemað í köflunum í bókinni eru ekki nægjanlega unglingmiðuð né gæta 

áhrifa þeirra þekkingarheims. (kennari í Skagafirði) 

 Mér finnst hún hundleiðinleg og flókin   (kennari í Skagafirði) 

 Mér fyndist þæginlegra að nota þær ef nemendur ættu lesbækurnar (kennari á 

Sauðárkróki) 

 Mér finnst hún fín og hún mætir flestum þeim færniþáttum í 

tungumálakennslu sem aðalnámskrá nefnir (kennari á Sauðárkróki) 

 Já, ég fæ aukaefni sem hægt er að nota miðla sem kveikju um ákveðin 

verkefni í bókinni eða tengjast beint í hana (kennari á Sauðárkróki) og þá finnst 

mér nemendur mun jákvæðari gagnvart efnistökum bókarinnar 

 Það tók mig svolítið dálítinn tíma að læra á hana en núna finnst mér hún bara 

fín (kennari á Sauðárkróki) 

 Mér finnst vanta alla vísa í verkefni tengt upplýsingatækni (kennari á 

Sauðárkróki) 

 Ef ég fer hægt í efnið finnst mér nemendur mun jákvæðari gagnvart henni 

(kennari á Sauðárkróki) 

 Mér finnst alltof margt vera letjandi og fráhrindandi fyrir nemendur (kennari 

á Sauðárkróki) 

 

 

3.7  Niðurstöður og umræður úr viðtölum við kennara 

Kennarar gætu margir hverjir haft fyrirfram ákveðnar skoðanir gagnvart bókinni og gæti það verið 

sprottið af ýmsum ástæðum.  Þeir gætu hafa loksins verið búnir að ná tökum á Network þegar þessi 

bókarflokkur skýtur upp kollinum og það eitt og sér gæti hafa spilað stórt hlutverk.  Það er reynsla 

höfundar að ef kennarar eru orðnir vanir og þekkja vel eitt kennsluefni og nýtt kemur fram tekur 

það alltaf ákveðin aðlögunartíma að jafna sig aftur.  Kennarar nefna hér meðal annars að verkefnin 

séu of einhæf og stundum óþarflega flókin.   

 



22 
 

Í tengslum við það er hægt að skoða t.d. verkefni þar sem nemendur eiga að vinna með ákveðna tíð, 

tökum sem dæmi einfalda nútíð og samsetta nútíð.  Þá geta æfingar með þessum áherslum verið af 

ýmsu tagi, t.d. nemendur eiga að leiðrétta texta, setja þau sagnorð sem er í svigunum í aðra tíð, 

endurraða setningu svo hún verði skiljanleg ogsvfr.  Það gæti verið skiljanlegt að þetta sé óþarflega 

flókið og of oft endurtekið efni en það má líka líta á það þannig að nemendur þurfa ekkert endilega 

að gera allar þessar æfingar, vel er hægt að finna eitthvað ákveðið form af æfingum sem henta 

öllum og halda sig við þær annars verður það fyrir víst mjög erfitt þar sem nemendur læra á svo 

mismunandi hátt.  Einum nemanda gæti hentað mjög vel að endurraða setningu þannig að hún verði 

skiljanleg á meðan öðrum myndi finnast það verkefni ógerlegt.  

 

Annar mjög áhugaverður punktur sem einn kennarinn minntist á í þessari könnun var, að ekkert í 

NMI benti til þess að vísaði í notkun annara miðla en geisladisksins sem fylgir bókarflokkinum.   

Kennslubókin og það sem hún hefur fram að bjóða nær ekki lengra en það sem kennarinn gerir með 

hana.  Ef kennarinn er með námstæki sem hann trúir á að geri gagn mun öll framsetning 

námsefnisins bera keim af því.  Því verður að taka tillit til annara þátta í kennslu sem hér er reyndar 

mjög mikilvægt atriði í námframvindu nemenda í dag.  

Líf unglinga og þeirra þekkingarheimur er það nátengt miðlum, einkum netinu að það hefur 

gjörbreytt þeim aðferðum sem beita má við sköpun og miðlun þekkingar.  Það má því segja að 

sökum þessar þróunar verður stöðugt erfiðara að halda athygli nemenda einvörðungu í  

kennslubókum.   

Stéfán Jökulsson skrifar að skólakerfið dæmi sig úr leik ef takmörkuð tengsl verða á milli þess sem 

nemendur gera í skóla og utan hans.  (Stefán Jökulsson, 2003)  Því verður að hafa það að leiðarljósi 

í nútímaskólasamfélagi að kennsla í skólum tryggi það að þessi eðlilegu tengsl nái að myndast.  

 

Það þýðir einnig að kennslubókin sem nemendur nota til náms verður vera áhugaverð, aðlaðandi og 

grípa athygli nemandans til þess að virka hvetjandi til náms.  Þar sem það er ekki hægt að finna 

hina fullkomnu kennslubók verða kennarar að fylla í eyðurnar (ef svo má segja) með því að búa til 

verkefni eða kveikjur að verkefnum sem höfða til nemenda og til að lyfta bókinni á annað plan.  

(Pinter, 2006)  Hér gefst gott tækifæri til að meðhöndla NMI á svipaðan hátt. 

Reynsla höfundar er einmitt sú að til þess að láta námsefnið í NMI höfða til nemenda þá er ekki 

hægt að líta framhjá þætti eins og t.d.  sjónrænum hughrifum.  Sjónræn hughrif sem hér er átt 

tengjast ýmsum miðlum eins og t.d. YouTube, video og tölvuleikjum.  Þessa miðlar er vel hægt að 

nota sem kveikjur að námsefni margskonar og tengja við umfjöllun efni kennslubókanna.     
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Í því samhengi má nefna að Aðalnámskráin segir að námsgögn sem nýta upplýsingatækni geri 

tvennt, þar að segja miðla þekkingu og þjálfa nemendur í vinnubrögðum sem nýtast þeim í lífi og 

starfi.  (Menntamálaráðuneytið) Ef þessu er gefið gaum, er ekkert í NMI sem er hugsað til þess að 

tengja við upplýsingatæknina og er því þessi hluti alveg á ábyrgð kennara því í raun gerir 

Aðalnámskrá þá kröfu að námsgögn tengist upplýsingatækninni á einhvern hátt.  Það má ekki 

myndast gjá á milli þess sem nemendur læra í skólum og þeirra kunnáttu og færni sem þeir þarfnast 

í lífinu.  (Stefán Jökulsson, 2003)  

Af þessu mætti þá draga þá ályktun, að þar sem engin efnistök í NMI vísa í notkun af annarskonar 

miðlum en geisladisknum sem fylgir bókarflokkinum mætti segja að hér væri skortur af 

þjálfunaratriðum sem skipta miklu máli í nútímanámsaðferðum. 

 

 

4.  Umræður og samantekt 

 

4.1  Almennar umræður og samantekt 

Varðandi niðurstöður úr báðum þessum könnunum er mikilvægt að hafa í huga að sami nemandinn 

gæti verið að segja hér bæði jákvætt og neikvætt um bókarflokkinn.  En samkvæmt niðurstöðum úr 

skriflegu könnuninni eru nemendur almennt óánægð með bókarflokkinn bæði vinnubók og lesbók.  

Þegar nánar er spurt og í viðtölum kemur annað í ljós.  Þar kemur í ljós og þegar upplýsingar eru 

dregnar saman í heild kemur fram að nemendur hafi meira jákvætt að segja um bókarflokkinn en 

neikvætt.  Hvort ástæður fyrir þessum niðurstöðum liggi í spurningunum eða á könnunaraðferðinni 

er ekki gott að segja.  Þar að segja munurinn á að taka könnun í skriflegu formi eða í beinum 

viðtölum.   Það er allt öðruvísi að tjá sig munnlega um eitthvað þegar tveir tala saman en tjá sig í 

því einkaatferli sem felst í því að skrifa eitthvað persónulegt í fullum trúnaði og í nafnleynd.   

 

Höfundur hefur notað NMI síðan bókin var gefin út af Námsgagnastofnun og þar áður notað 

Network og var komin tími til að skipta út Network þó ekki væri bara vegna þess að efnistökin í 

Network voru orðin gömul og höfðuðu ekki lengur til nútímaunglinga.   NMI var misjafnlega vel 

tekið í fyrstu en hefur samt verið notuð af flestum grunnskólum landsins þó svo að það sé reyndar 

sumstaðar tískufyrirbæri að nota engar ákveðnar kennslubækur í ensku.   

 

Mynd.- og litskreyttar blaðsíður ná oft ekki lengra heldur en það sem innihaldið segir til um.  T.d. 

mynd af manni við afgreiðslu í banka, eða maður að saga niður tré er hvorki hvetjandi né 



24 
 

áhugavekjandi efni fyrir ungling.  Umfjöllun eins og „einkenni þjóðar“ hljómar ekki mjög 

spennandi umræðuefni fyrir unglinga en með því að heimfæra það á heimaslóðir og láta efnið 

nálgast þann þekkingarheim sem þau búa við er hægt að gera allt efni áhugavert.  Höfundur hefur 

t.d. útbúið efni sem kveikjur að þemu kaflana og hefur það gefist vel á meðal nemenda.  Þá hafa 

miðlar eins og Youtube verið notað í þessu samhengi og hafa  nemendur gjarnan unnið verkefni því 

tengdu með meiri hvatningu en ella.  

 

Á fyrstu blaðsíðum NMI er skrifað um hvernig uppsetning bókana er.  Þar eru nefnd aðalefniststök 

bókarinnar eins og Lesskilningur og orðaforði, málfræði, málfræðiæfingar, hlustun og tal, ritun, 

nánar farið í orðaforða og menning eða ákveðið þema í brennidepli.  (Conybeare o.fl., 2006) Sá 

þáttur sem hér er nefndur síðastur hefur stórt vægi í lesskilnings æfingum kaflana.   

Þá er hægt að draga þá ályktun að sú menning sem hér um ræðir hlýtur að vera frá þeim 

menningarheimi sem bókin er gefin út, sem sagt Bretland.   Til dæmis er fyrsti kaflinn í lesbókinni 

tileinkaður Bretlandi, þeirra einkenni og menningu og í lokum kaflans er víðamesti  lestextinn og 

hann fjallar um Evrópusambandið.   

 

Orðaforðinn í þessum kafla geta verið mjög erfiður fyrir margan ungling sökum þessa.  Tökum sem 

dæmi orðaforði sem tengist starfsumsóknum og færniprófum eða ráðstefnulýsingum.  Þessi byrjun 

lesbókarinnar sem þar með markar upphaf enskukennslu í 10. bekk virkar ekki beint áhugavert né 

hvetjandi til náms.  Slík framsetning eins og það kemur fyrir í bókinni getur verið mjög letjandi 

fyrir nemendur og jafnvel fráhrindandi en að engu síður margt mikilvægt fyrir þau að vita.  

Spurning hvort þessi efnistök hefðu kannski hentað betur að vera aftar í bókinni nærri kafla er 

nefnist „The right choice...“ „what´s next“ sem væri þá tengt umfjöllum um hvert skal halda, hver 

er framtíðin ogsvfr.  Það myndi þá ef til vill tengjast betur í það sem þau munu vera að fást við á 

þeim tímapunkti.  Þar að segja þegar skólalok nálgast og þau eru að fást við spurninguna hvað þau 

ætli að gera að loknum grunnskóla. 

 

Í beinu samhengi við það verður ekki hjá því komist að minnast á að unglingur á þessum aldri sem 

er að klára 10 ára skyldunámi í  grunnskóla, hugsar nánast bara um það.  Það eru ekki margir 

unglingar sem taka þessum tímamótum alvarlega á þann hátt, að nú eru kaflaskipti í lífi þeirra og 

þau verði að taka málin í sínar hendur og axla þá ábyrgð hvert skal halda næst.  Höfundi ásamt 

áræðanlega mörgum öðrum finnst oft einkennilegt að unglingur á þessum tímamótum sé ekki að 

hugsa betur um hvert skal stefna.   
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Ef ekki kæmi til námsráðgjafa í grunnskólanum sem stöðugt minnir þau á sem og skipar þeim í 

viðtöl myndi ef til vill fáir taka þetta föstum tökum.  Það þarf þá aðeins að setja sig í spor þeirra 

stutta stund og hugsa tilbaka hvernig þetta var hjá okkur sem nú erum eldri og minnast þess hvernig 

það var þegar þreyta var komin í námið og aðeins hugsað um það eitt að vera að losna undan oki 

skólans í bili og komast útí sumarið.  Því er það kannski skiljanlegt að oft reynist það erfitt að halda 

athygli unglingsins á upplýsingum um Evrópusambandið og ágæti þess.   

 

Þegar litið er nánar á þema kaflana er ekki víst að efnið sé nægjanlega áhugavert í fyrstu til ná 

athygli nemenda.  Efnið er að vísu nátengt ýmsu í daglegu lífi unglinga en það virðist það ekki í 

upphafi. 

Tökum sem dæmi kaflinn „Fornir Tímar“, þá er í upphafi kaflans leskilningstexti um hvernig 

maðurinn hefur þróast á undanförnum öldum varðandi stærð, útlitar, þyngdar og svo framvegis.   

Næsti lestexti kaflans fjallar um Loch Ness skrýmslið sem reyndar höfðar kannski aðeins meira til 

unglinga þó ekki væri bara vegna þess að það er spennandi, framandi og dularfullt í stað 

þróunarsögu mannsins.  Þó er hægt að tengja þróunarsögu mannsins beint við það sem þau eiga að 

læra um samkvæmt Aðalnámskrá þar sem segir að þau eigi að dýpka skilning sinn á sjálfum sér.  

(Menntamálaráðuneytið) Með því að lesa slíkt efni eru þau raun að kynna sér eigin sögu sem er 

mjög jákvætt en á móti kemur, að það höfðar kannski ekki beint til þeirra eins og Aðalnámskráin 

nefnir að einnig ætti að gera.  Oft fer þetta ekki saman hvað telst skynsamlegt að læra en um leið að 

vera áhugavekjandi og aðlaðandi fyrir nemendur. 

Hlustunaræfingar í bókinni eru af ýmsu tagi og efni þeirra tengist sumpart í þema kaflanna.  Tökum 

sem dæmi í kafla eitt  þar sem fjallað er um einkenni þjóðar/einstaklings. Þar er hlustunarverkefni 

tengt því að vera staddur á ráðstefnu og nemendur þurfa að hlusta eftir upplýsingum um ákveðin 

fyrirlestur sem skal halda á ákveðnum stað á samkomunni, tími, fyrirlesari, sætafjöldi í boði ogsfrv.  

Þar eiga nemendur að „pikka upp“ úr hlustuninni upplýsingar og skrá hjá sér.  Höfundur hefur nú til 

nokkra ára tekið þessa hlustunaræfingu með nemendum sínum og verður að segjast eins og er að 

margir eiga erfitt með að fylgja þræði þessarar umræðu.  Þau geta engan vegin sett sig í samhengi 

við umræðuna enda líka skiljanlegt.  Það er víst frekar sjaldgæft að nemandi í 10. bekk hafi sótt 

ráðstefnur erlendis né innanlands og getur því fundið lítið samhengi eða tengt við eitthvað 

kunnuglegt svo hann geti náð þræðinum og skilið tungumálið.   

 

Allt á sitt eigið tungumál og þetta dæmi hér að ofan er engin undantekning, flugsamgöngur notast 

við eigið tungumál, upplýsingtæknin notar eigin orð og svo mætti lengi telja.  Það þarf ekki nema 

að hlusta á erlendar veðurfréttir að ef sá hinn sami hefur ekki horft oft á veðurfréttir á ensku mun 
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hann kannski engan vegin skilja þá lýsingu ef engin þekking er fyrir.   T.d.  flóð á stökum stað, 

þrýstilínur og svo framvegis á erlendri tungu hljómar kannski dálítið furðulega jafnvel fyrir 

fullorðið fólk.  Kennsla markmiðstungumálsins verður því að tengjast á einhvern hátt inní 

þekkingarramma nemenda.   

 

4.2  Þroskasálfræðin 

Kenningar þroskasálfræðinnar segja að ný þekking verður að byggja á einhvern hluta á gamalli 

þekkingu til að nám eigi sér stað.  Það verður að vera brú á milli þeirrar þekkingu sem nemandinn  

hafði fyrir nám til þeirrar þekkingu sem hann síðan öðlast. (Piaget, 1977)  því má draga þá ályktun 

að ef nemendur okkar eiga að ná þessum upplýsingum í þessari tilteknu hlustunaræfingu hefði verið 

betra ef þau hefðu haft einhverja þekkingu á þeim orðaforða sem notaður er við slík tækifæri eins 

og gerist á ráðstefnum eða undir svipuðum kringumstæðum.   

Þegar litið er nánar á þau markmið sem Aðalnámskrá grunnskóla greinir um á nemandi sem lokið 

hefur 10. bekk í grunnskóla,  að geta skilið ensku af helstu málsvæðum enskrar tungu um efni sem 

hann þekkir og þegar talað er skýrt, hann á að geti fylgst með megininnihaldi í fjölmiðlum þegar 

um kunnuglegt efni er að ræða.  Á að geta fylgt meginþræði um efni sem hann þekkir þegar 

nokkrir tala saman.  (Menntamálaráðuneytið) 

Ef þessar hlustunaræfingar væru byggðar á þessum forsendum væri ekki víst að slíkar æfingar 

hentuðu beinlínis þessum nemendum.  

 

 

 

Ef hér er aðeins staldrað við og skoðað nánar hvaða markmiðum þessar æfingar eiga að þjóna.  

Samskiptaæfingin er hugsuð til þess að þjálfa almenn samskipti á markmiðstungumálinu og um leið 

láta nemendur vera í beinum tengslum við hvor aðra til að þau læri ekki bara af æfingunni sjálfri 

heldur líka hvor af öðrum.  Þegar nemendur vinna á þennan hátt verða nemendur kennarar og 

kennarar aðeins standa á hliðarlínunni ef svo má segja.  Einnig er hægt að skoða þetta frá því 

sjónarmiði að nemendur eru að læra af því að gera.  „Learn by doing“ samkvæmt Dewey er sú 

námsaðferð sem flestir telja þá árangursríkasta við að tileinka sér nýja hluti.   Það er erfitt að kenna 

börnum að hjóla með því að halda bara fyrilestur um það, barnið verður að fá að hjóla og gera það 

til þess að læra.  (Nellen og  Mayo, 2000)   Slík verkefni eins og að fylla inn í krossgátur, tala 

saman, hlusta eftir upplýsingum og skrá niður, eru öll þess eðlis að þau læra með því að gera.  Því 

má þá segja að allar æfingar í bókarflokkinum er af hinu góða hvort sem endurtekningar er um að 

ræða eða ekki.  Engu að síður er það umdeilanlegt hverskyns æfingar um ræðir. 
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Lokaorð  

 

Til þess að nemendur öðlist frekari færni í tungumálakunnáttu þarf námsefnið að sameinast í að  

hafa flesta þá þætti sem stuðlar að betri undirbúning þeirra fyrir það sem bíður þeirra að loknu 

grunnskólanámi.  Það er kannski ekki nóg að námsefnið þjálfi alla þá færniþætti sem Aðalnámskrá 

grunnskóla greinir um.   Til þess að ná þessu enn frekar verður námsefnið að vísa einnig í 

annarsskonar miðla en geisladisksins sem fylgir, er því ekki óvarlegt að áætla að NMI nái ekki ein 

og sér að efla tungumálakunnáttu nemenda.  Til þess að nemendur okkar nái enn frekari 

tungumálakunnáttu verði að koma að auki kennslubókarinnar færni kennara. Kennarar sem kunna 

að nota sér upplýsingamiðla ýmisskonar til þess að betrumbæta þau efnistök sem kennslubókin 

bíður uppá.  Það er því nauðsynlegt að átta sig á því að sama hvaða kennslubók væri hér til umræðu 

getur hún aldrei ein og sér stuðlað að þeim framförum sem þarf til að nemendur séu nægjanlega 

undirbúnir fyrir þá veröld er bíður þeirra við líf og starf að loknum grunnskóla.  

 

Ef kennarinn notar kennslubókina sem aðeins hluta af þeim námsgögnum til að nemendur okkar nái 

aukinni færni, þá má segja að NMI standist flestar þær kröfur sem hægt er að gera til einstaks 

námsgagns.  Því að ef of mikil áhersla er lögð á eitt námsgagn hlýtur það að stuðla að of mikilli 

einhæfni í kennslu sem getur aðeins orsakað skort athygli nemenda og þar með svipt þeim 

möguleika á að kynnast mismunandi aðferðum til náms.   

 

Það er einnig ljóst að ef kennari notar þær upphitunaræfingar og þá aðferðarfræði sem minnst er á í 

upphafi kennarabókar auðveldar það nemendum til muna að aðlagast þeirri nýrri þekkingu sem þau 

eru ef til vill að sjá og heyra í fyrsta skipti.  Hér hlýtur að skipta miklu máli þau 

fjölbreytnissjónarmið sem kennari verður að búa yfir og öll tilbreyting í kennslu er af hinu góða 

sem þá viðheldur klárlega áhuga nemenda.   

 

Af þessum sökum væri hægt að draga saman hér í þá niðurstöðu að ein og sér getur NMI ekki verið 

nægjanlegt námsgagn til að nemendur okkar nái aukinni færni í tungumálakunnáttu heldur verða 

aðrir þættir að spila með.     
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