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Formáli

Þetta verkefni er lokaverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í náms- og

kennslufræði á sviði íslensku og íslenskukennslu við Menntavísindasvið

Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins er 20 ECTS einingar.

Dr. Finnur Friðriksson lektor við Háskólann á Akureyri veitti leiðsögn

við gerð verkefnisins og fær hann þakkir bestar fyrir hvatningu og

stuðning meðan á vinnunni stóð og fyrir að hafa haft trú á mér þegar ég

leitaði til hans um leiðsögn. Hanna Óladóttir aðjúnkt við HÍ veitti

sérfræðiráðgjöf við verkið og eru henni einnig færðar þakkir fyrir góðar

og gagnlegar ábendingar.

Viðmælendum í rýnihópaviðtölum þakka ég fyrir að gefa sér tíma til

þess að vera með mér og taka af áhuga og einlægni þátt í

hópumræðunum. Án þeirra hefði þetta verk ekki orðið að veruleika.

Með þessari rannsókn lýkur skemmtilegu, krefjandi og lærdómsríku

meistaranámi mínu sem hófst haustið 2007. Fjölskyldu minni, vinum og

samstarfsfélögum þakka ég góðan stuðning og skilning sem mér var

sýndur frá upphafi. Að öðrum ólöstuðum vil ég sérstaklega nefna hann

Braga minn og dæturnar Elínu Ingu og Steinunni, bræður mína þá Pétur

og Hjörvar, vinkonu mína Elínu E. Magnúsdóttur og Úlfar Björnsson,

skólastjóra Glerárskóla.

Verkið tileinka ég foreldrum mínum, Sigfríði Angantýsdóttur og Pétri

Brynjólfssyni, sem hafa í tæplega hálfa öld ávallt hvatt mig og stutt í

hverju því sem ég tek mér fyrir hendur.
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Ágrip

Umræður og vangaveltur meðal íslenskukennara um slakan orðaforða

nemenda urðu kveikjan að rannsókn þeirri sem hér er lýst. Rannsakandi

hefur orðið var við að margir kennarar telja að nemendur þeirra eigi í

erfiðleikum með að skilja daglegt mál lærifeðra sinna og að þeir eigi

stundum í erfiðleikum með að lesa bókmenntir sem taldar eru til

nútímabókmennta vegna þess að málfarið reynist þeim torskilið og

framandi. Þetta virðist vera íslenskukennurum nokkurt áhyggjuefni og því

fannst rannsakanda áhugavert að reyna að varpa ljósi á málefnið.

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar er sóttur til félagslegra

málvísinda (e. sociolinguistics) með það fyrir augum að reyna að öðlast

skilning á málfélagslegum veruleika kennara og nemenda.

Rannsóknin er rýnihóparannsókn sem gerð var á Akureyri. Rætt var

við fjóra rýnihópa: Nemendur í 10. bekk grunnskóla, nemendur á lokaári í

framhaldsskóla og íslenskukennara í grunn- og framhaldsskólum

Akureyrar. Í hverjum hópi sátu sex einstaklingar. Í hópunum voru rædd

viðhorf þátttakenda til þess hvort hugsanlega hafi orðið rof í orðaforða

milli kynslóða.

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að viðmælendur telja að það

megi greina ákveðið rof í orðaforða milli kynslóða sem þeir telja að megi

rekja til samfélagsbreytinga nútímans og einangrunar kynslóða sem leiði

af þessum breytingum.
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Abstract

Our Words – Their Words

On the inter-generational divide in vocabulary

This study stems from discussions among Icelandic teachers (i.e. teachers

of Icelandic) about what they perceived as poor grasp of vocabulary

among their pupils. The investigator has noticed that many teachers find

their pupils have trouble understanding the every day language of their

mentors and that they sometimes have trouble reading what is commonly

considered to be contemporary literature, due to its language and style

being difficult and foreign to them. This appears to be a common concern

among Icelandic teachers, so the investigator found it interesting to try

and shed a light on the subject.

This is a sociolinguistic study, with the purpose of gaining an

understanding of the sociolinguistic reality of teachers and students. The

study is based on group interviews performed in Akureyri, Iceland. Four

groups were interviewed; students in the 10th year of elementary school,

students in their final year of secondary school, and teachers in the

elementary and secondary schools of Akureyri. Each group consisted of

six individuals. Group based discussions of whether there was an

intergenerational break in vocabulary were carried out.

The main result of the study is that the interviewees think there may

be a certain break in vocabulary between generations, which they trace to

the social changes taking place in modern day society and the resulting

isolation of one generation from the next.



8



9

Efnisyfirlit

Formáli ................................................................................................. 3

Ágrip .................................................................................................... 5

Abstract ................................................................................................ 7

Efnisyfirlit ............................................................................................ 9

1 Inngangur .................................................................................... 13

2 Um íslenskukennslu og orðaforða............................................... 15

3 Fræðilegur bakgrunnur ................................................................ 19

3.1 Félagsleg málvísindi............................................................ 19

3.1.1 Málbreytingar .............................................................. 20

3.1.2 Tímarnir breytast og mennirnir með............................ 22

3.1.3 Viðhorf til málbreytinga.............................................. 23

3.2 Orðaforði ............................................................................. 25

3.2.1 Máltaka og orðaforði ................................................... 26

3.2.2 Orðaforði skólabarnsins............................................... 27

3.2.3 Rannsóknir á orðaforða ............................................... 28

3.3 Mál og menning................................................................... 30

4 Aðferðafræði ............................................................................... 33

4.1 Rannsóknaraðferð................................................................ 33

4.1.1 Rýnihópar .................................................................... 33

4.1.2 Kostir og gallar rýnihópa............................................. 34

4.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla................................................... 35

4.2.1 Þátttakendur................................................................. 36

4.3 Takmarkanir rannsóknarinnar ............................................. 37

5 Niðurstöður.................................................................................. 39

5.1 Viðhorf þátttakenda til rofs í orðaforða............................... 39

5.1.1 Grunnskólanemendur: Um rof í orðaforða .................. 39

5.1.2 Grunnskólakennarar: Um rof í orðaforða .................... 40

5.1.3 Framhaldsskólanemendur: Um rof í orðaforða ........... 42

5.1.4 Framhaldsskólakennarar: Um rof í orðaforða ............. 44

5.1.5 Samantekt .................................................................... 44



10

5.2 Orðaforði og áhrifavaldar í samfélagi nútímans.................. 45

5.2.1 Samskipti kynslóða og kynslóðabil ............................. 45

5.2.1.1 Grunnskólanemendur: Um samskipti kynslóða....... 45

5.2.1.2 Grunnskólakennarar: Um samskipti kynslóða ........ 46

5.2.1.3 Framhaldsskólanemendur: Um samskipti kynslóða 47

5.2.1.4 Framhaldsskólakennarar: Um samskipti kynslóða.. 48

5.2.2 Fjölmiðlar og fjölmiðlamenning.................................. 50

5.2.2.1 Grunnskólanemendur: Um fjölmiðla....................... 50

5.2.2.2 Grunnskólakennarar: Um fjölmiðla......................... 50

5.2.2.3 Framhaldsskólanemendur: Um fjölmiðla................ 51

5.2.2.4 Framhaldsskólakennarar: Um fjölmiðla.................. 52

5.2.3 Tölvur og rafræn samskipti ......................................... 52

5.2.3.1 Grunnskólanemendur: Hinn rafræni heimur ........... 53

5.2.3.2 Grunnskólakennarar: Hinn rafræni heimur ............. 53

5.2.3.3 Framhaldsskólanemendur: Hinn rafræni heimur..... 54

5.2.3.4 Framhaldsskólakennarar: Hinn rafræni heimur....... 54

5.2.4 Samantekt .................................................................... 55

5.3 Orðaforði og lestur .............................................................. 55

5.3.1 Grunnskólanemendur: Um lestur og orðaforða ........... 55

5.3.2 Grunnskólakennarar: Um lestur og orðaforða ............. 56

5.3.3 Framhaldsskólanemendur: Um lestur og orðaforða .... 57

5.3.4 Framhaldsskólakennarar: Um lestur og orðaforða ...... 58

5.3.5 Samantekt .................................................................... 59

5.4 Hvað gera kennarar?............................................................ 59

5.4.1 Grunnskólakennarar .................................................... 59

5.4.2 Framhaldsskólakennarar.............................................. 60

5.4.3 Samantekt .................................................................... 61

5.5 Framtíðarsýn........................................................................ 61

5.5.1 Framtíðarsýn grunnskólanemenda............................... 62

5.5.2 Framtíðarsýn grunnskólakennara ................................ 62

5.5.3 Framtíðarsýn framhaldsskólanemenda........................ 63

5.5.4 Framtíðarsýn framhaldsskólakennara.......................... 63

5.5.5 Samantekt .................................................................... 64

6 Umræða ....................................................................................... 65

6.1 Viðmið um gott og gilt íslenskt mál .................................... 66

6.1.1 Nemendur .................................................................... 66



11

6.1.2 Kennarar ...................................................................... 68

6.1.3 Samantekt .................................................................... 70

7 Lokaorð ....................................................................................... 71

Heimildaskrá ...................................................................................... 73

Viðauki 1............................................................................................ 77

Viðauki 2............................................................................................ 78

Viðauki 3............................................................................................ 79

Viðauki 4............................................................................................ 80



12



13

1 Inngangur

Um langa hríð hafa Íslendingar haft áhyggjur af móðurmáli sínu,

varðveislu þess og þeim áhrifum sem erlendar tungur gætu haft á það.

Málefnið er kennurum hugleikið því samkvæmt íslenskri málstefnu, sem

birtist í ritinu Íslenska til alls (2009:30-31), og staðfest hefur verið á

Alþingi, gegna þeir mikilvægu hlutverki í varðveislu tungunnar og

menningararfsins. Í mörg horn er að líta í þessum efnum og eitt af því

sem veldur kennurum áhyggjum eru vísbendingar um að orðaforði

ungmenna sé einfaldari en sumra þeirra sem eldri eru.

Margir kennarar telja málfar nemenda sinna einhæft og orðaforða og

hugtakaskilning oft lítinn. Þegar íslenskukennarar koma saman ber þetta

efni oftar en ekki á góma og til eru þeir kennarar sem vilja ganga svo

langt að tala um málfátækt ungmenna. Fullyrðingar hafa heyrst í þeirra

hópi um það að alvarlegt rof hafi orðið í orðaforða milli kynslóða. Innan

raða íslenskukennara hafa jafnvel heyrst þær raddir að e.t.v. þurfi að huga

að því að kenna íslensku sem erlent tungumál og styðjast við

kennsluaðferðir sem kennarar erlendra tungumála nota til þess að efla

orðaforða, s.s. að glósa.

Ég hef kennt íslensku á unglingastigi með litlum hléum undanfarin 20

ár og ég get tekið undir það sem reifað er hér að ofan. Ég rek mig í

auknum mæli á það að nemendur mínir eiga í erfiðleikum með að skilja

mál fyrri kynslóða og bókmenntir sem taldar eru til nútímabókmennta

reynast jafnvel mörgum nemandanum erfiðar. Skýringa má hugsanlega

leita í breyttri þjóðfélagsmynd að einhverju leyti. Samskipti milli

kynslóða eru öðruvísi en áður var þegar stórfjölskyldan bjó og starfaði

saman. Börnin rækta málið í auknum mæli í samneyti við önnur börn auk

þess sem aðgangur að margs konar rafrænni afþreyingu, sem er sérsniðin

fyrir ákveðna aldurshópa, er greiðari en áður hefur sést. Sú tíð er liðin að

fjölskyldan safnaðist saman við viðtækið að kvöldi og hlustaði á leikrit

eða upplestur kvöldsögu.

Vegna aukinnar aðgreiningar kynslóðanna má leiða líkum að því að

þær eigi minna sameiginlegt en áður og það er því áhugavert að reyna að

varpa ljósi á það hvort orðaforði ungmenna sé í raun takmarkaðri en

þeirra sem eldri eru eða hvort hann sé e.t.v. bara öðruvísi vegna þess að

þeirra daglegi veruleiki er að einhverju leyti annar en hinna fullorðnu.

Velta má fyrir sér hvort það sé hugsanlegt að merkjanlegt rof hafi orðið í
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orðaforða Íslendinga milli kynslóða vegna breyttra þjóðfélagshátta. Með

hugtakinu rof í þessari umfjöllun er átt við það að í orðaforða eldri

kynslóða og þeirra kynslóða sem eru að ala upp ungmenni nútímans séu

orð sem ungt fólk þekkir ekki og skilur ekki og það valdi ákveðnum

samskiptavanda. Að sama skapi er hins vegar einnig hugsanlegt að meðal

ungs fólks verði til ný orð sem spretta upp úr þeirra veruleika, orð sem

ekki er víst að hinir eldri átti sig á.

Þessar vangaveltur hér að framan urðu kveikjan að rannsókn minni.

Markmiðið er að reyna að öðlast einhvern skilning á málfélagslegum

veruleika ólíkra kynslóða og varpa ljósi á það hvort fólk á svipuðu

aldursskeiði hafi álíka tilfinningu fyrir orðaforða íslenskunnar og hvort

þeir sem yngri eru greini sig frá eldri aldurshópum í viðhorfum sínum.

Með hliðsjón af þessari umfjöllun mótuðust því eftirfarandi

rannsóknarspurningar:

Hver er afstaða íslenskukennara á Akureyri til þeirrar fullyrðingar að

rof hafi orðið í orðaforða milli kynslóða?

Hver er afstaða ungmenna á Akureyri til þeirrar fullyrðingar að

orðaforði þeirra sé frábrugðinn orðaforða þeirra sem eldri eru?

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla auk inngangs og lokaorða. Í öðrum

kafla er fjallað örstutt um skyldur íslenskukennara gagnvart því að efla

orðaforða, í þriðja kafla, fræðilega kaflanum, er annars vegar fjallað um

fræðigreinina félagsleg málvísindi (e. sociolinguistics) sem fæst við

samspil samfélags og tungumáls í sinni víðustu mynd og litið er til

málbreytinga frá því sjónarhorni. Hins vegar er fjallað stuttlega um

orðaforða og vægi hans í máltöku frá frumbernsku og fram á fullorðinsár.

Í fjórða kafla er greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknarsniði

og þátttakendum. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum og í

sjötta kafla, umræðukaflanum, eru niðurstöðurnar ræddar og settar í

samhengi við hinn fræðilega grunn verksins.
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2 Um íslenskukennslu og orðaforða

Í ritinu Íslenska til alls: Íslensk málstefna (2009:30) er sams konar

vangaveltum kastað fram og þeim sem ræddar eru hér að framan. Talað er

um að kynslóðabil hafi aukist vegna breytinga í þjóðfélagsgerðinni og að

börn og unglingar séu nú meira í samskiptum við jafnaldra sína en áður

var. Þessar breytingar eru taldar hafa margvísleg áhrif, m.a. á tungutak

barna og því er hlutverk kennara veigameira en áður í að skila tungu og

menningararfi áfram til nýrra kynslóða. Á herðum kennara hvílir því

mikil ábyrgð.

Starf íslenskukennara í grunnskóla er margþætt þar sem honum ber að

uppfylla ákvæði aðalnámskrár um íslenskukennslu. Þar segir að íslenska

sé í eðli sínu margþætt námsgrein og miklu skipti að öll íslenskukennsla

taki mið af því, hún eigi að fela í sér talað mál og hlustun, lestur og

bókmenntir og ritun og málfræði (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska,

2007:8).

Í inngangi Aðalnámskrár grunnskóla í íslensku (2007:4) segir enn

fremur að meginmarkmið með íslenskunámi skuli fela í sér að nemendur

öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því. Einnig er lögð

áhersla á það að íslenskan sé mikilvæg fyrir sjálfsmynd nemenda.

Umræður um orðaforða og ætlaða málfátækt einkennast hins vegar

gjarnan af því að eldri kynslóðir tala í neikvæðum tón um heim sem

versnandi fari og stundum má heyra hneykslunartón þegar rætt eru um

nemendur sem skilja ekki „gott og gilt“ íslenskt mál í ræðu og riti.

Í íslenskuhluta aðalnámskrár (2007) er á nokkrum stöðum fjallað um

orðaforða. Fjallað er um mikilvægi lestrar til þess að efla orðaforða og í

lokamarkmiðum ritunar er gert ráð fyrir því að nemendur hafi öðlast

góðan orðaforða og geti beitt ýmiss konar stílbrigðum og myndmáli. Í

lokamarkmiðum námskrárinnar segir í kaflanum um málfræði að

nemendur skuli hafa gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og ríkulegan

orðaforða. Í áfangamarkmiðum við lok 7. námsárs segir í kaflanum um

lestur og bókmenntir að nemandi skuli vera vel læs og hafa öðlast góðan

lesskilning og fjölbreyttan orðaforða. Í inngangi að áfangamarkmiðum

við lok 10. bekkjar eru lokaorðin þau að góð tök á móðurmálinu og

ríkulegur orðaforði styrki sjálfstraust nemenda og nýtist þeim í leik og

starfi. Enn fremur er í áfangamarkmiðum málfræði við lok 10. bekkjar

gert ráð fyrir því að nemendur hafi kynnst staðbundnum og
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aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og málnotkun og geti notað orðtök,

málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt.

Viðamiklar breytingar standa nú yfir á aðalnámskrá framhaldsskóla

þar sem ábyrgð á námskrárgerð er færð yfir til skólanna sjálfra sem þurfa

þó að taka mið af ákveðnum lærdómsviðmiðum og lykilhæfni sem

skilgreind er í námskránni. Lykilhæfni er samkvæmt námskrárdrögunum

skipt í þrjá grunnflokka: Þekkingu, leikni og hæfni sem hver fyrir sig er

síðan skilgreindur nánar í aðalnámskránni. Í drögunum er íslenska talin

ein af þremur kjarnagreinum ásamt ensku og stærðfræði og í

skilgreiningu á þekkingarviðmiðum innan hennar er orðaforða gert hátt

undir höfði. Á fyrstu þremur hæfniþrepunum á að efla með nemendum

fjölbreyttan orðaforða svo þeir geti tjáð sig á viðeigandi hátt við ólíkar

aðstæður. Ekki er kveðið frekar á um það hvernig efla skuli orðaforðann

enda er það útfærsluatriði innan hvers skóla í sinni skólanámskrá

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Drög að almennum hluta, 2010).

Mikilvægt er fyrir kennara að velta fyrir sér á hvern hátt þeir ræða um

tungumálið við sína nemendur um leið og þeir velja leiðir til þess að

uppfylla markmið námskrár. Kennarar þurfa að takast á við og vera

meðvitaðir um tvíþætt hlutverk tungumálsins. Það er tæki til samskipta

þeirra sem tala það og rita á hverjum tíma en um leið lykill að

bókmenntum og menningararfi þjóðarinnar (Baldur Ragnarsson, 1977:9).

Sigurður Konráðsson (2000:151) telur að hugsanlega sé of mikið gert

úr því að orðaforði barna sé minni en áður var. Börn nútímans lifi í heimi

sem noti önnur orð og því sé varhugavert að fullyrða að orðaforðinn sé

minni, hann sé hugsanlega bara annar. Vangaveltur Sigurðar kalla þó á

svör því sé orðaforði ungmenna annar þá gerir sú staða kennurum e.t.v.

að einhverju leyti erfitt fyrir að rækja skyldur sínar, sbr. umfjöllun hér að

framan um að kennurum beri að miðla menningararfinum.

Hanna Óladóttir (2010) fjallar um ofvöndun, málótta og málhroka í

grein í Ráðstefnuriti Netlu – Menntakviku 2010 þar sem hún víkur m.a. að

neikvæðum afleiðingum þess að viðurkenna ekki breytileika tungunnar

og að vera með sífelldar aðfinnslur um málfar. Hún telur mikilvægt að í

skólum sé fjallað á jákvæðan hátt um tungumálið í sinni víðustu og

fjölbreyttustu mynd og með því sé líklegra að við eflum með nemendum

jákvætt viðhorf og byggjum þá upp í málnotkun sinni í stað þess að rífa

þá niður vegna þess að þeirra mál samræmist ekki viðmiðum eldra fólks

um það hvað sé gott og rétt.
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Trausti Þorsteinsson (2010:8) vann á sl. ári viðhorfskönnun fyrir

skólanefnd Akureyrar þar sem skoðuð voru viðhorf nemenda á

unglingastigi til starfs í grunnskólum Akureyrar. Fram kemur í þeirri

könnun, þegar spurt er um viðhorf til námsgreina, að íslenska er ekki hátt

skrifuð meðal unglinganna og vermir botnsætið ásamt dönskunni þegar

horft er til vinsælda námsgreina. Niðurstöðurnar ættu að vera áhyggjuefni

fyrir íslenskukennara og kalla á ígrundun á störfum þeirra.

Lilja Guðný Jóhannesdóttir (2010) rannsakaði m.a. vægi

íslenskukennslu í grunnskólum á Íslandi og viðhorf kennara til fagsins.

Hún kemst að því að vægi móðurmálskennslu sem hlutfall af kennslu

hefur dregist saman. Það hefur farið úr því að vera um fjórðungur

kennslustunda á síðasta fjórðungi tuttugustu aldar í ríflega sjötta hluta

þeirra í dag. Hún telur þetta áhyggjuefni þar sem þetta gerist á sama tíma

og samfélagið breytist mjög hratt og kynslóðabil eykst. Í rannsókn Lilju

kemur fram að ætla má að samfélagsbreytingar séu einn orsakavaldur

þegar fjallað er um laka stöðu íslenskunnar í grunnskólum.

Það er óumdeilanlegt að kennurum eru lagðar skyldur á herðar hvað

varðar það að efla orðaforða nemenda. Kennarar tala um málfátækt

nemenda en hver eru viðmið þeirra? Má vera að viðmið kennara og

nemenda um „gott og gilt“ íslenskt mál í ræðu og riti séu ólík vegna þess

að samfélagslegur bakgrunnur þessara hópa er ólíkur? Líklegt má telja að

viðmið hverrar kynslóðar um gott mál og viðeigandi mál mótist af því

máluppeldi og samfélagi sem hún elst upp í. Ef samfélag tekur miklum

breytingum á stuttum tíma má gera ráð fyrir að það geti haft nokkur áhrif

á samskipti kynslóða þegar litið er til tungumálsins.
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3 Fræðilegur bakgrunnur

Tungumál er flókið fyrirbrigði sem erfitt er að skilgreina og sem

rannsóknarviðfang getur það fallið undir margar ólíkar fræðigreinar.

Tungumálið hefur m.a. áhrif á og mótar einstaklinga og samfélög og að

sama skapi má segja að einstaklingar og samfélög hafi mótandi áhrif á

tungumálið. Tungumálið fær ákveðnar birtingarmyndir í samspili við

persónuleika einstaklinga, aldur, kyn og þjóðfélagsstöðu þeirra sem því

beita og mótast af færni þeirra og hæfileikum, meðfæddum eða lærðum.

Tungumál eiga landfræðilega tilvist innan málsvæða og mótast af

þjóðfélagshópum á hverjum stað. Hvert tungumál sem slíkt er einnig

hægt að greina að innihaldi og byggingu. Tungumál er tjáningarmiðill

með margþættar birtingarmyndir og ekki má gleyma því að ákveðnar

líffræðilegar forsendur þurfa að vera til staðar til þess að manneskja geti

tjáð sig á tungumáli sínu (Chambers, 1995:1-33; Crystal, 1987:17).

Af framangreindu má sjá að rannsóknir á tungumálum geta verið

erfiðar í framkvæmd og vandmeðfarnar vegna þess hve margar breytur

geta haft áhrif á mál og málumhverfi. Samspil tungumáls og samfélags er

margbrotið og er sannarlega háð stað og stund á hverjum tíma. Hér á eftir

verður nú vikið nánar að fræðum þeim er fást við þetta samspil.

3.1 Félagsleg málvísindi

Málvísindi sem fjalla um tungumálið og tengsl þess við samfélagið í sinni

víðustu mynd hafa verið nefnd félagsleg málvísindi (e. sociolinguistics).

Innan þeirrar fræðigreinar hafa menn leitast við að skoða samspilið milli

tungumáls og samfélagsgerðar og hvernig ýmsir samfélagslegir þættir

hafa áhrif á þróun tungunnar og öfugt (Crystal, 1987:412).

Um miðja síðustu öld má segja að fræðigreinin, sem hér er nefnd

félagsleg málvísindi, hafi fyrst haslað sér völl sem vísindagrein. Á þeim

ríflega sex áratugum sem liðnir eru hefur henni stöðugt vaxið fiskur um

hrygg. Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar undir merkjum

greinarinnar og ótalmargar bækur og greinar verið skrifaðar.

Meginviðfangsefni félagslegra málvísinda er að rannsaka tengsl

málnotkunar og samfélags og að lýsa tungumálinu sem félagslegu

fyrirbæri í sinni víðustu mynd. Horft er til þess hvert framlag

tungumálsins sé til samfélagsins og á hinn bóginn hvaða áhrif samfélagið

hafi á málið (Coulmas, 1997:1).
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Í félagslegum málvísindum falla saman tvö fræðasvið, annars vegar

félagsvísindi og hins vegar málvísindi. Áhersla getur verið á hvort

fræðasviðið fyrir sig, eftir því hvaða sjónarhorn menn velja sér. Ef

sjónum er beint að félagslega hlutanum þá er það samfélagið sem er í

kastljósinu (e. macro-sociolinguistics). Áhrif samfélagsins á tungumálið

eru viðfangsefnið og þar má t.d. nefna málstefnur samfélaga, breytingar á

tungumálum, líf eða dauða mála, þjóðerni og tungu og síðast en ekki síst

viðhorf sem byggð eru inn í tungumálið og birtast í því hvernig

samfélagið dæmir einstaklinga út frá tungunni. Ef áherslan er frekar á

málvísindin (e. micro-sociolinguistics) þá er sjónarhornið fært nær

tungumálinu sjálfu. Viðfangsefnið getur þá t.d. verið orðræða

tungumálsins, samtöl, ósamræmi milli þess sem sagt er og merkingar,

breytileiki í máli og félagslegur og kynbundinn málfarsmunur (Chambers,

1995:10-11; Coulmas, 1997:1-3; Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2001:3;

Þórunn Blöndal, 2005:18).

Með svipuðum hætti og félagsleg málvísindi eru blanda tveggja

fræðasviða má segja að eðli þessa geira sé tvíþætt. Annars vegar snýst

hann um málnotandann sem hluta af samfélaginu og ekki síst þá

staðreynd að tungumál breytast og eru síbreytileg. Tungumálið er

félagslegt fyrirbrigði og málnotkun er samofin samfélaginu og

menningunni sem fóstrar hana. Það tala ekki allir eins þótt þeir eigi sama

móðurmálið. Framburður, orðaforði og beygingar- og setningagerð geta

t.d. gefið vísbendingar um uppruna, aldur og félagslega stöðu

einstaklinga. Hitt er ekki síður mikilvægt að tungumál er ekki einungis

samskiptatæki; það er viðmið okkar um það hver við erum, spegill sem

fólk speglar sig í til þess að fá staðfestingu á því hver staða þess í

samfélaginu er (Þórunn Blöndal, 2005:18-19 og 44).

3.1.1 Málbreytingar

Tungumál breytast, þau eru í eðli sínu kvik og kraftmikil. Mál gæti því

aðeins haldist stöðugt og óbreytt að samfélagið væri stöðugt og

óbreytanlegt (Crystal, 1987:328). Tungumál tekur mið af og endurspeglar

það samfélag sem það er notað í hverju sinni. Það hlýtur því að breytast

um leið og þjóðfélagið tekur breytingum.

Félagsmálfræðingar líta á málbreytingar sem áhugavert félagslegt

fyrirbrigði og leita skýringa á málbreytingum sem slíkum á meðan

málverndunarsinnar og hreintungumenn hafa í gegnum tíðina reynt að
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sporna gegn málbreytingum en oftar en ekki án árangurs. Vísbendingar

má einnig finna um það að málfræðingar hafi jafnvel haft tilhneigingu til

þess að líta fram hjá eða afgreiða breytileika sem tilviljanakenndan og

ómarkvissan og ekki talið ástæðu til þess að ætla að hann gæti haft áhrif á

mál (Bright, 1997:81-82; Crystal, 1987:328; Milroy og Milroy, 1997:47-

48).

Málbreytingar og breytileiki innan tungumála hafa orðið

meginviðfangsefni félagsmálfræðinga vegna þess að tungumál er

afsprengi mannlegrar tilveru og hefur oftar en ekki orðið uppspretta

ágreinings. Tilhneiging hefur verið til þess að viðurkenna ákveðnar

birtingarmyndir en gera lítið úr öðrum. Við tölum t.d. gjarnan um að

eitthvað sé málfræðilega rétt og annað rangt (Coulmas, 1997:6-8).

Eins og fram kom í inngangi þessa kafla er það þó óumdeilt að

tungumál breytast. Breytingar geta verið af margvíslegum toga og mál

geta þróast í ólíkar áttir. Í megindráttum má þó greina tvær

grundvallarstefnur, annars vegar að tungumál eru síbreytileg t.d. hvað

varðar hljóðkerfisfræði, málfræði, samræðu- og samskiptavenjur,

merkingarfræði og orðaforða og hins vegar að breytingar á tungumáli eru

háðar tíma og rúmi (Bright, 1997:81).

Málnotendur á hverjum tíma móta tungu síns samtíma og varla er

hægt að fjalla um málbreytingar án þess að velta fyrir sér þeirra þætti.

Félagsmálfræðingar hafa um langa hríð velt fyrir sér og deilt um hlutverk

málnotenda í málbreytingum. Vegna margslunginna samfélagsáhrifa á

málsamfélög hefur verið erfitt að nálgast viðfangsefnið en eitt má þó telja

víst, málbreytingar verða ekki án málnotenda tungunnar (Finnur

Friðriksson, 2008:16).

Það er auðvelt að skilgreina breytingar sem verða á tungumáli en það

verður þó ekki gert fyrr en eftir að þær hafa komið fram. Til þess að átta

sig á breytingum hafa fræðimenn í gegnum tíðina reitt sig á ritmál þar

sem málbreytingar sem koma fram í ritmáli hafa átt sér forsögu í talmáli.

Upptökutæknin gerði mönnum síðar auðveldara um vik að rannsaka

talmál samtímans og enn fleygir tækninni fram og tækninýjungar sem

gera mönnum kleift að eiga rafræn samskipti á afar hraðvirkan máta hafa

nú litið dagsins ljós. Smáskilaboð senda menn sín á milli í símum og

tölvum og þar þróast ákveðið samskiptaform með styttingum og táknum.

Sumar þessar styttingar rata svo inn í daglegt talmál. Sem dæmi um slíkt

má nefna að styttinguna LOL (e. laughing out loud) sem notuð er í
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samskiptum á rafrænu formi, má nú heyra í talmáli nútímamannsis

(Crystal, 1987:328-333; 2008:32-33). Rannsakandi þekkir það úr sínu

eigin starfi í grunnskóla að ungt fólk á það til að segja „lol“ þegar það á

við. Þannig er tæknin farin að hafa áhrif á tungumálið og móta það á

vissan hátt.

3.1.2 Tímarnir breytast og mennirnir með

Aldur er veigamikill áhrifavaldur í þroska einstaklinga. Á hverju

aldursskeiði lífs okkar þroskumst við og hvert þroskaskeið er gjarnan

tengt við aldur. Hver einstaklingur tilheyrir sögu þess samtíma sem hann

lifir og endurspeglar hana í orðum sínum og háttum. Viðmið um tilveru

mannsins er samspil samtíma og aldurs. Þetta samspil birtist í tungumáli

hverrar kynslóðar, tungumál mótast af samtímanum og verður fyrir

áhrifum frá honum. Málbreytingar sem verða innan ákveðinna aldurshópa

geta þess vegna endurspeglað breytingar í máli samfélags á hverjum tíma.

Hins vegar er erfitt að rannsaka aldur sem breytu þegar breytingar á

tungumáli eru skoðaðar vegna þess að oft er erfitt að meta hvort

breytingar eigi sér stað vegna aldurs einstaklinganna eða vegna áhrifa frá

samfélaginu (Chambers, 1995:146-147; Eckert,1997:151-152).

Félagsmálfræðingar sem rannsakað hafa málfar skólabarna hafa

komist að því að félaga- og jafningjahópurinn hefur meiri áhrif á mál

þeirra en foreldrar og kennarar. Í flestum tilfellum er þó lítill munur á

félagslegum aðstæðum þessara tveggja hópa þar sem fjölskylda og vinir

koma oftar en ekki úr svipuðu umhverfi. Ef foreldrar koma úr öðru

málumhverfi en skólaumhverfinu þá laga börnin sig hins vegar frekar að

umhverfinu utan heimilisins (Chambers, 1995:159-160).

Rannsóknir sýna að jafningjahópurinn hefur áhrif á það hvernig fólk

talar og notar málið. Það geta orðið málfarslegir árekstrar og komið fram

ákveðið kynslóðabil þegar slíkt gerist. Við venjulegar aðstæður greinast

kynslóðir þó ekki svo mikið í sundur að algjört rof verði. Börn tileinka

sér málfar og málsnið fjölskyldunnar og þeirra sem þau eru í samskiptum

við á yngri árum og bera það með sér áfram til fullorðinsára. Að máta sig

við málfar og málsnið jafnaldranna verður hluti af sjálfstæðisbaráttu

krakkanna. Þeir hafa ákveðna þörf fyrir það að greina sig frá

fjölskyldunni og vera sjálfstæðir. Þegar fólk eldist og fer að standa á eigin

fótum þarf það að takast á við ótalmarga valmöguleika er varða framtíð

og lífsstíl, t.d. hvað varðar nám, búsetu, barneignir og stjórnmálaskoðanir
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svo eitthvað sé nefnt. Það getur tekið nokkurn tíma að fóta sig í heimi

fullorðinna þar til ákveðnum stöðugleika er náð og félagsmálfræðingar

telja að það að laga sig að ákveðnu málsniði í samfélaginu geti fallið

undir það að vera einn af þessum valkostum fullorðinsáranna. (Chambers,

1995:167-169 og 177-184).

Í ljósi þessarar umræðu er áhugavert að skoða kenningar

félagsfræðinga um nútímavæðingu og samtímann. Gestur Guðmundsson

(2008:109-149) fjallar um einstaklingsmyndun (e. individuation) í

síðnútíma (e. late modernity) í bók sinni Félagsfræði menntunar. Þar

kemur fram að nokkrir af helstu félagsfræðingum samtímans telja að á

síðustu árum hafi orðið gerbreyting á tengslum einstaklings og samfélags,

nú reyni meira á frumkvæði einstaklinga sem þurfi sífellt að velja sér

lífsstíl, afstöðu og farveg í lífinu. Þessa breytingu telja þeir að megi rekja

til samfélagsþróunar sem setur einstaklinginn í öndvegi, það hafi orðið

menningarleg leysing sem felur í sér upplausn gagnvart gömlum hefðum,

viðmiðum og gildum. Menning og siðir skipti einstaklinginn minna máli

en áður var, það er nú einstaklingurinn sjálfur sem hefur frelsi til þess að

taka sínar eigin ákvarðanir á sínum eigin forsendum.

Í framhaldi af þessari umræðu má velta því fyrir sér hvort

einstaklingshugsun seinni tíma geti leitt af sér aðra málþróun meðal

ungmenna en áður hefur þekkst. Erfitt er að gera rannsóknir á því hvernig

málþróun á unglingsárum og samfélagsáhrif haldast í hendur og efnið

hefur lítið sem ekkert verið skoðað. Slíkar rannsóknir þyrftu að fela í sér

stórt úrtak unglinga sem fylgt yrði eftir frá 15 ára aldri, þegar

jafningjaáhrifin eru sem mest, og fram yfir tvítugsaldurinn þegar

metnaður tengdur starfsvali er farinn að hafa mótandi áhrif á líf

einstaklingsins. Rannsaka þyrfti málnotkun einstaklinganna við ólíkar

aðstæður, í skóla og vinnu og einnig í frítíma til þess að átta sig á

breytileika og áhrifavöldum (Chambers, 1995:181-182).

3.1.3 Viðhorf til málbreytinga

Samkvæmt kenningum félagsmálfræðinga þá þarf að hafa það í huga að

hver kynslóð tilheyrir sínu samfélagi í tíma og rúmi og það á þá

væntanlega einnig við um afstöðu hennar til þess hvernig hún beitir

tungunni. Svo lengi sem elstu menn muna hafa eldri kynslóðir haft

áhyggjur af stöðu íslenskunnar. Eldra fólk er oftar en ekki hneykslað á

þeim breytingum sem virðast læða sér inn í málið og kynslóð eftir
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kynslóð talar um að ástandið sé vont og fari versnandi. Enginn heyrist

segja að það sé dásamlegt hvernig unga fólkið tali í dag og að það beiti

tungunni á frumlegri hátt en gert var í gamla daga. Á öðrum sviðum

dásama menn hins vegar gjarnan unga fólkið og tala um það hversu frjótt

og skapandi það sé t.d. hvað varðar listsköpun eins og tónlist og dans

(Labov, 2001:4-6).

Íslendingar hafa löngum verið íhaldssamir þegar kemur að

móðurmálinu. Við erum ung þjóð og baráttan fyrir tungunni var samofin

baráttunni fyrir sjálfstæðinu. Finnur Friðriksson (2008:60-74) fjallar m.a.

í doktorsritgerð sinni um samspil tungumáls og þjóðernis og vitnar þar til

ljóðs Snorra Hjartarsonar (1992:62) þar sem segir: „Land, þjóð og tunga,

þrenning sönn og ein.“ Í ljóðlínunum segir hann að megi finna þá

almennu trú sem ríki og hafi ríkt hér á landi um langa hríð, að sterk tengsl

séu á milli þjóðarinnar og tungumálsins og að sjálfstæðisbaráttan hafi haft

áhrif á og mótað þessi tengsl. Tungumálið var á vissan hátt fjöregg hinnar

ungu þjóðar. Finnur veltir því hins vegar fyrir sér hvort þessi sterku tengsl

þjóðtungu og þjóðernis séu enn til staðar. Hann telur ýmsar vísbendingar

um það að svo sé ekki og vitnar þar m.a. til alþjóðavæðingar og áhrifa frá

enskri tungu.

Neikvætt viðhorf eldri kynslóða til tungumáls yngri kynslóða, sem

fara frjálslega með okkar ástkæra ylhýra mál, virðist um langa hríð hafa

einkennt orðræðuna um íslenskuna í samfélaginu. Viðhorf sem mótað er

af sögu og menningu þjóðarinnar og samofið henni, sbr. umfjöllunina hér

að framan. Það er umhugsunarvert fyrir okkur sem eldri erum að velta

fyrir okkur þeim skilaboðum sem við færum ungu fólki með því að setja

út á málfar þess. Er víst að það sé besta leiðin til þess að efla tunguna

okkar og halda henni lifandi?

Í daglegu lífi notum við tungumálið til samskipta. Við komum okkur

upp þeim orðaforða sem við þurfum til daglegra athafna og rannsóknir

hafa sýnt fram á að menn tileinka sér ekki orðaforða nema að hafa þörf

fyrir hann (Chambers, 1995:151-152). Ef kenningar félagsfræðinga um

menningarlega leysingu eru skoðaðar út frá niðurstöðum þessara

rannsókna má e.t.v. greina einhvern samhljóm. Hægt er að velta fyrir sér

hvort hin menningarlega leysing birtist einnig í notkun tungumálsins,

hvort yngri kynslóðir hafi aðra sýn á tungumálið en þeir sem eldri eru og

það hafi áhrif á og móti málnotkun þeirra. Er hugsanlegt að hin heilaga

þrenning, land, þjóð og tunga, sé ekki eins samspyrt í hugum ungra
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Íslendinga og þeirra sem eldri eru? Lifir unga fólkið okkar í heimi sem

kallar á annan orðaforða og önnur viðmið um gott mál?

Í næsta kafla verður fjallað lítillega um orðaforða, myndun hans og

stöðu á hinum ýmsu tímabilum mannsævinnar.

3.2 Orðaforði

Orðaforði er sá fjöldi orða sem einstaklingur þekkir og hefur á valdi sínu

segir í Íslenskri orðabók (2002). Þetta er þó ekki alveg svona einfalt því

það að ná tökum á orðaforða felur einnig í sér að ná tökum á föstum

orðasamböndum s.s. orðtökum, málsháttum og frösum sem finnast í

blæbrigðaríku máli á hverjum tíma. Gerður er greinarmunur á þeim

orðaforða sem einstaklingur er fær um að nota og beitir og þeim

orðaforða sem hann skilur. Flestir skilja fleiri orð og orðasambönd en þeir

nota með virkum hætti og án umhugsunar í daglegu tali. Talað er um

virkan og óvirkan orðaforða í því sambandi. Í óvirkum orðaforða eru orð

sem fólk þekkir og skilur þegar það rekst á þau þótt því sé ekki tamt að

nota þau í daglegu máli sínu. Gera má ráð fyrir því að óvirki orðaforðinn

myndist samfara því að vera þátttakandi í fjölbreytilegu málsamfélagi.

Líklegt má telja að í honum séu t.d. orð sem notuð eru í formlegu máli og

ýmis orðtök og málshættir sem eiga sér bakgrunn í menningu og

atvinnuháttum horfinna tíma (Auður Hauksdóttir, 2007:174; Sigurður

Konráðsson, 2000:153-154; Sölvi Sveinsson, 1991:45).

Orð eru tákn vegna þess að þau fela í sér merkingu eða tilvísun sem

samfélagsleg sátt er um. Orðið geitungur er táknmynd fyrir skordýrið

geitung en orðið sjálft eða rót þess hefur þó ekkert með flugur að gera.

Að hafa á valdi sínu táknmynd orðs og tilvísun þess felur í sér að

einstaklingur þarf að ráða yfir ákveðinni vitsmunalegri hæfni. Táknmynd

hvers orðs getur þó einnig, að einhverju leyti, verið háð tilfinningum sem

orðið vekur með notandanum og líklegt er að orðið geitungur veki með

fólki mismunandi kenndir með tilliti til reynslu hvers og eins af

fyrirbrigðinu (Kuczaj II, 1999:138-140; Pan, 2005:113).

Orðaforði sem einstaklingur nær tökum á og hefur á valdi sínu er því

háður ýmsum þáttum: Erfðafræðilegum, tilfinningalegum og

samfélagslegum. Tileinkun orðaforða er afar flókið ferli sem er háð

samspili líkamlegs þroska, málumhverfis og samfélags er einstaklingur

elst upp í, sem og meðfæddum eiginleikum og vitsmunalegum þroska.

Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að rannsaka þátt og þróun
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orðaforða í máltöku barna en fræðimenn virðast þó sammála um að þar sé

margt órannsakað enn vegna hins flókna samspils sem tileinkun

orðaforðans felur í sér (Crystal, 1987:232; Dromi, 1999:102; Hrafnhildur

Ragnarsdóttir, 2004:9-10; Nation og Waring, 1997:6).

Það að ná tökum á orði og að innlima það í virkan orðaforða felur í sér

flókið ferli sem í megindráttum má skipta í fjóra þætti: Að ná tökum á a)

framburði orðsins; b) setningafræðilegum eiginleikum; c) merkingu; og

d) viðeigandi notkun þess í samskiptum. Barn sem er að efla orðaforða

sinn þarf því að takast á við gríðarlegt magn upplýsinga og flókið net

fyrir hvert orð sem það safnar í sarpinn (Kuczaj II, 1999:136 og 147).

3.2.1 Máltaka og orðaforði

Í erlendum rannsóknum á máltökuferli barna hefur komið fram að

tileinkun orðaforða hefur þar mikið vægi. Frá því að barn nær tökum á

fyrsta orðinu sínu, oftast í kringum eins árs aldurinn, er vöxtur

orðaforðans stöðugur.

Erlendum rannsóknum á þróun orðaforða ber þó ekki alltaf saman um

það hvernig þróun og vöxtur orðaforða er á hverju æviskeiði. Ástæðan er

fyrst og fremst sú að skilgreiningar á því hvað átt er við með hugtakinu

orðaforði geta verið afar mismunandi vegna þess hve hugtakið er

margslungið (Snow, Burns og Griffins, 1998:47-48).

Um 18 mánaða aldur er talið að virkur talmálsforði barna sé um 50

orð en að þau skilji fimm sinnum fleiri orð. Við tveggja ára aldurinn er

talmálsforði barna jafnan kominn yfir 200 orð og á þriðja ári verður

umtalsverður vöxtur. Erfitt er að henda reiður á þróun orðaforðans eftir

það vegna þess hve margar breytur hafa áhrif á umfang hans hjá hverjum

og einum. Á skólaaldri vex orðaforði einstaklinga mikið og ætlað er að

um 10.000 ný orð verði á vegi þeirra á ári hverju og af þeim rati um 3000

inn í þeirra eigin orðasafn. Í raun heldur orðaforðinn svo áfram að vaxa út

lífið á meðan barn sem er að ljúka skyldunámi hefur að mestu náð tökum

á öðrum þáttum í máltökuferlinu s.s. hljóðkerfi og málfræði. Það munu

alltaf verða ný orð á vegi einstaklinga og nýr heimur sem kallar á nýjan

skilning, endurskoðun og aukinn orðaforða. Virkur og óvirkur orðaforði

fullorðinna getur því auðveldlega falið í sér um 100.000 orð. Enn sem

komið er hafa menn þó ekki gefið þróun orðaforða hjá fullorðnum mikinn

gaum (Crystal, 1987:232; Dromi, 1999:101-103; Karmiloff og Karmiloff-

Smith, 2001:3; Kuczaj II, 1999:133-134).



27

Á öðru og þriðja ári virðist þáttur foreldra vera veigamikill í

orðaforðanámi barna. Rannsóknir sýna að foreldrar leggja sig þá fram um

að kenna börnum sínum ný orð en það kemur einnig fram í rannsóknum

að eftir það virðist minni hluti foreldra sinna markvissri orðaforðakennslu

og þeir sem það gera leggja helst áherslu á að kenna algeng nafnorð og

lýsingarorð. Aðrir orðflokkar fá minni athygli og foreldrar virðast ekki

ræða orð úr öðrum orðflokkum og notkun þeirra við börn sín (Wells,

1986:41).

Foreldrar eru þó börnum sínum áfram mikilvæg fyrirmynd þegar

kemur að því að tileinka sér orðaforða og málumhverfi sem börn alast

upp í hefur mikil áhrif á mótun og tileinkun orðaforðans. Á fyrstu

æviárunum virðist tíðni orða í máli foreldranna hafa mikið að segja við

tileinkun orðaforða ásamt mismunandi framsetningu orðanna. Þó að

fullkominn skilningur sé ekki strax til staðar þá máta börnin sig við orðin

og geyma þau í orðasafni sínu (Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2001:61-

62).

3.2.2 Orðaforði skólabarnsins

Orðaforði barna vex hratt á aldrinum 5 – 18 ára. Skólabarnið lærir í námi

sínu ný orð og jafnvel nýjar merkingar orða sem það hefur þegar lært.

Lestrarnám gegnir þar mikilvægu hlutverki. Það opnar börnum nýjar

víddir og hefur mikil áhrif á vöxt orðaforðans. Skólaganga barna felur

einnig í sér aukin samskipti við skólafélaga og jafnaldra. Málfar

félagahópsins greinir sig gjarnan frá málfari foreldranna og barn á

skólaaldri kynnist oftar en ekki nýjum og kraftmeiri orðaforða í

félagahópnum en það á að venjast heima fyrir (Gleason, 2005:7-8; Pan,

2005:137-138).

Á skólaaldri fer orðaforðinn að taka meira mið af því sem krakkarnir

hafa áhuga á og því sem þeir tileinka sér í gegnum fjölmiðla, tölvur,

kvikmyndir og tónlist svo eitthvað sé nefnt. Krakkar á skólaaldri fara

einnig að átta sig á því að beiting tungumálsins tekur mið af og er háð

aðstæðum hverju sinni og að til eru mismunandi málsnið. Skólabarnið

lærir að það er ekki alltaf viðeigandi að nota sömu orð í návist ömmu og

afa og notuð eru í félagahópnum (Gleason, 2005:7-8).

Orðin sem slík eru merkilegt og margslungið fyrirbrigði. Notkun orðs

er bundin við venjur og hefðir samfélagsins sem það á rætur í en notkun

getur að sama skapi verið háð geðþótta notandans. Ef nógu margir
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sammælast um nýja merkingu orðs og fara að nota það í annarri merkingu

en viðteknar venjur kveða á um, eins og gerst hefur innan unglingahópa,

virðist orðið eiga auðvelt með að læða sér inn í mál annarra

þjóðfélagshópa og stundum ná að festa sig í sessi (Karmiloff og

Karmiloff-Smith, 2001:85).

3.2.3 Rannsóknir á orðaforða

Af því sem hér að framan er rakið má sjá að það er ekki einfalt að

skilgreina hvað það er sem liggur að baki því ferli sem á sér stað áður en

einstaklingur tileinkar sér orð og merkingu þess og festir það í minni sínu.

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samfélagslegir þættir hafa þar áhrif en

samspil erfða, aldurs, málumhverfis og samfélags, sem einstaklingur elst

upp í, gerir rannsakendum erfitt fyrir. Margt hefur verið rannsakað er

tengist orðaforða, tileinkun hans og mikilvægi en rannsóknirnar eru ólíkar

því hægt er að nálgast viðfangsefnið á marga vegu vegna hins flókna

eðlis orðaforðans.

Orðaforðarannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi beinast helst að

vægi orðaforða í lestrarnámi barna. Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur

o.fl. (2009) er kannað hvort þróun orðaforða, læsis og sjálfsstjórnar

íslenskra barna, 4 -8 ára, hafi forspárgildi um námsgengi. Tilgangur

rannsóknarinnar var m.a. sá að bera niðurstöðurnar saman við erlendar

rannsóknir sem gerðar hafa verið á sama sviði. Fyrstu niðurstöður benda

til sömu niðurstaðna og fram hafa komið í rannsóknum sem gerðar hafa

verið í öðrum löndum. Þær sýna fram á að einstaklingsmunur í orðaforða

íslenskra barna tengist fjölskyldubreytum og að það sé marktæk fylgni

milli menntunar móður og orðaforða barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir

o.fl., 2009:645-657).

Í amerískri rannsókn Corrigan (2010) rannsakar hún tengsl milli

orðaforða og þess lesefnis sem kennaraefni völdu að lesa fyrir nemendur

sína í æfingakennslu. Hún kemst að því að þeir sem búa yfir ríkari

orðaforða velja flóknari texta og nota fjölbreyttara málfar þegar þeir ræða

við nemendur um textana. Hún bendir á að áður hafi komið fram í

rannsóknum að orðaforði móður hafi mikið að segja um það hvernig

orðaforði barna þróist en það sé ekki síður mikilvægt að veita orðaforða

kennara athygli. Kennarinn gegni lykilhlutverki í að móta málumhverfið í

skólastofunni. Hún telur að orðaforðakennslu sé almennt ekki gert hátt
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undir höfði og þess vegna læri börnin það sem fyrir þeim sé haft í

skólanum, eins og þau gera utan skóla og inni á heimilunum.

Í bók sinni Qualities of Effective Teachers fjallar James H. Stronge um

ýmsa þætti í fari þeirra kennara sem þykja hafa góð tök á starfi sínu.

Hann fjallar m.a. um hæfileika kennarans til að tjá sig (e. verbal ability)

og greinir frá því að hægt hafi verið að tengja góða málfærni kennara við

góðan námsárangur nemenda þeirra. Nemendur kennara, sem hefur góð

tök á tungumálinu og á auðvelt með að tjá sig, ná betri árangri en þeir

sem hafa kennara sem skorar lægra í þeirri færni (Stronge, 2002:4).

Margir erlendir fræðimenn hafa fengist við rannsóknir á þætti

orðaforða í lestrarnámi. í nýlegri rannsókn Jalongo og Sobolak (2011)

sem gerð er grein fyrir í Early Childhood Education beina þær sjónum að

mikilvægi þess að kenna orðaforða á markvissan hátt til þess að styðja

betur við lestur og nám. Rannsóknin rennir stoðum undir mikilvægi þess

að halda umræðunni um orðaforða og mikilvægi hans vakandi meðal

kennara þar sem orðaforðinn gegni lykilhlutverki í námi barna. Þetta telja

þær ekki síst mikilvægt vegna þess að bakgrunnur nemenda sé ólíkur og

þeir hafi mismunandi forsendur að heiman til þess að tileinka sér

orðaforða. Í grein þeirra er einnig ágætt yfirlit yfir nokkrar rannsóknir

sem gerðar hafa verið á mikilvægi orðaforða fyrir nám barna og ber þær

allar að sama brunni, orðaforðinn gegnir þar veigamiklu hlutverki að mati

fræðimanna.

Erlendis hafa verið gerðar viðamiklar rannsóknir á tileinkun orðaforða

við nám í öðru tungumáli (e. second language). Í bókinni Second

Language Acquisition eftir Susan Gass og Larry Selinker (2001) er að

finna nokkuð ítarlegt yfirlit yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á vægi

og hlutverki orðaforða í tileinkun annars máls. Í rannsóknum þeim er þau

fjalla um er nálgunin að viðfangsefninu ólík og niðurstöðurnar eru því

ekki á einn veg. Þau benda á í samantekt sinni að orðaforði sé flókið

fyrirbrigði. Það séu margir þættir sem geti haft áhrif á myndun hans og

nefna þar m.a. bæði málvísindalega og samfélagslega þætti. Það valdi því

að erfitt sé að rannsaka eðli hans (Gass og Selinker, 2001:369 og 393).

Af þessari umfjöllun um orðaforða og rannsóknir á honum kemur enn

betur í ljós að ekki verður horft framhjá samspili orðaforða, máls og

málsamfélags. Íslensk ungmenni eiga að einhverju leyti rætur í öðrum

veruleika en uppalendur þeirra og það mótar þau á annan hátt sem

málnotendur eins og sjá má í umfjöllun kaflans hér á eftir.
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3.3 Mál og menning

Í kafla 3.1.2 er fjallað um samspil aldurs og samfélags og áhrif þessara

þátta á tungumálið. Þ.e. að hver einstaklingur tilheyri þeim tíma sem hann

lifir og endurspegli hann í orðum sínum og gerðum. Miðað við

fullyrðingar sem vitnað er til í öðrum kafla um að samfélagsbreytingar

kalli á viðbrögð kennara og skólafólks má ætla að menn telji að breytt

samfélagsgerð sé farin að hafa áhrif á og móta mál og orðaforða unglinga

á Íslandi.

Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) rannsakaði lestur og tómstundavenjur

nemenda í 10. bekk. Markmiðið með rannsókninni var að skoða

menningarlæsi þessa aldurshóps og bera saman við niðurstöður eldri

rannsókna sem gerðar voru á sama aldurshópi árin 1993 og 1965. Í

rannsókn sinni styðst Guðný við þá skilgreiningu á menningarlæsi að það

feli í sér að öðlast þekkingu á bókmenntum og sögulegum staðreyndum

til þess að geta tekið þátt í menningarlífi og stjórnmálum þjóðar á

upplýstan hátt. Guðný bendir þó á að niðurstöður rannsóknarinnar bendi

til þess að þörf sé á því að endurskoða þessa skilgreiningu. Hugtakið

menningarlæsi þurfi að víkka. Það þurfi að ná til allra viðeigandi miðla

og einnig til þekkingar sem stuðli að virkni í samfélaginu.

Niðurstöður Guðnýjar benda til þess að krakkar lesi nú minna en áður

og að tölvunotkun þeirra sé mun meiri en fólks á þrítugs- og

fimmtugsaldri. Í rannsókninni koma fram vísbendingar um að þekking

ungs fólks á bókmenntum fari minnkandi og athyglisvert er að þær bækur

sem nemendur í 10. bekk nefna sem vinsælar bækur eru bækur sem hafa

verið kvikmyndaðar.

Hér að framan er fjallað um hina svokölluðu menningarlega leysingu

sem felur það í sér að ungt fólk gerir uppreisn gegn menningu og gildum

samfélagsins. Í fyrrgreindri rannsókn Guðnýjar koma fram slík viðhorf

hjá unga fólkinu. Það leggur mikið upp úr því að fólk velji og geri það

sem það hefur áhuga á og það telur að áhugi á íslenskri menningu fari

þverrandi. Guðný telur mikilvægt að skólafólk sé vakandi fyrir þessum

breytingum og að skólinn taki tillit til þeirra.

Auðvelt er að tengja umfjöllun Guðnýjar við það sem hér hefur verið

skrifað um félagslegar málbreytingar, orðaforða og hugsanlegt rof milli

kynslóða. Ef minni áhugi á bókmenntum, menningu og þjóðlegum

gildum er staðreynd er líklegt að orðaforði sem tilheyrir þessum flokkum
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muni að einhverju leyti missa gildi sitt og hugsanlega hverfa úr málinu.

Breytt samfélag mun vafalítið kalla á nýjan orðaforða og ný viðmið.
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4 Aðferðafræði

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir uppbyggingu og framkvæmd

rannsóknarinnar og greint frá aðferðum við úrvinnslu, vali á

þátttakendum og greiningu gagnanna.

4.1 Rannsóknaraðferð

Til þess að varpa ljósi á umræðuna um ætlað rof í orðaforða Íslendinga

milli kynslóða varð fyrir valinu að gera eigindlega rannsókn (e.

qualitative research). Í eigindlegum rannsóknum fer gagnaöflun ýmist

fram með viðtölum eða vettvangsathugunum og reyna rannsakendur í

slíkum rannsóknum að setja sig inn í hugarheim viðmælenda sinna og

skilja upplifun þeirra á veruleikanum. Eigindlegar rannsóknir eru taldar

henta vel þar sem rannsóknarefnið er skoðað í félagslegu, menningarlegu

og sögulegu samhengi. Í slíkum rannsóknum er sett fram lýsandi frásögn

af viðfangi rannsóknarinnar með það fyrir augum að efla skilning á því

(Flick, 2006:11-16; McMillan, 2000:14; Sigurlína Davíðsdóttir,

2003:220-222).

Í rannsókn þeirri sem hér er lýst var leitast við að greina og takast á

við þær fullyrðingar sem heyrst hafa í umræðum kennara og fleiri að skil

séu að verða í orðaforða milli kynslóða og gera tilraun til þess að varpa

ljósi á það hvort viðhorf kennara til efnisins greini sig frá viðhorfum

nemenda.

Ekki hafa verið gerðar íslenskar rannsóknir á þessu sviði, að því er

rannsakandi best veit, og varð því fyrir valinu að gera svokallaða

rýnihóparannsókn (e. focus groups).

4.1.1 Rýnihópar

Rýnihópar eru oft notaðir í þeim tilgangi að kanna efni sem lítil vitneskja

er til um og kosturinn við þá er að í hópumræðum geta komið fram

upplýsingar sem ekki koma fram í einstaklingsviðtölum (Sóley Bender,

2003:88 og 95-96). Þar sem efnið sem hér er til umfjöllunar hefur lítið

sem ekkert verið skoðað hér á landi fannst rannsakanda þetta

rannsóknarsnið henta vel til verksins.

Rýnihóparannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð sem hefur notið

vaxandi vinsælda innan félags- og heilbrigðisvísinda. Í rýnihóparannsókn
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er hópviðtölum beitt til þess að öðlast betri skilning á viðhorfum og

reynslu tiltekins hóps gagnvart viðfangi rannsóknar. Myndaðir eru hópar,

oftast með 4 – 12 einstaklingum sem eiga eitthvað sameiginlegt, t.d.

aldur, menntun eða atvinnu. Hópurinn þarf að vera nógu lítill til þess að

allir komist að í umræðunum og nógu stór til þess að fá fram mismunandi

sjónarmið. Hópviðtal, gjarnan með hálfstöðluðum eða opnum

spurningum, er notað til þess að öðlast skilning á mismunandi viðhorfum

og reynslu þeirra sem taka þátt. Aðferðin byggir á því að hlusta á fólk

ræða saman og læra af því eða að nota samskiptin í hópnum til þess að

búa til gögn sem varpa ljósi á viðfangið (Ary, Jacobs, Razavieh og

Sorensen, 2006:480; Flick, 2006:197-202; Sóley Bender, 2003:85 og 96-

97).

4.1.2 Kostir og gallar rýnihópa

Styrkur rýnihóparannsókna er talinn liggja í samskiptunum í hópnum.

Þau geta stuðlað að samhygð og geta dregið fram sameiginlegan

reynsluheim sem ekki er hægt að ná fram í einstaklingsviðtölum. Í

rýnihóparannsóknum er það einnig talinn kostur að hægt er að safna

fjölbreyttum gögnum frá mörgum aðilum á fljótlegan og ódýran hátt þar

sem viðfangsefnið tekur mið af hópnum fremur en einstaklingnum (Ary,

Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006:481-483; Sóley Bender, 2003:95-

97). Áreiðanleiki rýnihóparannsókna byggir á því að aðferðin er talin hafa

hátt andlitsréttmæti eða sýndarréttmæti (e. face validity). Þ.e. orð

þátttakenda í hópsamræðum eru talin trúverðug. Sýndarréttmæti byggir

þó á því að þátttakendur telji viðfangsefnið skipta máli því þeir eru

líklegri til þess að bregðast við spurningum sem varða þá og þeim finnast

skipta máli en spurningum sem þeim finnast tilgangslausar (Ary, Jacobs,

Razavieh og Sorensen, 2006:439-440; Sóley Bender, 2003:95-97).

Ókostir rýnihópa eru helst taldir þeir að umræður í hópnum geta orðið

ruglingslegar og gagnagreining því erfiðari en í einstaklingsviðtölum. Af

þeim sökum er ekki mælt með því að ræða nema fáar spurningar í

hópnum. Einnig er gagnsemi viðtalsins háð því að allir í hópnum leggi

eitthvað til málanna, alltaf er hætta á því að einhver úr hópnum taki

stjórnina og þá reynir á að stjórnandinn taki í taumana. Eins og greint er

frá hér að framan er áherslan fremur á hópinn, og það sem verður til

innan hans, en á einstaklinginn og því er ekki hægt að yfirfæra
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niðurstöður viðtala úr einum hóp yfir á annan (Sóley Bender, 2003:95-

97).

4.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla

Til þess að afla gagna fyrir rannsóknarvinnuna voru myndaðir fjórir

rýnihópar. Tveir hópar ungmenna, annars vegar nemendur í 10. bekk,

fæddir 1995, og hins vegar nemendur í framhaldsskóla, fæddir 1991, og

tveir hópar íslenskukennara; framhaldsskólakennarar og

grunnskólakennarar. Það er nokkur þroskamunur á 16 ára ungmennum í

grunnskóla og 20 ára fólki í framhaldsskóla og því fannst rannsakanda

áhugavert að skoða hvort framhaldsskólanemendur hefðu aðra sýn á

viðfangsefnið en nemendur í efsta bekk grunnskóla þótt báðir hóparnir

teljist til ungmenna. 10. bekkingar urðu fyrir valinu vegna þess að við 16

ára aldur má ætla að nemendur hafi náð ákveðnum málþroska og

orðaforða og jafnframt að þeir hafi náð það góðum almennum þroska að

hægt sé að fá fram umræður um viðfang rannsóknarinnar.

Framhaldsskólanemendur fæddir 1991 standa á hinn bóginn á þröskuldi

fullorðinsáranna og því taldi rannsakandi þeirra viðhorf áhugavert

innlegg til rannsóknarinnar.

Orðaforði nemenda er íslenskukennurum hugleikinn og því varð fyrir

valinu að ræða við íslenskukennara sem fást við kennslu hvors

aldurshóps. Í daglegu starfi sínu eru íslenskukennarar að fást við málið og

því má ætla að þeir hafi eitthvað til málanna að leggja þegar rætt er um

orðaforða og málbreytingar.

Rannsakandi er íslenskukennari og markmið rannsóknarinnar er, eins

og fram hefur komið, að afla upplýsinga um það hvaða skoðun

íslenskukennarar og nemendur hafa á þeirri fullyrðingu að orðaforði

ungmenna greini sig að verulegu leyti frá orðaforða þeirra sem eldri eru.

Við val á þátttakendum var þeirri aðferð beitt að velja svokallað

markmiðsúrtak sem felst í því að valið er úrtak sem hæfir markmiðum

rannsóknarinnar. Slíkur háttur er stundum viðhafður við val á

þátttakendum í rýnihóparannsóknir (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur

Karlsson, 2003:63).

Notaður var viðtalsrammi með hálfopnum spurningum (sjá viðauka 1

og 2) sem sneru að því að fá fram viðhorf þessara hópa gagnvart

rannsóknarspurningunum. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð frá orði til
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orðs strax að þeim loknum. Þegar öll viðtölin höfðu verið skráð voru þau

borin saman og greind eftir innihaldi eða þemum.

4.2.1 Þátttakendur

Þegar kom að því að velja þátttakendur setti rannsakandi sér það að reyna

að hafa sem jafnasta kynjaskiptingu í hverjum hópi. Aldur og skólastig

ungmenna réði vali í nemendahópana og starfsvettvangur kennara réð vali

í þeirra hópa, þ.e. annars vegar hópur framhaldsskólakennara og hins

vegar hópur grunnskólakennara.

Við val á kennurum í rýnihópana var sá háttur hafður á að sendur var

tölvupóstur til þeirra kennara sem kenna íslensku í framhaldsskólum á

Akureyri, alls 14 einstaklinga, verkefnið kynnt og óskað eftir þátttöku

þeirra. Svör bárust frá 7 einstaklingum, þremur körlum og fjórum konum,

sem samþykktu þátttöku. Ein kona boðaði forföll vegna veikinda þegar

kom að viðtali svo í þeim hópi urðu þátttakendur sex, þrír karlar og þrjár

konur. Áratuga aldursmunur var á yngsta viðmælandanum og þeim elsta

og kennslureynsla þátttakenda var allt frá því að vera lítil og upp í

áratugir.

Sami háttur var hafður á þegar kom að vali grunnskólakennaranna.

Sendur var tölvupóstur til þeirra kennara sem kenna íslensku í 9. og 10.

bekkjum í grunnskólum Akureyrar, alls 10 einstaklinga í fimm skólum,

þar sem verkefnið var kynnt og óskað eftir þátttöku. Svör bárust frá sex

kennurum, fjórum konum og tveimur körlum, úr öllum fimm skólunum.

Eins og hjá framhaldsskólakennurunum var aldursdreifing nokkur og

skildu u.þ.b. tveir áratugir að þann yngsta og þann elsta í hópnum.

Kennslureynsla var einnig misjafnlega mikil en segja má að allir

kennararnir hafi nokkra kennslureynslu.

Við val á nemendum var haft í huga, og leitast við, að tryggja að

bakgrunnur þeirra væri ekki einsleitur t.d. hvað varðar áhugasvið,

námsárangur og námsval í framhaldsskóla. Rannsakandi er

grunnskólakennari og nýtti sér starfsvettvang sinn og þekkingu á

nemendahópi 10. bekkjar til þess að velja í rýnihóp. Horft var til þess að

velja nemendur með ólík áhugamál og mismunandi námsgetu. Leitað var

til sex nemenda, þriggja stelpna og þriggja stráka og verkefnið kynnt

þeim og foreldrum þeirra bréflega. Allir samþykktu þátttöku.

Á Akureyri eru tveir framhaldsskólar, VMA og MA. Rannsakandi

leitaði til eins nemanda úr hvorum skóla, kynnti þeim verkefnið og bað þá
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um aðstoð við að finna stelpu og strák af ólíkum námsbrautum innan

skólanna sem fæddir væru 1991 til þess að taka þátt í rannsókninni. Sex

krakkar samþykktu þátttöku, þrjár stelpur og þrír strákar, af bóknáms- og

verknámsbrautum. Þegar kom að viðtali forfallaðist einn drengur með

stuttum fyrirvara en hópurinn fann nýjan fulltrúa svo rýnihópinn sátu

fjórar stúlkur og tveir drengir.

Notast er við dulnefni þegar vitnað er til umræðna þátttakenda í

niðurstöðukaflanum og brot úr samtölum eru birt orðrétt eins og þau voru

skráð eftir upptöku.

Allir þátttakendur og foreldrar þeirra nemenda sem eru ósjálfráða

skrifuðu undir upplýst samþykki um þátttöku í rannsókninni (sjá viðauka

3 og 4) skv. ábendingu og leiðbeiningum frá Persónuvernd.

4.3 Takmarkanir rannsóknarinnar

Í rannsókn þessari voru tekin viðtöl við fjóra rýnihópa sem í sátu samtals

24 einstaklingar. Niðurstöðurnar lýsa því hvert viðhorf þessara

þátttakenda er til rannsóknarviðfangsins. Þær er ekki hægt að yfirfæra

með beinum hætti á aðra kennara og nemendur í íslenskum skólum en líta

má á þær sem áhugavert innlegg í umræðuna um meint rof í orðaforða

milli kynslóða.
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5 Niðurstöður

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rýnihópaviðtalanna.

Framsetning niðurstaðnanna byggist á þeim þemum sem komu fram við

greiningu þeirra. Við gagnagreininguna voru efnisatriði sem fram komu í

viðtölunum dregin saman og flokkuð í þemu eftir innihaldi. Í

megindráttum var hægt að draga þau umræðuefnin sem fram komu hjá

hópunum í fimm efnisflokka og marka þeir afstöðu þátttakenda til

viðfangs rannsóknarinnar. Þessir efnisflokkar eru: 1) Viðhorf þátttakenda

til þess hvort rof hafi orðið í orðaforða, 2) mat á áhrifum samfélags á

þróun orðaforða, 3) hugmyndir þátttakenda um tengsl orðaforða og

lestrar, 4) kennarastarfið og orðaforði, þ.e. hvað gera kennarar til þess að

efla orðaforða nemenda og að lokum 5) framtíðarsýn þátttakenda hvað

varðar orðaforða.

Hér á eftir verða niðurstöður hvers efnisflokks reifaðar eins og þær

komu fram hjá hverjum rýnihópi fyrir sig.

5.1 Viðhorf þátttakenda til rofs í orðaforða

Það kom skýrt fram í öllum hópunum að viðmælendur mínir töldu að um

einhvers konar rof eða skil væri að ræða í orðaforða milli kynslóða þar

sem ungmenni á grunn- og framhaldsskólaaldri ættu stundum í

erfiðleikum með að skilja kennara sína og þá sem eldri eru. Þátttakendur

veltu fyrir sér rannsóknarspurningunni og deildu reynslu sinni innan

hópsins. Hóparnir líta umfjöllunarefnið þó ólíkum augum og umræðan

innan hvers hóps tók mið af stöðu þátttakenda í samfélaginu.

5.1.1 Grunnskólanemendur: Um rof í orðaforða

Krakkarnir eyddu ekki mörgum orðum í að ræða um hugsanlegt rof. Í

þeirra huga virtist það liggja ljóst fyrir að um nokkurn mun á orðaforða

milli kynslóða væri að ræða. Þeir þekkja það af eigin raun að eiga

stundum í erfiðleikum með að skilja það sem við þá er sagt. Að sama

skapi benda þeir á að þó þeir skilji ekki alltaf málfar hinna eldri þá búa

þeir yfir orðaforða sem er sprottinn úr þeirra daglega lífi.

Katrín: Mér finnst það stundum vandræðalegt að ég kunni ekki

almennilega málið mitt, skilurðu.
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Jana: …mig langar að geta skilið eins og hvernig þú talar … svona

svolítið gamaldags.

Katrín: Við notum líka öðruvísi orð … þú veist bara íslensk orð sem

við notum sem aðra merkingu. Þú veist eins og skinka, það

náttúrulega er matur en við köllum stelpur sem mála sig rosa mikið

skinkur.

Í hópnum kom fram umræða um virkan og óvirkan orðaforða.

Nemendur virðast gera sér grein fyrir þeim hugtökum. Þeir átta sig á því

að maður beitir mismunandi málsniði miðað við aðstæður hverju sinni og

einnig kemur fram að þeir sem búa yfir fjölbreyttum orðaforða veigra sér

við að beita honum vegna þess að unglingamenningin gerir ekki ráð fyrir

slíkri málbeitingu.

Ingi: Ég get þúst talað með aðeins betri orðaforða en ég nota í

daglegu tali sko en ég bara þúst ég bara geri það ekki. … Örugglega

bara af því að það eru ekkert endilega allir sem skilja hvað maður er

að tala um.

Helgi: Það eru til mörg orð sem þúst hljóma eins og eitthvað annað.

Til dæmis, ég var í íþróttafræði um daginn og hann var að spyrja mig

hversu mikið ég lærði og ég sagði í grófum dráttum lærði ég … og þá

fóru sumir að hlæja af því að dráttur náttúrulega, dráttur þýðir …

Þegar rætt er um orðaforða kemur fram í máli krakkanna að þeir lendi

stundum í því að finna ekki íslenskt orð yfir það sem þeir þurfa að segja

en hafa enska orðið á reiðum höndum. Þegar spurt er hver sé líkleg

skýring á því þá nefna þeir kvikmyndir, þætti, tölvur og tónlist.

Ingunn: Mér finnst sko íslenskan hafa dottið miklu meira út. Mér

finnst við miklu meira farin að tala svona ensku inn í þetta og

stundum vitum við ekki þúst hvað orðið á ensku er á íslensku

skilurðu.

Krakkarnir telja að enskan sé ógnvaldur við íslenskt mál, unglingar á

Íslandi hlusti á tónlist á ensku, horfi á þætti og kvikmyndir á ensku og

ekki megi gleyma því að tölvuumhverfið sé á ensku.

5.1.2 Grunnskólakennarar: Um rof í orðaforða

Grunnskólakennarar voru sammála um að munur á orðaforða þeirra

sjálfra og nemenda þeirra væri áhyggjuefni. Í þeirra hópi kom fram sú
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umræða að e.t.v. væri of sterkt til orða tekið að tala um rof, frekar væri

hægt að tala um einhvers konar gjá og hún væri hugsanlega dýpri en sést

hefði milli fyrri kynslóða.

María: Það er náttúrulega alltaf eitthvert bil á milli kynslóða. Yngri

kynslóðir nema náttúrulega ekki málið nákvæmlega eins og við tölum

það. Það eru alltaf einhver tilbrigði en mér finnst það sé eins og þessi

tilbrigði á milli kynslóða séu miklu meiri en þau hafa verið.

Kennari í hópnum sem hefur langa kennslureynslu og hefur kennt

sama námsefnið oftar en einu sinni talar um að hann finni mikinn mun á

nemendum núna og fyrir tíu til tólf árum, þeir eigi erfiðara með að ráða

við efnið. Annar reyndur kennari segir:

Lára: Mér finnst vera mikil breyting og ég upplifi þetta nefnilega.

Reyndar mismikið, svolítið eftir árgöngum … þeim finnst ég tala

forníslensku og að þau skilji mig ekki.

Yngri kennararnir hafa sömu sögu að segja og deila sömu áhyggjum.

María: … ég rek mig mjög oft á það að þeir skilja ekki það sem ég er

að segja og finnst ég nota óþarflega formleg orð stundum og þið

þekkið örugglega öll þetta: Geturðu sagt þetta á íslensku?

Einnig komu fram áhyggjur kennara af því að nemendur sjái ekki

tilgang í því að eiga fleiri orð um sama hlutinn.

María: … þau sjá heldur engan tilgang í að læra ný hugtök yfir sama

hlutinn. … Þannig að þau virðast heldur ekki alveg átta sig á því,

þeim fjölbreytileika sem tungumálið býr yfir. Þau eru fyrst og fremst

að horfa á þetta sem eitthvert samskiptatæki sín á milli sko. En ekki

endilega að þau þurfi að eiga samskipti við einhvern sem er af

annarri kynslóð.

Kennararnir ræddu um virkan og óvirkan orðaforða og fram komu

áhyggjur af hinum virka orðaforða. Þeir telja að virki orðaforðinn sé

einhæfur en sjá þó í starfi sínu að nemendur búa yfir óvirkum orðaforða

sem kemur fram t.d. í ritunarverkefnum þegar krafist er formlegs ritmáls.

Vandinn sé kannski sá að nemendur þekkja orðin og kannast við þau en

hafa ekki vald á merkingu þeirra. Þeir telja að það þurfi að skapa fleiri

tækifæri til þess að nota þennan orðaforða og telja ritun og tjáningu

góðan vettvang til þess.
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Olga: Já, hann er þarna en þau eru ekkert að nota þetta. Það er

ýmislegt þarna sem þau kannast við en svo held ég líka, sko þau

skilja ekki alltaf merkinguna.

Nanna: … þá hafði hún þarna einhvers staðar í bakhöfðinu orð sem

hún vissi hvað þýddi en var ekkert að nota. Þannig að ég held að það

sé líka einhver orðaforði sem er fyrir hendi en er kannski ekki í svo

mikilli notkun.

Kennararnir verða allir varir við auknar enskuslettur í máli nemenda

sinna og þeim finnst það nokkurt áhyggjuefni. Tveir kennarar nefna það

að þeir hafi lent í því að fá svör á ensku frá íslenskum nemendum í

íslenskuprófi.

María: Ég hef fengið orð útskýrð á prófi á ensku.

Kennararnir telja þó að enskan sé fyrst og fremst ríkjandi í tölvumáli.

Olga: Það er allt random hjá þeim. Það er bara að deleta þessu. Þau

tala svona dags daglega. Tölvumálið!

Umræður grunnskólakennara og grunnskólanemenda eru á svipuðum

nótum og það er samhljómur í því hvernig þeir fjalla um hugsanlegt rof í

orðaforða.

5.1.3 Framhaldsskólanemendur: Um rof í orðaforða

Framhaldsskólanemendurnir voru sammála þeirri fullyrðingu að

orðaforði þeirra væri frábrugðinn orðaforða þeirra sem eldri eru.

Ungmennin telja að málfar þeirra sé ekki eins formlegt og hinna eldri og

þau telja að mikil notkun slangurs og slettna í málfari sé það sem helst

greini á milli. Líkt og grunnskólanemendurnir benda þeir þó á að í hópi

jafnaldra þeirra verði til ný orð sem lifi góðu lífi í þeirra talmáli.

Elín: Já, ég meina, við notum rotta og lúmskt, eitthvað sem mamma

myndi aldrei nota sko, þú veist, myndi ekki detta það í hug …

Guðrún: Ég meina við erum alltaf að nota fokk og shit og eitthvað

svona skilurðu sem er ógeðslega ljótt en mamma myndi kannski

ekkert nota það held ég eða amma eða eitthvað.

Freydís: Við erum líka náttúrulega að koma með orð yfir svona

ýmislegt skiljið þið eins og bara skinka og eitthvað svona.
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Umræður urðu í hópnum um það hvort orðaforði þeirra væri

fátæklegri eða bara öðruvísi. Úr þeirri umræðu fékkst ekki skýr

sameiginleg niðurstaða en þau hölluðust fleiri að því að þeirra orðaforði

væri sennilega einfaldari.

Gunnar: Ég veit það ekki sko, ég held að þú veist, við kunnum ekki

endilega mikið færri orð. Við bara tölum öðruvísi sko…

Elín: … þau þekkja miklu fleiri orð. Mamma er alltaf eitthvað að

segja eitthvað og ég bara hvað þýðir þetta? Og þá fer hún bara -

veistu ekki hvað þetta þýðir? og verður alveg vitlaus. … en við erum

alveg að reyna að nota fleiri orð, mér finnst það.

Eins og fram kom hér að framan þá telur þessi hópur að enskuslettur

séu nokkuð áberandi í talmáli jafnaldra sinna. Hópurinn skiptist nokkuð í

tvennt. Strákarnir og ein stúlka gera mikið úr enskum áhrifum en hinar

þrjár telja að þetta sé ekki svo sláandi en taka þó undir það að vissulega

séu enskuslettur áberandi.

Elín: Við notum meira bara einfaldari orð einhvern veginn. Við

einföldum allt bara og ef við vitum ekki hvað það er einhvern veginn

þá breytum við því af ensku yfir á íslensku eða eitthvað.

Gunnar: Já, það kemur oft fyrir hjá mér sko að ég veit ekki orðið á

íslensku og segi það á ensku.

Þegar leitað er eftir skýringum á þessu þá telja þeir að tölvunotkun sé

að miklu leyti um að kenna.

Fannar: Maður er alltaf á netinu og það er allt á ensku þar og ég

meina í sjónvarpinu, þættir á ensku og eitthvað og maður horfir

mikið skilurðu. Eins og þætti í flakkaranum eða eitthvað og það er

eiginlega allt á ensku bara, ekki með texta.

Guðrún: Og maður heyrir kannski orðið oftar á ensku og veit maður

betur hvað það er og þá gleymir maður hvernig það er á íslensku.

Í hópi framhaldsskólanemendanna urðu meiri skoðanaskipti en í hópi

grunnskólanemendanna. Tekist var á um viðhorf til orðaforða en

meginniðurstaðan er þó sú að þeir telja orðaforða sinn frábrugðinn

orðaforða þeirra sem eldri eru og áhrif úr ensku telja þeir óumdeilanlega

mikil. Að sama skapi virðist jafningjahópurinn vera frjór og skapandi

þegar kemur að því að búa til ný orð eða nýjar merkingar orða.
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5.1.4 Framhaldsskólakennarar: Um rof í orðaforða

Framhaldsskólakennararnir tóku undir það sem kom fram hjá hinum

hópunum. Þeir reka sig á það í starfi sínu að nemendur skilja ekki það

sem þeir segja og að þeir skilja ekki alltaf fyrirmæli verkefna eða prófa.

Anna: … ég skynja mjög hraðar breytingar bara á síðustu 10 árum

hjá krökkunum og það er orðin meiri breidd í orðaforða. Það hefur

alltaf verið breidd í orðaforða en mér finnst hún vera meiri. Það eru

margir sem eru … sem segja bara ég skil ekki og halda að þar með

séu þeir lausir undan því að þurfa að skilja en svo eru aðrir sem

skilja allan andskotann.

Kennararnir hafa áhyggjur af þeim veruleika sem blasir við, hvað

varðar skilning á orðum og orðasamböndum, en ekki síður því að þeim

finnst nemendur lítið leggja sig fram um að reyna að geta í eyðurnar, tala

um að krakkarnir segist bara ekki skilja neitt og biðji um einfaldara mál

og útskýringar.

Davíð: …mér finnst þau treysta sér svo illa. Þau virðast stundum

vera á því reki að þau skilji kannski ekki nema rétt um það bil

helminginn og þá er maður bara ekki kominn á það stig að maður

láti fjölina fljóta og giski á merkinguna fyrir rest, þetta er bara of

mikið. … samhengið er kannski ekki upp á marga fiska.

Böðvar: Þau einhvern veginn skauta fram hjá erfiðleikunum bara til

þess að geta verið í friði eða eitthvað svoleiðis.

Það kemur nokkuð sterkt fram í þessari umræðu að kennurunum finnst

gæta tilhneigingar hjá nemendum til einföldunar á tungumálinu. Það þarf

allt að ganga hratt fyrir sig og þeir telja sífellt færri nemendur gefa sér

tíma til þess að staldra við og velta málinu fyrir sér.

5.1.5 Samantekt

Allir þátttakendur í viðtölunum eru sammála því að einhvers konar rof

eða gjá sé á milli orðaforða ungmenna og þeirra sem eldri eru. Krakkarnir

líta þetta þó nokkuð öðrum augum en kennararnir. Þeir líta ekki á

ástandið sem vandamál og tengja málfarið við unglingamenninguna sem

kalli á annars konar málfar en hið formlega tungutak eldri kynslóða.

Kennararnir hafa aðra sýn. Bæði grunn- og framhaldsskólakennarar

sem kennt hafa lengur en áratug tala um breytingar á sl. 10 árum. Þeir tala
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um að nú sé það orðið meira áberandi að mismunur í orðaforða valdi

nemendum erfiðleikum við að skilja kennara og námsefni. Kennararnir

hafa líka áhyggjur af því að nemendur virðast ekki leggja sig fram um að

ígrunda orð og orðasambönd og þeir biðji gjarnan um einfaldari

útskýringar og vilja fá útskýringar á því sem þeir kalla nútímaíslensku en

ekki á fornmáli.

Áhrif ensku á málið komu til umræðu og sú umræða var krökkunum

ofarlega í sinni, ekki síður en kennurunum. Menn telja áhrifin mikil og í

báðum nemendahópunum töluðu krakkarnir um það að það komi fyrir að

þeir þekki orð á ensku en hafi ekki íslenska hugtakið yfir það.

Kennararnir nefndu þetta líka og könnuðust við að dæmi væru um það að

nemendur hefðu ekki orð á íslensku og gripu þá til ensku til þess að koma

hugsun sinni til skila.

5.2 Orðaforði og áhrifavaldar í samfélagi nútímans

Í öllum rýnihópunum komu fram umræður um samfélagið sem við lifum í

og hugsanleg áhrif samfélagsbreytinga á orðaforða kynslóðanna. Þessi

umræða kom fram þegar hóparnir fóru að leita skýringa á því hvers vegna

staðan er eins og hún er. Í umræðunni eru eftirfarandi þættir helst nefndir

sem áhrifavaldar. Í fyrsta lagi að samskipti kynslóða séu minni en áður

var, í öðru lagi að fjölmiðlar hafi nú mikil áhrif á daglegt líf fólks og

síðast en ekki síst að tölvur og rafræn samskipti hafa fengið aukið vægi í

daglegu lífi nútímamannsins. Hér á eftir verða hverjum þessara þriggja

þátta gerð nánari skil.

5.2.1 Samskipti kynslóða og kynslóðabil

Allir hóparnir komu á einhverjum tímapunkti inn á það að samfélagsgerð

okkar væri þannig að hún ýtti undir aðgreiningu kynslóða. Þessa

aðgreiningu töldu þeir áhrifavald þegar horft væri til þess að greina mætti

rof í orðaforða, tímarnir hefðu breyst, samskipti milli foreldra og barna og

við afa og ömmur væru minni en áður var og fólk talaði minna saman

augliti til auglitis.

5.2.1.1 Grunnskólanemendur: Um samskipti kynslóða

Í þessum hópi urðu umræður um mismunandi orðaforða eftir búsetu og

bakgrunni. Allir í hópnum voru sammála um það að mögulega væri hægt

að greina bakgrunn unglinga eftir málfari þeirra. Krakkarnir vörpuðu því
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fram að þeir sem byggju í sveit hefðu betri orðaforða en þeir sem ættu

rætur sínar á mölinni. Skýringuna töldu þeir vera þá að í sveitinni væru

krakkar í meiri samskiptum við eldri kynslóðir og hefðu þar af leiðandi

betri orðaforða.

Helgi: Þegar ég fer í sveitina þúst það er bara mikið við kaffiborðið

að hérna ræða saman frekar en að…

Jana: Já, það er miklu meira svona að fólk sé saman heldur en bara

eins og krakkar í tölvunni.

Jón: Það er bara eitthvað á borðinu og svo eru allir á borðinu að

spjalla.

Jana: Og kannski eins og krakkarnir þúst meira að tala við foreldra

sína heldur en kannski við af því að þar eru svo margir sem eru bara

inni í herbergi lokaðir í tölvunni og eru eitthvað með ensku í staðinn

fyrir að vera að tala við mömmu sína og pabba eða ömmu og afa eða

eitthvað þar sem þau læra kannski svona öðruvísi mál.

Jón: Amma er með mjög góðan orðaforða en hún náttúrulega fór

alltaf í sveit um sumrin þegar hún var lítil.

Þessar rómantísku lýsingar á samskiptum og samræðum í sveitinni

gefa til kynna þá skoðun nemenda að þeir telji samræður ólíkra kynslóða

skipta máli þegar kemur að því að efla orðaforða.

5.2.1.2 Grunnskólakennarar: Um samskipti kynslóða

Grunnskólakennarar veltu fyrir sér hvort hægt væri að tengja bakgrunn

nemenda við orðaforða og komust að þeirri niðurstöðu að það væri erfitt.

Kennararnir töldu erfitt að tengja góðan orðaforða við menntunarstig

foreldranna. Helst mætti greina að þeir sem væru í miklum samskiptum

við sér eldra fólk hefðu ríkari orðaforða og að samskipti milli kynslóða

skiptu máli.

Lára: Hefur þetta ekki frekar eitthvað með samskipti að gera.

Samskipti milli kynslóða. … Ég held að gjáin sé dýpri vegna

samskiptaleysis.

Olga: Þetta er allt orðið svo einangrað, hver í sínu hólfi.

María: Maður sér að þeir sem hafa verið í miklum samskiptum við

ömmu og afa þau hafa miklu betri orðaforða heldur en hin.



47

Að sumu leyti kemur það nokkuð á óvart að kennarar skuli ekki geta

tengt orðaforða nemenda sinna við bakgrunn eða menntunarstig foreldra.

Miðað við rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2009) sem vitnað er

til hér að framan hafa rannsóknir staðfest það að fylgni er á milli

menntunar móður og orðaforða. Hugsanleg skýring á því að kennarar

merkja þetta ekki gæti verið sú að unglingarnir haldi sig markvisst við

það málsnið sem einkennir félagahópinn til þess að forðast það að draga

að sér athygli, sbr. það sem fram kemur hjá grunnskólanemanum Helga

þegar hann greinir frá reynslu sinni af því að nota orðatiltækið, í grófum

dráttum.

5.2.1.3 Framhaldsskólanemendur: Um samskipti kynslóða

Krökkunum varð tíðrætt um það hvernig málfar er bundið við ákveðna

hópa og hvernig vinahópar koma sér upp sínu málsniði. Þeir telja að

unglingar séu hugmyndaríkir þegar kemur að því að laga málið að

félagahópnum. Þetta kemur heim og saman við umfjöllun hér að framan, í

kafla 3.1.2. um áhrif félagahópsins á málfar.

Freydís: Já, ég hef alveg oft heyrt að þegar við erum að tala saman

stelpurnar … að þau sem eru ekki með okkur í vinahóp skilja ekki

hvað við erum að tala um.

Sveitin kom einnig fram í umræðum þeirra um bakgrunn og samskipti

fólks og hvernig þau endurspeglast í málfari. Orðið fornmál er notað

þegar talað er um málfar eldri kynslóða og kallast þar á við upplifun

kennaranna sem greint er frá hér að framan. Málfar eldri kynslóða er

fornt, á ekki við í samfélagi nútímans.

Gunnar: Þeir sem búa í sveitinni held ég sé meira í að halda þessu

meira í börnum sínum. Vilja hafa tunguna hreinni.

Elín: Mamma er náttúrulega úr sveit og það var alveg talað um það

að hún ætti að tala svona. Bara fornmál einhvern veginn en það er

alveg að breytast. Hún tekur upp eftir mér sko. Alveg líka eftir okkur

skilurðu.

Varðandi samskipti á þeirra eigin heimilum segja þau:

Gunnar: Þú veist ég sit ekki alltaf við matarborðið kl. 7 sko. Ég

borða ekki alltaf við matarborðið. Það var bara þannig í gamla daga

að þú gerðir það bara.



48

Guðrún: Það koma nokkrir dagar sem maður kannski segir hæ og bæ

og þú veist eitthvað svona smá en svo kemur alveg dagar þegar

maður sest niður og spjallar kannski heillengi og eitthvað þannig.

Krakkarnir átta sig vel á mismunandi málsniði aldurshópa og að þeir

beita öðru málsniði í samræðum við eldri kynslóðir.

Fannar: Maður vandar sig miklu meira ef maður er að tala við miklu

eldri.

Gunnar: Ég get alveg talað svona. Ég skil alveg þú veist svona nokkuð

forna íslensku. Ég get alveg talað við afa og ömmu sko og skil alveg

hvað þau eru að segja sko en ég tala ekki þannig í kringum vini mína

sko.

Elín: Þetta er geðveikt mikilvægt fyrir þeim að maður sé að tala góða

íslensku. … Það er bara ekki alltaf viðeigandi að vera með slangur.

Það er bara þannig.

Í umræðunum kemur fram að krakkarnir telja sig nota mismunandi

málsnið á markvissan hátt. Greina má þá skoðun hjá þeim að kynslóðir

tali á ólíkan hátt vegna þess að þær búi við ólíkan daglegan veruleika og

hafi alist upp við ólíkar aðstæður.

5.2.1.4 Framhaldsskólakennarar: Um samskipti kynslóða

Kennararnir gerðu samskipti kynslóða að umræðuefni og þeir lýstu

áhyggjum yfir samskiptaleysi þeirra í milli. Þeir töldu þetta samskipaleysi

að einhverju leyti áhrifavald þegar talað er um öðruvísi eða lakari

orðaforða ungmenna. Þeim varð tíðrætt um að krakkarnir ættu meira í

samskiptum sín á milli en við aðrar kynslóðir og að það ýtti undir það bil

eða rof í orðaforða sem hóparnir samþykkja að sé til staðar.

Anna: … einhvern veginn er bilið samt að breikka þannig að kannski

eru einhvern veginn umræðurnar einhæfari eða talað er við

einsleitari hóp eða hópurinn einsleitari … það er eitthvað í

samfélaginu sem hefur breyst.

Davíð: Ég held að hitt risti ekki síður djúpt að heyra málið notað. Ég

hef miklu meiri trú á því ef við erum að leita að einhverjum sökudólgi

þá held ég að það sé miklu frekar þetta samskiptaleysi við aðrar

kynslóðir. … gallinn er kannski bara það að þetta er bara þessi

jafningjahópur, þetta er eintóm jafningjafræðsla.… það er rosalega

gaman að hanga bara með einhverjum og bara kjafta um allt og
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ekkert en það er sko á sama stigi. Þeir auðga ekki mikið mál hver

annars. … Það er búið sortera þetta dálítið ákveðið.

Anna: Hvaða málheimur er það sem þau læra í samskiptum við

foreldra sína? Er kannski breytingin eldri heldur en við viljum, erum

við búin að loka augunum árum saman, láta þetta svona fara inn um

annað og út um hitt þannig að breytingin er orðin svo mikil þegar við

opnum augun.

Innlegg Önnu er áhugavert þegar rifjað er upp að grunnskólakennarar

telja sig ekki greina mun á málfari eftir menntunarstigi móður. Það er á

skjön við niðurstöður rannsókna en velta má fyrir sér hvort Anna hitti

þarna naglann á höfuðið. Hér á landi hefur orðaforði ekki mikið verið

rannsakaður og við vitum því lítið um það hver þróun í þessum efnum

hefur verið.

Í þessum hópi komu menning og líf til sveita einnig til umræðu. Í

framhaldsskólum Akureyrar eru margir krakkar úr nágrannasveitum og

lengra að komnir og kennararnir voru sammála um það að þeir sem koma

úr dreifbýlinu hafi annars konar orðaforða en bæjarbörnin.

Birna: … auðvitað talar maður stundum um sveitakrakkana. Það er

t.d. kannski af því að þeir hafa annan orðaforða, þau þekkja aðra

veröld.

Davíð: … mér finnst þetta líka. Þau [sveitabörnin] skilja betur,

þekkja fleira. … Þau fara síður bara út til að vera með jafnöldrum

því nú er búið að leggja af allar heimavistir og þau eru alltaf flutt

heim á hverjum degi og þar er kannski bara fullorðið fólk að tala við.

… heimilið er orðið minna dvalarstaður, það er viðkomustaður. Það

þurfa allir að fara og vinna eða fara í skóla eða leikskóla eða

eitthvað. Það tæmist alveg og það er ekki neinn heima til þess að

leita til eða tala við eða annað þess hátta og þetta hugsa ég að skili

sér í einmitt dálítið í muninum á sveitabörnunum og hinum.

Anna: … auðvitað er þessi gamli sveitaheimur náttúrulega löngu

lokaður þessum krökkum. Þau fara ekki í sveit. Þau eiga ekki rætur í

þessa vöggu sem að mörg gömul orð eru sprottin úr.

Aftur má segja að Anna komi e.t.v. dálítið að kjarna málsins með

þessari síðustu tilvitnun. Við vitum þetta og eflaust mæla fáir á móti því

að sá gamli heimur sem þjóðin á rætur sínar í er að mörgu leyti horfinn.
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5.2.2 Fjölmiðlar og fjölmiðlamenning

Samofið umræðunni um kynslóðir og kynslóðabil kom fram umræða um

fjölmiðla og menningu í samfélaginu. Þetta var rætt í öllum hópunum og

töldu þátttakendur að aukin fjölbreytni og frelsi í fjölmiðlun væri einn

áhrifavaldur þess að greina mætti ákveðið rof í orðaforða. Allir geta

fundið útvarps- eða sjónvarpsrásir við sitt hæfi, hérlendar eða erlendar og

það sama má segja um prentmiðla.

5.2.2.1 Grunnskólanemendur: Um fjölmiðla

Það var sammerkt öllum í hópnum að krakkarnir hlusta ekki mikið á

útvarp og þeir lesa dagblöðin ekki oft. Þeir hlusta á tónlist og velja sér

útvarpsstöðvar sem spila aðallega tónlist. Þeir forðast frekar stöðvar þar

sem eru fréttir eða samfélagsumræða. Strákarnir nefndu þó að það kæmi

fyrir að þeir hlustuðu á einhvers konar fréttaþætti.

Ingunn: Það er oftast bara tónlist. Ég heyri t.d. aldrei fréttir eða

talað eitthvað svona. Það er oftast bara tónlist, þessi nútímatónlist.

Ingi: … ég meina frá þrjú til fimm þá er þáttur sem að er svona bara

mjög mikið verið að tala um bara það sem er að gerast sko, samt ekki

fréttaþáttur. Samt þúst svona verið að tala um Jónínu Ben og Gunnar

í Krossinum og þannig. Þannig að ég er alveg svona þúst eitthvað

meðvitaður um það sem er að gerast.

Ingunn: Mér finnst ég ekkert læra af því ef ég heyri eitthvað svona í

útvarpinu [á við orðaforðann].

Sjónvarp kom til umræðu í þeirra hópi og þá í tengslum við áhrif

ensku á málið þar sem mikið sé horft á efni á ensku í sjónvarpi og

tölvum.

5.2.2.2 Grunnskólakennarar: Um fjölmiðla

Kennararnir ræddu um það hve nemendur eru bundnir sjónrænum

miðlum og miklum hraða í fjölmiðlum. Þeir telja nemendur vanari því að

horfa en að hlusta. Þeir töldu þetta skipta máli hvað varðaði vöxt og

viðhald orðaforða og þróun málsins. Það er mikill samsvörun í umræðum

kennara og nemenda.

María: Mér finnst þau vera svo ofsalega háð því að það séu myndir

og áreitið sé rosalega hratt …
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Magnús: Áður fyrr hlustuðum við öll, allar kynslóðir á sömu

útvarpsstöðvar, sama orðaforða úr útvarpsstöðinni. Nú er þetta

meira að þau velja fyrir sig og hérna þar sem er einfaldara mál og

svoleiðis.

Nanna: Það var líka hlustað á samfelldan texta í miklu meira mæli

heldur en núna. … Nú er þetta allt svo klippt af tónlist.

Kröfur nemenda um sjónrænt efni valda kennurum vissum áhyggjum.

Nemendur telja þeir t.d. marga hverja mun frekar vilja horfa á mynd sem

gerð hefur verið eftir bók en að lesa bókina.

5.2.2.3 Framhaldsskólanemendur: Um fjölmiðla

Hópurinn er sammála um það að þau og þeirra jafnaldrar hlusti lítið á

útvarp. Þegar þau hlusta er það í bíl eða í vinnu og þau hlusta ekki á sömu

útvarpsstöðvar og þeir sem eldri eru. Stelpurnar velja frekar stöðvar sem

spila tónlist en strákarnir segjast stundum hlusta á spjallþætti á frjálsum

útvarpsstöðvum. Þeir láta þó ekki bjóða sér hvað sem er. Annar þeirra

segir:

Gunnar: … Ég var að vinna með þú veist, það voru þrír gamlir

karlar sem áttu fyrirtækið sko, og þeir voru alltaf náttúrulega að

stjórna útvarpinu og það var alltaf rás 1 og þegar við vorum í

hádegismat þá var alltaf eitthvað útvarpsleikrit og það er það

leiðinlegasta sem ég hef hlustað á og ég gat ekki borðað. Ég varð að

fara út að borða. … Það slær öll met í leiðindum.

Krakkarnir segjast horfa þó nokkuð á sjónvarp og þeir telja að vinsælir

þættir hafi áhrif á orðaforða og málnotkun unglinga. Krakkar grípi

gjarnan orð og orðatilæki úr þessum þáttum og það verður partur af

unglingamenningunni að beita þeim. Vitnað er í vinsæla sjónvarpsþætti

sem stjórnað er af ungu fólki og markhópurinn virðist frekar vera ungt

fólk.

Fannar: Já, eins og bara í hérna þættinum sem Gillz er með og

svoleiðis þættir sko.

Helga: Já, líka þarna Næturvaktin … já, sæll!

Af umræðunni í þessum hópi má sjá að fjölmiðlar eins og útvarp og

sjónvarp eru ekki líklegir til þess að sameina kynslóðir nútímans. Margt

er í boði og unglingarnir velja sér það efni sem höfðar til þeirra óháðir

öðrum.
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5.2.2.4 Framhaldsskólakennarar: Um fjölmiðla

Í framhaldi af umræðum um samskipti kynslóðanna kom útvarpið til

umræðu. Kennararnir nefna það sem dæmi um vettvang þar sem talmálið

var áður meira ríkjandi en nú er og það sem meira er að þeim virðist

nemendur ekki hlusta á útvarp. Sjónvarp er lítillega nefnt í því samhengi

að bókin virðist vera að víkja á kostnað sjónvarps eða tölvunotkunar.

Böðvar: Á hvern hlusta börn? Þau hlusta hvert á annað, þau hlusta

lítið eða ekki á kennarann, þau hlusta ekki á útvarp eða neitt

svoleiðis. Þau verða að sjá mynd!

Þarna eru framhaldsskólakennararnir á sama máli og

grunnskólakennararnir. Þeim finnast nemendur vera mjög bundnir

myndrænum miðlum og hafa áhyggjur af því hversu miklir þiggjendur

þeir eru. Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006) sem rædd er hér að

framan kemur fram að þegar viðmælendur hennar voru beðnir um að

nefna vinsælar bækur þá nefndu þeir bækur sem hafa verið

kvikmyndaðar.

Kennararnir velta fyrir sér þætti tónlistarinnar í lífi ungs fólks og telja

að innreið hennar geti verið einn áhrifavaldur í einangrun kynslóðanna.

Böðvar: Þau eru ekki að hlusta á neitt saman. Heldur er hver að

hlusta á sitt og þetta er ótrúlega mikil einangrun og einsemd í sjálfu

sér af því þau stilla þetta svo hátt að þau truflast ekki af því sem er að

gerast í kringum þau.

Ari: Þetta er einhver menning þar sem við þolum ekki þögn eða

kyrrstöðu. Það má aldrei vera þögn. Það þarf alltaf að vera aksjón,

það þarf alltaf að vera mötun.

Böðvar: Þau eru með ipodinn í eyrunum frá því þau vakna á

morgnana og þangað til þau fara að sofa á kvöldin. Það sem þessir

krakkar heyra er ekkert óskaplega mikið talað mál.

Þörf margra nemenda fyrir að hlusta á tónlist samfara öllu sem þeir

gera er kennurum umhugsunarefni. Tónlistina telja þeir viðbótaráreiti sem

hafi áhrif á samskipti og virkni nemenda.

5.2.3 Tölvur og rafræn samskipti

Þátttakendum allra hópa varð tíðrætt um tölvur og tölvunotkun. Í öllum

hópum var tölvan nefnd sem áhrifavaldur þegar rætt var um hugsanlegar
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skýringar á því að einhvers konar rof hafi orðið í orðaforða milli

kynslóða. Tölvunotkun grunn- og framhaldsskólanemanna virðist vera

mikil og í flestum tilfellum taka þeir tölvurnar fram yfir útvarp,

sjónvarpsáhorf, blöð og bækur því það er hægt að nálgast þetta allt í

tölvunni.

5.2.3.1 Grunnskólanemendur: Hinn rafræni heimur

10. bekkingar voru meðvitaðir um mikla tölvunotkun jafnaldra sinna og

um hugsanleg neikvæð áhrif samfara henni. Í þeirra hópi snerist umræðan

um samskipti á netinu. Hópurinn taldi að með auknum rafrænum

samskiptum í gegnum tölvur og síma þá væru krakkar farnir að einfalda

allt mál því samskiptin þurfa að ganga hratt fyrir sig.

Helgi: Sko ég er með íslensku stafina í símanum mínum en ég nota þá

ekkert rosalega oft. Þúst t.d. ég er að senda eitthvað stutt skilaboð til

vinar míns og ég nenni ekki að nota þessa, af því það tekur svo

langan tíma. Maður er að nota eins lítinn tíma í að skrifa og maður

getur.

Jana: Svona er einmitt hugsunin hjá krökkunum. Ég nenni ekki að

fara í þennan staf. Þess vegna gerði ég þennan staf.

Það mátti greina vissar áhyggjur hjá hópnum vegna margvíslegra

styttinga í rafrænum skilaboðum og telja nemendur að þær séu þegar

farnar að hafa áhrif á málið. Í því sambandi má vísa til umfjöllunar um

styttinguna „lol“ í kafla 3.1.1 sem rannsakandi þekkir úr sínu starfi að

farin er að heyrast í talmáli.

5.2.3.2 Grunnskólakennarar: Hinn rafræni heimur

Kennararnir virðast merkja það í sínu starfi að tölvunotkun komi niður á

námi. Þeir telja að aukin tölvunotkun dragi úr áhuga og tíma nemenda til

bóklestrar og námsástundunar.

María: Strákar sem eru með 9 og 10 í ensku en eru bara hérna í

meðallagi í íslensku. … Hluti af þessu er orðfátækt, þá vantar orð.

Kennararnir telja að afleiðing mikillar tölvunotkunar geti m.a. orðið sú

að nemendur bæti frekar við orðaforða sinn á ensku en íslensku því að

stærstum hluta sé tölvuumhverfið á ensku.
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5.2.3.3 Framhaldsskólanemendur: Hinn rafræni heimur

Í hópnum urðu ekki miklar umræður um tölvunotkun en krakkarnir

nefndu styttingar í rafrænum samskiptum og aðrar samskiptareglur í

netheimum sem eina af hugsanlegum skýringum á breytingum á

orðaforða.

Freydís: Það er búið að stytta öll orð. Búið að gera þetta allt sem

helst styttra. … Líka þegar við erum að tala á netinu þá er alltaf stytt

orðin.

Guðrún: Þó ég sé að skrifa á feisbúkk þá geri ég alltaf stóra stafi í

byrjun og ég eiginlega stytti aldrei sko. Ég veit það ekki ég hef bara

aldrei vanið mig á það að gera það.

Helga: Maður reynir alltaf að vera formlegri þegar maður er að gera

ritgerð eða eitthvað.

Framhaldsskólanemarnir segjast yfirleitt gera góðan greinarmun á

„netmáli“ og því sem þeir skrifa annars staðar svo sem í skólanum. Þeir

telja sig eiga auðvelt með að skipta á milli „netmálsins“ og ritmáls.

5.2.3.4 Framhaldsskólakennarar: Hinn rafræni heimur

Tölvunotkun fólks var rædd sem ein hugsanleg skýring á breytingum á

orðaforða kynslóðanna. Kennarar telja að það fari mikill tími í tölvur og

rafræn samskipti hjá nemendum og þessi tími sé augljóslega á kostnað

einhvers annars því sólarhringurinn hafi ekkert lengst.

Böðvar: Það er svo margt annað sem þessir krakkar þurfa að gera til

þess að vera virkir þátttakendur í nútíma samfélagi.

Kennarar hafa áhyggjur, þeim finnst sumir nemendur eiga í

erfiðleikum með að halda röklegu samhengi í lengri frásögnum í ræðu og

riti.

Böðvar: Það vantar svo mikið þol sko allur texti sem er lengri en ½

blaðsíða er æðislega langur … hálf skjáfylli er svona mátulegur

skammtur handa þeim.

Í umræðunum komu fram tilgátur um að e.t.v. mætti rekja þá

erfiðleika sem sumir nemendur glíma við, hvað varðar röklegt samhengi,

til netnotkunar og rafrænna samskipta þar sem stuttar frásagnir og hraði

ráða ríkjum. Í tölvunni lesa menn stutta texta og eru leiddir af einni síðu

yfir á aðra með krækjum milli síðna.
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5.2.4 Samantekt

Það var mikill samhljómur í umræðum hópanna og þeim ber saman þegar

leitað er skýringa þó að viðhorfin séu ólík. Allir hóparnir töldu að á einn

eða annan hátt mætti rekja hugsanlegt rof í orðaforða til breytinga í

samfélaginu. Sterkasta áhrifavaldinn ætla þeir minnkandi samskipti milli

kynslóða. Kynslóðir telja viðmælendur hafa einangrast hver frá annarri,

þær séu hver fyrir sig markhópur fjölmiðlunar og tækninýjunga sem ýti

undir og viðhaldi aðgreiningu þeirra.

5.3 Orðaforði og lestur

Allir hóparnir voru spurðir út í það hvort þeir teldu að fylgni væri á milli

lestrar og ríkulegs orðaforða. Í öllum hópunum var almennt samkomulag

um að fylgni væri á milli lestrar og orðaforða þó að hver hópur fyrir sig

hefði sína sýn á málefnið.

5.3.1 Grunnskólanemendur: Um lestur og orðaforða

Allir nemendurnir í rýnihópnum reyna að sinna yndislestri. Þegar

krakkarnir voru spurðir út í það hvort þeir teldu að lesturinn yki orðaforða

þeirra þá voru þeir ekki alveg sammála. Fjórir þeirra höfðu fengið bók

eftir Þorgrím Þráinsson í jólagjöf og voru að lesa hana eða höfðu nýlokið

við lesturinn. Þorgrímur hefur verið vinsæll meðal unglinga á Akureyri

og þeir hafa verið duglegir að lesa bækur hans. Um bækur Þorgríms var

sagt:

Ingunn: Já, eins og Þorgrímur Þráins. Ég held að orðaforðinn bara

hjálpi manni ekki neitt þar. … Ég held að hann geti sett sig semsagt í

spor unglinga og er að tala með bara allt, ensk orð og …

Jón: En það náttúrulega eykst enginn rosalegur orðaforði í þessum

bókum. Hún er ekki neitt svona hrikalega flókin sko…. Hann skrifar

oft ensk orð sko, eða svona bara eins og unglingar nú til dags myndu

gera.

Katrín: Nei sko, hann talar eiginlega bara eins og við.

Einn úr hópnum hafði þó verið að lesa Arnald Indriðason og annar

Ísfólkið.

Katrín: En ég hef líka verið að lesa þúst gamlar bækur. Þúst Ísfólkið

og eitthvað sem eru alveg soldið rosalega gamlar og ég hef alveg lent
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á orðum sem ég hef þurft að spyrja yfir. … Mér finnst þetta t.d. verið

að segja að við erum með aðeins slakari orðaforða, að maður þúst

skilji ekki alveg allt.

Grunnskólanemendurnir voru sammála um það að þeir sem lesi

gamlar og krefjandi bækur efli orðaforða sinn en þeir telja þó að það séu

ekki margir sem geri það.

5.3.2 Grunnskólakennarar: Um lestur og orðaforða

Lestur er kennurunum hugleikinn. Þeir telja lestur mikilvægan áhrifavald

þegar kemur að því að efla og viðhalda orðaforða og nefna minni

lestraráhuga nemenda sem hugsanlega orsök þegar rætt er um að

orðaforði ungmenna sé lakari en þeirra sem eldri eru.

Kennarar hafa áhyggjur af því að sumir nemendur virðast helst velja

sér einfaldar og fljótlesnar bækur. Hér má vísa til umræðna

grunnskólanemendanna um bækur Þorgríms Þráinssonar þó ekki verði

lagt mat á það hvort bækur Þorgríms séu einfaldar eða fljótlesnar þá telja

nemendurnir að þær auðgi ekki orðaforða þeirra. Kennararnir telja að

krakkarnir vilji gera það sem fyrir þá er lagt og að þeir geri sér grein fyrir

því að lestur sé mikilvæg forsenda þess að vera þátttakandi í

nútímasamfélagi. Þeir reyni hins vegar margir hverjir að komast eins létt

frá lestrinum og hægt er því það er svo margt annað sem kallar að.

Lára: Strákar sem eru vel færir um að lesa og ekki með neinar

greiningar taka Bert!

Nanna: Sumir festast í bókmenntum sem eru allar bara eins og mér

finnst ég ekki sjá að þeir krakkar séu að bæta mikið við sig í

orðaforða.

Einn kennari hefur orð á því að með nokkurri einföldun megi skipta

nemendum í tvo flokka, þá sem lesa mikið og þá sem lesa helst ekki neitt.

Þegar kennarar á unglingastigi leggja fyrir nemendur að lesa flóknari

texta þá reka kennarar sig á að nemendur ráða illa við efnið. Þeir nefna

þar orðaforðann sem hindrun sem og ónóga lestrarþjálfun.

Nói: Mér finnst samt dálítið mikið af nútímabókmenntum og

bókmenntatextum sem þau lenda í vandræðum með. Eins og t.d. í

kennslubókunum, í Mályrkjubókunum.
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Magnús: Þeim vex það í augum, krakkar sem hafa aldrei lesið heila

bók upp á 100 síður, þeim eðlilega vex það í augum að berjast í

gegnum eina upp á 200 – 300 síður.

Kennararnir virðast leggja mikla áherslu á það við nemendur sína að

þeir lesi, þeir reyna eftir föngum að hvetja þá áfram og fylgjast vel með

lestri þeirra.

5.3.3 Framhaldsskólanemendur: Um lestur og
orðaforða

Aðspurðir segjast framhaldsskólanemendurnir ekki sinna yndislestri að

neinu marki og þeir lesa ekki mikið. Þeir lesa það sem þarf að lesa fyrir

skólann en lítið umfram það. Krakkarnir bera við tímaleysi en þeir eru þó

ekki frá því að þeir myndu lesa ef þeir hefðu tíma.

Guðrún: … um jólin, það er eiginlega eini tíminn sem ég hef.

Gunnar: Ég les bækurnar sem ég fæ í jólagjöf annars þú veist langar

mig að lesa meira.

Elín: Maður gefur sér aldrei tíma, það er alltaf eitthvað annað sem

maður þarf að vera að gera.

Fannar: Þótt maður hafi ekki neitt að gera á kvöldin … þá fer ég

frekar og horfi á þátt sko.

Elín: Tölvuna!

Gunnar: … ég fer ekki þú veist í, ég hef ekki farið á bókasafn lengi og

fengið mér bók en þegar ég fæ bækurnar þá les ég þær sko.

Þegar rætt er um orðaforða og lestur þá er hópurinn sammála því að

lestur styðji við og efli orðaforða. Krakkarnir hafa líka rekið sig á það að

það sé stundum erfitt að skilja námsefnið af því þá vantar orð.

Elín: Það getur orðið svolítið erfitt að skilja … ég meina maður er

ekkert vanur því að heyra eitthvað svona nema kannski frá ömmu

sinni og afa eitthvað, einhver orð sem maður heyrir aldrei.

Guðrún: … ég þarf alveg oft að spyrja mömmu en svona stundum að

spyrja hvað er virkilega verið að meina þarna.

Nokkrar umræður urðu um Njálu sem lesin er í báðum

framhaldsskólunum.
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Gunnar: Mér fannst ekkert mál að lesa Njálu eða svoleiðis sko, ég

skil það alveg…. Maður skilur samhengið sko.

Elín: Já, það voru náttúrulega fullt af orðum sem maður skildi ekki

neitt en maður skilur hana samt alveg í heildina.

Fannar: Maður misskilur samt oft sko. Þótt maður væri kannski

búinn að ná samhengi en síðan var samt eitthvað allt annað, maður

hélt að maður væri búinn að ná því.

Guðrún: Maður þurfti samt alveg að hugsa á sínu máli. Maður þurfti

eiginlega svona að þýða þetta fyrir sér.

Af orðum krakkanna má sjá að þeir leggja sig fram og reyna þótt

textinn sé tyrfinn í þeirra augum. Það er eins og þeir sætti sig frekar við

að fornsagnatextinn reyni á en yngri bókmenntir.

5.3.4 Framhaldsskólakennarar: Um lestur og
orðaforða

Í hópnum ræddu kennararnir um það að þeim finnist skorta á bóklestur

framhaldsskólanemanna. Þeir telja bóklestur geta skipt miklu máli þegar

kemur að orðaforða.

Dagný: … fæstir lesa nokkuð, bara getum við ekki horft á þetta á

mynd … hérna fara auðveldu leiðina ef við getum kallað það svo.

Mér finnst þetta synd.

Í framhaldsskólunum er boðið upp á valáfanga í yndislestri. Kennarar

segjast almennt hvetja nemendur til lestrar og þeir ræða við nemendur um

lestur og bækur. Þeir hafa áhyggjur af stöðunni og merkja það að

yndislestur sé á undanhaldi.

Davíð: … það kom mér á óvart hvað margir úr hópnum eru óvanir

að lesa.

Anna: Ég er búin að kenna þetta nokkrum sinnum [yndislestur]… og

ég sé mjög mikinn mun á þessum hópum. Fyrstu hóparnir sem komu í

þetta þeir komu sko þrællesnir sem sagt ekki bara í þeim bókum sem

þeir völdu heldur var miklu meiri lestur á bak við þá. Þetta voru já

vanir lesarar og ef ég ber saman við hópinn sem ég var með núna í

vetur … þá eru komir hérna bara nánast stautarar inn í hópinn sem

að lesa svona mjög hipsum-haps og hafa í sjálfu sér lítið umfram
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söguþráð að segja og eru ekki að velja bækur sem endilega höfða til

þeirra.

Böðvar: Þau eru svo óþolinmóð. Þau þurfa helst að hafa mikla

aksjón sko. Bók er ekki skemmtileg ef hún gerist hægt.

Anna: Ég held að þetta óþol sé ekki bara í börnunum við að forðast

langa texta. Það er bara þetta æðiber í rassinum á öllu samfélaginu.

Kennararnir hafa miklar áhyggjur af minnkandi bóklestri nemenda en

samkeppni um tíma ungafólksins er mikil og í þeirri samkeppni virðist

bókin fara halloka.

5.3.5 Samantekt

Umræðum grunnskólakennara og grunnskólanemenda ber nokkuð saman.

Mikil áhersla virðist lögð á lestur í grunnskólanum og nemendur virðast

telja það mikilvægt að sinna honum. Kennarar telja nemendur sneiða hjá

flóknum textum og nemendur virðast lesa bækur sem eru sniðnar að þeim

sem unglingum og markhópi. Grunnskólakennarar hafa áhyggjur af því

að nemendur auki lítið við orðaforða sinn með vali á lítt krefjandi lesefni

og grunnskólanemendur átta sig vel á því að unglingabækurnar sem þeir

nefna sem vinsælt lesefni séu bækur sem auki ekki við orðaforðann þar

sem þær séu skrifaðar á því unglingamáli sem þau þekkja og nota.

Milli umræðna í hópi framhaldsskólanemenda og kennara er einnig

fylgni. Kennararnir telja nemendur hafa lítinn tíma til lestrar og nemendur

segjast lítið sem ekkert sinna öðrum lestri en námsbókalestri, þeir velji

frekar annars konar afþreyingu eins og tölvu eða sjónvarpsáhorf.

5.4 Hvað gera kennarar?

Rannsakanda lék forvitni á að vita hvernig kennarar bregðast við þeim

veruleika sem þeir lýsa þegar rætt er um mun á orðaforða þeirra og

nemenda þeirra.

5.4.1 Grunnskólakennarar

Kennararnir eru sammála um það að þegar þeir reka sig á það að

nemendur skilji ekki þá umorða þeir og reyna að útskýra. Þeir segjast

leggja sig fram um að skapa umræður um orðin og tungumálið og hvetja

nemendur til þess að spyrja ef þeir skilja ekki.
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Eins og fram kom hér að framan þá telja þeir lesturinn mjög

mikilvægan þátt í því að efla orðaforða. Þeir reyna með öllum ráðum að

hvetja nemendur til lestrar og þeir fylgjast vel með því sem nemendur

eru að lesa. Þeim finnst mikilvægt að sinna orðaforðakennslu markvisst

og eru meðvitaðir um að þeir gegni þar mikilvægu hlutverki.

Kennararnir segjast einnig markvisst reyna að vanda mál sitt og nota

fjölbreyttan orðaforða í starfi sínu.

María: Mér finnst skipta máli að nota orð sem þau þekkja ekki

jafnvel þótt maður þurfi að útskýra þau. Ef maður er alltaf á þeirra

plani þá læra þau ekki neitt. Þá eru þau bara alltaf föst í þessum

sama orðaforða.

Nanna: Þetta er það sama og þegar er verið að lesa fyrir þau, það er

svo mikilvægt að lesa fyrir þau eitthvað planinu ofar en það sem þau

eru að lesa sjálf, til að það verði einhver viðbót.

Þegar rætt var um ábyrgð kennara gagnvart því að efla orðaforða þá

veltu hópurinn því fyrir sér hvort allir kennarar væru nógu meðvitaðir um

ábyrgð sína í þessum efnum. Þetta væri ekki aðeins mál er varðaði

íslenskukennara. Kennararnir töldu að hugsanlega væri víða pottur

brotinn hvað það varðaði.

5.4.2 Framhaldsskólakennarar

Viðbrögð framhaldsskólakennaranna eru svipuð og kennaranna í

grunnskólanum. Þeir leggja sig fram um að vanda mál sitt og nota

fjölbreytt og blæbrigðaríkt orðasafn. Þeir umorða og ræða við nemendur

um málið en viðurkenna þó að stundum sé þetta erfitt og þá hendi það að

þeir flytji sig inn í málsnið nemendanna. Ari segir:

Ég spyr kannski stundum var Hallgerður fyrirtaks frauka eða vargur

hinn mesti. … Æi, var hún beib eða bitch. Þá bara styttir maður sér

leið.

Kennararnir hvetja nemendur til þess að nýta sér orðabækur og vera

óhrædda við að spyrja ef þeir skilja ekki. Kennararnir eru nokkuð

sammála um það að nemendur spyrji þó ekki mikið.

Davíð: Ég er nú farinn að standa sjálfan mig að því núna stundum að

spyrja þau bara að fyrra bragði. Skiljið þið það?
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Anna: Ég er að reyna að fá þau til þess að brjóta í sundur samsett

orð og reyna að fá þau til þess að pjakka sjálf í þessu. Að vera ekki

bara uppflettiorðabók því mér finnst við hafa brugðist

íslenskukennarar að venja krakka á að fletta upp í íslenskum

orðabókum. Þau geta flett upp í enskum orðabókum, dönskum og

þýskum en þeim finnst einhvern veginn ekki vera í seilingarfjarlægð

að fletta upp í íslenskum.

Davíð: Við erum ekki vön að umgangast íslensku eins og útlent mál

og við hvetjum þau stundum til þess að láta það ekki hefta sig þótt

þau skilji ekki öll orðin.

Kennararnir leggja mikið upp úr því að reyna að vera góðar

fyrirmyndir og virðast nota hvert tækifæri til þess að ræða við nemendur

um málið og fjölbreytileika þess.

5.4.3 Samantekt

Kennararnir sem rætt var við virðast bregðast á svipaðan hátt við þeim

raunveruleika sem við þeim blasir. Þeir segjast leggja sig fram um að

vanda mál sitt í samskiptum við nemendur og nota markvisst fjölbreytt og

kjarnyrt mál. Þeir ræða við nemendur um orð sem nemendur stranda á og

hvetja þá til þess að nýta sér orðabækur. Í rannsókn Corrigan (2010) sem

greint er frá í kafla 2.2.3 er fjallað um mikilvægi kennara þegar kemur að

því að efla orðaforða. Í því samhengi er áhugavert innlegg

grunnskólakennaranna um það að e.t.v. hafi of mikil ábyrgð verið lögð á

íslenskukennara um að efla orðaforða, þetta málefni varði alla kennara.

Kennurum finnst þeir ekki alltaf hafa erindi sem erfiði, sbr. það sem

framhaldsskólakennarar segja um að nemendur hafi ekki áhuga á að

spyrja, þá virðist ekki varða um það þó þeir skilji ekki. Það má velta því

fram hvort það sé vegna þess að nemendur sjá ekki tilgang og tengja sig

ekki við þann málheim sem kennararnir leggja sig fram um að halda að

þeim.

5.5 Framtíðarsýn

Umræða hópanna ber sterkt með sér að þátttakendur skynja mun á

orðaforða milli kynslóða. Þegar þeir leita skýringa ber þá að mestu leyti

að sama brunni. Samfélagsbreytingar með hraða nútímans og

tækninýjungum telja þeir hafa áhrif á málið okkar og kalla fram þann



62

veruleika sem þeir lýsa í samræðunum. Í framhaldi af því innti

rannsakandi hópana eftir sýn þeirra á framtíð tungunnar.

5.5.1 Framtíðarsýn grunnskólanemenda

Grunnskólanemendurnir veltu framtíðinni fyrir sér og komust að þeirri

niðurstöðu að munur á orðaforða þeirra og hinna eldri væri líklega þess

eðlis að hann eltist af þeim þegar fram liðu tímar.

Katrín: Í samfélagsfræði erum við búin að vera að læra mikið um

svona samfélög og þá er talmál unglinga líka oft tíska bara. Þannig

að þetta gæti verið bara einhver tískubylgja og farið bráðum.

Ingunn: Ég held líka bara þúst þegar maður verður eldri og þroskast

þá einhvern veginn bara kemur þetta. Sem sagt ef maður verður

gamall þá finnst mér bara allir tala eins. Eins og þegar við verðum

gömul þá tölum við bara eins og gamla fólkið í dag talar.

Einn úr hópnum vildi að lokum bæta því við að varla væri næg

íslenskukennsla í grunnskólanum þar sem nemendur væru aðeins í einum

fleiri íslenskutímum en enskutímum.

5.5.2 Framtíðarsýn grunnskólakennara

Kennararnir eru sammála um það að breytingar á orðaforða verði ekki

umflúnar en þeir finna til ábyrgðar gagnvart hinu tvíþætta hlutverki sínu.

Annars vegar að efla nemendur sem málnotendur í nútímasamfélagi og

hins vegar að standa vörð um ræturnar í menningararfinum. Þeir telja að

kennarar verði að vera vakandi fyrir því að efla íslenskuna á sem

fjölbreyttastan hátt og nefna í því sambandi mikilvægi þess að leggja

áherslu á lestur, ritun, tjáningu og talað mál.

Lára: Það er bara eðlilegt að tungumál þróist og breytist. Orð hverfa

og ný orð koma í staðinn en því hægar sem það gerist, því betra held

ég. Við eigum að standa á bremsunni sko.

Nanna: Ég held … að grunnurinn sé að þau geti lesið, að þau geti

skrifað og að þau geti talað. Ef það er ekki í lagi þá verðum við að

leggja áherslu á það áður en við förum í djúpa og mikla málfræði.

Nói: Þegar við erum að tala saman íslenskukennarar … mér finnst

það vera svolítið svona rauði þráðurinn hjá okkur að við erum farin

að leggja meiri áherslu á þessa hluti. Æfa þau í tjáningu, framsögn,



63

heldur en var fyrir einhverjum árum síðan þar sem málfræðin réði

öllu.

Kennaramenntun kemur einnig til umræðu í hópnum og rætt er um

mikilvægi þess að búa alla kennara vel undir það að verða

móðurmálskennarar ekki bara þá sem velja íslensku sem sérgrein.

5.5.3 Framtíðarsýn framhaldsskólanemenda

Framhaldsskólanemarnir telja að breytingar á orðaforða séu

óumflýjanlegar og þeir hafa ekki teljandi áhyggjur af því í dag að

tungumálið taki breytingum. Þeir telja það óhjákvæmilegt og spá því að

ensk tökuorð eigi eftir að verða meira áberandi.

Elín: En ég held að mamma og þau hafi kannski breytt einhverju líka

þegar hún var yngri … Þetta er ekki eins í dag skilurðu. Þetta er

alltaf að breytast.

Ef krakkarnir eru beðnir um að horfa fram í tímann og hugsa um eigin

orðaforða þá telja þeir að þeir muni laga sig að aðstæðum á hverjum tíma.

Elín: Maður verður bara byrjaður að laga þetta, ég veit það ekki.

Gunnar: Ég held að þetta verði ekki neitt vandamál sko.

Freydís: Það verður bara kannski komið eitthvað annað. Maður

þroskast eitthvað.

Guðrún: Ég myndi aldrei vera með svona slangur ef ég væri byrjuð

að vinna á einhverjum vinnustað sko.

Framhaldsskólanemarnir virðast sjá fyrir sér breytingar á málfari sínu

þegar þeir eldast, formlegt mál tilheyri í heimi fullorðinna.

5.5.4 Framtíðarsýn framhaldsskólakennara

Framhaldsskólakennarar hafa nokkrar áhyggjur af ástandinu sem þeir lýsa

í viðtalinu. Eins og fram hefur komið hér að framan verða þeir

áþreifanlega varir við það að nemendur eiga stundum erfitt með að skilja

þá og námsefnið. Að sama skapi má nefna að einn kennari nefnir að hann

hafi orðið vitni að samræðum nemenda þar sem notaðir voru frasar sem

hann skildi ekki og áttu greinilega rætur í sjónvarpsefni sem kennari

þekkti ekki, þar fannst honum hann verða áþreifanlega var við

kynslóðabil.
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Umræður urðu í hópnum um það að nemendur muni án efa laga sig að

nýjum aðstæðum og viðeigandi málsniði þegar aðstæður kalla á slíkt.

Kennararnir hafa þó áhyggjur af því að þegar þar að kemur þá verði e.t.v.

ekki um auðugan garð að gresja í ranni nemenda.

Davíð: Þá er náttúrulega spurningin, hvað er til í skápnum? … Hvað

áttu mörg snið til að beita fyrir þig. Ég tel að þau eigi ekkert mjög

mörg snið.

5.5.5 Samantekt

Það var nokkur munur á hópunum þegar framtíðarsýn var rædd.

Grunnskólanemendurnir voru einlægir og allt að því barnslegir þegar þeir

afgreiddu rof í orðaforða sem nokkurs konar tískubylgju sem þeir

vonuðust til að eltist af þeim.

Framhaldsskólanemarnir voru öllu léttúðugri þar sem þeir töldu að

breytingar væru óhjákvæmilegar og að gagnslaus og gömul orð muni

detta út úr málinu. Þeir telja óþarfa að hafa mörg orð um alla hluti, málið

hljóti að verða einfaldara og spá auknum áhrifum ensku á málið.

Báðir kennarahóparnir lýsa áhyggjum sínum og telja breytingar herja

nokkuð hratt á málsamfélagið. Grunnskólakennararnir töluðu um að

reyna að standa á bremsunni til þess að glata ekki tengslum við

menningararfinn og þeir töldu að umfram allt ættu kennarar að bregðast

við með því að leggja áherslu á grunnþættina lestur, ritun og framsögn í

starfi sínu.

Framhaldsskólakennararnir hafa trú á nemendum og hæfileikum þeirra

til þess að laga sig að viðeigandi málsniði þegar á þarf að halda. Þeir hafa

þó jafnframt áhyggjur af því að vegna þess hve einangraður

jafningjahópurinn er frá öðrum kynslóðum þá safni nemendur ekki í sarp

hins óvirka orðaforða og orðasafn þeirra verði því e.t.v. fátæklegt þegar

til á að taka.
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6 Umræða

Í rannsókn þessari var markmiðið að reyna að öðlast skilning á því

hvernig fullyrðingin um það að orðaforði ungmenna sé lakari en þeirra

sem eldri eru birtist í daglegum veruleika nemenda og kennara.

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar í viðtölum

við nemendur og kennara í grunn- og framhaldsskólum á Akureyri:

Hver er afstaða íslenskukennara á Akureyri til þeirrar fullyrðingar að

rof hafi orðið í orðaforða milli kynslóða?

Hver er afstaða ungmenna á Akureyri til þeirrar fullyrðingar að

orðaforði þeirra sé frábrugðinn orðaforða þeirra sem eldri eru?

Fullyrðingar um lakan orðaforða virðast sveima um en erfitt er að

finna tilvísanir í íslenskar rannsóknir sem fjalla um og skýra tilvist þeirra.

Í íslenskri málstefnu, Íslenska til alls (2009:30-31) segir m.a. að hægt sé

að færa rök fyrir því að kynslóðabil hafi aukist vegna samfélagsbreytinga.

Hraðinn í samfélaginu sé mikill og dregið hafi úr samskiptum milli

kynslóða. Einnig er rætt um áhrif enskrar tungu á móðurmálið og aukin

áhrif hennar í atvinnulífi og á efri skólastigum. Talað er um að örar

samfélagsbreytingar hafi áhrif á og móti málumhverfi barna og þess

vegna sé hlutverk skólanna enn veigameira en áður í að skila tungu og

menningararfi áfram til nýrra kynslóða. Þetta virðist vera eitthvað sem

allir telja augljóst en erfitt er að finna fræðileg skrif um málið.

Fullyrðingar þær sem hér eru ræddar, þess efnis að breytingar hafi

orðið á orðaforða milli kynslóða vegna samfélagsbreytinga, má segja að

falli undir það að vera málbreytingar skv. skilgreiningum

félagsmálfræðinga sem ræddar eru í kafla 2.1.2. Þar segir að hver

einstaklingur tilheyri sögu þess samtíma sem hann lifir og endurspegli

hana í orðum sínum og háttum. Tungumál hverrar kynslóðar mótast af

samtímanum og verður fyrir áhrifum frá honum. Málbreytingar sem

verða innan ákveðinna aldurshópa geta þess vegna endurspeglað

breytingar í máli samfélags á hverjum tíma og því var forvitnilegt að

kanna hvaða augum nemendur og kennarar líta málið.

Eins og greint hefur verið frá hér að framan hafa Íslendingar löngum

verið íhaldssamir þegar kemur að móðurmálinu. Hjá okkar ungu þjóð var

baráttan fyrir tungunni samofin baráttunni fyrir sjálfstæðinu. Þeir sem nú

eru á miðjum aldri eru mótaðir af kynslóðum sem þekktu
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sjálfstæðisbaráttuna af eigin raun og dáðu ættjarðarskáldin stóru,

kynslóðum sem áttu að nokkru leyti rætur í öðrum menningarheimi. Því

má spyrja hver sé ábyrgð þeirra sem nú hafa fjöreggið í höndunum þegar

kemur að því að miðla tungu og menningararfi? Hvert er viðmið þeirra

um góðan og blæbrigðaríkan orðaforða og gott mál? Þetta eru spurningar

sem þarf að svara og það er ekki síst mikilvægt fyrir kennara því þeim eru

lagðar skyldur á herðar í þessum efnum skv. aðalnámskrám grunn- og

framhaldsskóla. Eigum við að viðhalda tungunni eins og hún var um

miðja síðustu öld eða eigum við að horfast í augu við það að tímarnir

breytast og mennirnir með. Er jafnvel hugsanlegt að viðmiðin sem við

setjum um gott og vandað mál verði til þess að auka rof milli kynslóða,

t.d. hvað varðar orðaforða? Gömlu orðin sem lifðu góðu lífi í samfélagi

síns tíma eiga e.t.v. ekki lengur heima í málumhverfi unga fólksins. Er

hugsanlegt að við séum að eyða of mikilli orku í að viðhalda orðaforða

sem ekki eru not fyrir í nútímasamfélagi? Þessar spurningar verða

reifaðar hér í tengslum við rannsóknarniðurstöðurnar og settar í samhengi

við hinn fræðilega grunn verksins.

6.1 Viðmið um gott og gilt íslenskt mál

Í rannsókninni var rætt við hópa nemenda og kennara um viðhorf þeirra

til tungunnar. Markmiðið var að reyna að öðlast einhvern skilning á

málfélagslegum veruleika þessara hópa og kanna hvort þeir sem yngri eru

hefðu aðra tilfinningu og önnur viðmið um orðaforða íslenskunnar en þeir

sem eldri eru.

6.1.1 Nemendur

Í umræðum í nemendahópunum má finna samsvörun við þær fullyrðingar

sem vitnað ert til í ritinu Íslenska til alls í upphafi þessa kafla. Nemendur

telja að það sé um einhvers konar rof í orðaforða að ræða og þeir telja að

það sé vegna breytinga í samfélaginu. Þeir nefna líka að áhrifa úr ensku

gæti nokkuð mikið í máli ungmenna. Grunnskólanemendurnir hafa þó

meiri áhyggjur af því en framhaldsskólanemendurnir og má velta því fyrir

sér hvort eldri hópurinn sé orðinn sjálfstæðari og móti sína afstöðu frekar

á sínum eigin forsendum á meðan yngri nemendurnir gætu frekar vegna

ungs aldurs síns verið undir áhrifum frá viðhorfum uppalenda sinna og

kennara. Framhaldsskólanemendurnir virðast telja aukin áhrif frá enskri

tungu óhjákvæmileg og þeir telja það einnig óhjákvæmilegt að gömul orð
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hverfi úr málinu. Að þeirra mati er ekki þörf fyrir orð sem enginn skilur.

Viðhorf framhaldsskólanemanna koma heim og saman við niðurstöður

rannsóknar Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006) sem ræddar eru í kafla 3.3.

Þar kemur fram að unglingar í dag hafa minni áhuga á íslenskri menningu

en jafnaldrar þeirra höfðu árin 1993 og 1965.

Chambers (1995) telur að hugmyndir ungmenna um tungumálið

mótist með viðhorfum þeirra og væntingum til framtíðar. Félagsfræðingar

telja að breytingar í vestrænum samfélögum hafi leitt til menningarlegrar

leysingar sem þýði að yngri kynslóðir telji sig ekki endilega bundnar af

viðhorfum og gildum sem ríkja í menningarsamfélögum (Gestur

Guðmundsson: 2008) sbr. umfjöllun í kafla 2.1.2. Á vissan hátt kemur

þetta heim og saman við niðurstöður úr viðtölum við eldri nemendurna í

þessari rannsókn og fyrrnefndar niðurstöður rannsóknar Guðnýjar

Guðbjörnsdóttur (2006) sem fjallað er um í kafla 3.3.

Nemendur sem standa á tvítugu á þessu ári eru í þeim sporum að

framtíð þeirra í heimi fullorðinna er handan við hornið. Þessi hópur telur

að tungumálið muni verða einfaldara, ekki þurfi að hafa mörg orð um alla

hluti og að ensk áhrif muni verða óhjákvæmileg í heimi alþjóðavæðingar.

Viðmið þessa hóps um gott og gilt mál greina sig frá viðmiðum þeirra

kennara sem rætt var við enda eru krakkarnir að einhverju leyti sprottnir

úr annars konar samfélagi en kennararnir ef litið er til þess tíma er þeir

eru að vaxa úr grasi.

Margt bendir til þess að ástandið sé ekki gott, hvað varðar orðaforða

og orðaskilning þegar horft er til samskipta nemenda og kennara.

Ungmennin sem rætt var við eru sammála um það að þau skilji ekki alltaf

þá sem eldri eru og að þau eigi stundum í erfiðleikum með að lesa efni

sem fyrir þau er lagt. Ef við gefum okkur að fullyrðingin um einangrun

eða aðskilnað kynslóðanna sé staðreynd eins og niðurstöðurnar hér

virðast benda til þá þarf það ekki að koma á óvart að erfiðleikar séu fyrir

hendi hjá nemendum. Nám þeirra er skipulagt af fullorðnum og á

forsendum fullorðinna. Viðmiðin eru sett af fullorðnum út frá þeirra

bakgrunni og samfélagslegum veruleika. Því má þó ekki gleyma að

nemendur geta verið og eru fullgildir málnotendur í málsamfélagi sinna

jafningja þar sem allir skilja alla þótt þeir reki sig á erfiðleika við að

skilja kynslóðirnar á undan.
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6.1.2 Kennarar

Svo vitnað sé aftur til ritsins Íslenska til alls (2009:30) sem markar

málstefnu Íslendinga og á að varða veginn í umgengni okkar um málið þá

segir þar að hlutverk kennara sé nú mikilvægara en áður þar sem það

liggur á þeirra herðum að skila tungunni og menningararfinum til nýrra

kynslóða.

Kennararnir sem rætt var við virðast leggja sig fram um að efla og

viðhalda orðaforða nemenda sinna. Þeir ræða við nemendur um málið,

hvetja nemendur til þess að lesa fjölbreyttar bókmenntir, þeir skapa

nemendum tækifæri til munnlegrar og skriflegrar tjáningar um ólík

málefni og reyna þannig á allan hátt að rækja hlutverk sitt sem best þeir

geta. Þeir standa hins vegar frammi fyrir því að margt í samfélagi

nútímans hefur breyst og það gerir þeim erfitt fyrir. Þeim er ætlað stórt

hlutverk en vegna ytri aðstæðna, sem þeir hafa ekki stjórn á, getur það á

stundum reynst þeim erfitt.

Togstreitan á milli þess að mæta nemendum á þeirra eigin forsendum

og ábyrgðin sem kennurum er lögð á herðar við að viðhalda þjóðtungunni

og menningararfinum veldur kennurum á vissan hátt erfiðleikum.

Í báðum kennarahópunum líta menn á það sem eðlilega staðreynd að

tungumál taki breytingum en voru sammála um að munur á orðaforða

þeirra sjálfra og nemenda þeirra væri áhyggjuefni. Í hópi

grunnskólakennaranna kom fram sú umræða að e.t.v. væri of sterkt til

orða tekið að tala um rof, frekar ætti að tala um einhvers konar gjá og hún

væri hugsanlega dýpri en sést hefði milli fyrri kynslóða, gjá sem þyrfti að

brúa. Umræðan snerist um það að munur á daglegu málfari kynslóðanna

væri ekki það mikill að við skildum ekki hvert annað, það væri mikilvægt

að hafa það í huga þegar rætt væri um samskipti kynslóðanna. Þetta var

áhugaverð umræða og sýnir best hve meðvitaðir kennararnir eru. Þeir

bera hag nemenda sinna fyrir brjósti og hafa skilning á þeirra veruleika en

eru á milli steins og sleggju þegar kemur að því að miðla

menningararfinum.

Í kafla 2.1.2. er fjallað um það að erfitt sé að gera rannsóknir á því

hvernig málþróun á unglingsárum og samfélagsáhrif haldast í hendur og

efnið hafi því lítið sem ekkert verið skoðað (Chambers,1995). Hér á landi

virðist það almenn og viðtekin staðreynd að breytingar á orðaforða vegna

aðskilnaðar kynslóða með sín áhugamál og viðfangsefni séu veruleiki.

Kennurum eru lagðar skyldur á herðar, þeir eiga að reyna að sporna gegn
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þessum breytingum en þeir hafa e.t.v. ekki mikla möguleika á því að

glíma við samfélagsbreytingar og upplifa því togstreitu í starfi sínu. Þeir

bera virðingu fyrir starfi sínu, þjóðtungu og menningu en þeim þykir líka

vænt um nemendur sína og hafa skilning á þeim veruleika sem ungmenni

á Íslandi búa við. Einn af framhaldsskólakennurunum benti á að þær

samfélagsbreytingar sem kennurum varð tíðrætt um séu ekki nýtilkomnar,

þær eigi sér sennilega langan aðdraganda en við séum líklega að sjá

afleiðingar þeirra í öllu sínu veldi í skólunum í dag.

Lilja Guðný Jóhannesdóttir (2010: 91-92) sem rannsakaði vægi

íslenskukennslu í grunnskólum á Íslandi lýsir áhyggjum sínum vegna

minnkandi íslenskukennslu í samfélagi sem hefur gengið í gegnum hraðar

breytingar. Lilja, eins og margir aðrir, talar um samfélagsbreytingar og

kynslóðabil sem áhrifavalda þegar rætt er um breytingar á tungunni. Þetta

er staðreynd, sem almennt virðist vera samþykkt, en illa gengur að

bregðast við. Kennurum er ætlað að efla orðaforða og viðhalda tungunni

og rótum hennar í menningararfinum, sérstaklega móðurmálskennurum,

en þegar rýnt er í staðreyndir og fræði þá kemur í ljós að e.t.v. er þetta

hlutverk það viðamikið að ekki er hægt að ætlast til þess að þetta sé

aðeins þeirra vandi.

Kennarar þeir sem hér var rætt við leggja sig fram um að draga úr

kynslóðabili tungunnar og efla nemendur sína sem best þeir geta. En er

það hugsanlegt að of mikilli orku sé eytt í að viðhalda orðaforða sem ekki

eru not fyrir í nútímasamfélagi og unga fólkið sér ekki tilgang í að

varðveita? Getur verið að tilraunir til þess að halda í gullaldarmálið auki

enn á það rof sem viðmælendur í hópunum telja að sé til staðar?

Í öðrum kafla er vitnað í skrif Hönnu Óladóttur (2010) þar sem hún

fjallar um neikvæðar afleiðingar þess að vera með umvandanir og

aðfinnslur við nemendur. Með því telur hún að við aukum hættuna á því

að viðhorf þeirra til málsins verði neikvætt. E.t.v. má hugsa sér að það

sama gerist ef við leggjum of mikið upp úr því að halda orðaforða

gamalla tíma að yngri kynslóðum. Það kann að vera að sá veruleiki sé

þegar farinn að blasa við. Í athugun Trausta Þorsteinssonar (2010) á

viðhorfi grunnskólanemenda á Akureyri til námsgreina grunnskólans,

sem einnig er fjallað um í öðrum kafla þessa verks, kemur fram að

íslenska er ekki ofarlega á vinsældalistanum hjá nemendum í bænum þar

sem hún vermir nú botnsætið ásamt dönskunni.
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6.1.3 Samantekt

Ekki fást svör við öllum spurningunum sem varpað var fram hér í upphafi

kaflans. Eigum við að viðhalda tungunni eins og hún var um miðja

síðustu öld eða eigum við að horfast í augu við það að tímarnir breytast

og mennirnir með? Hver kynslóð hlýtur að svara þessari spurningu á

sínum forsendum og út frá því samfélagi sem hún tilheyrir.

Víst er að tungan breytist. Vegna hraða í nútímasamfélagi, örra

tækninýjunga og samfélagsbreytinga er erfitt að halda gömlum orðum,

sem döfnuðu í samfélagi síns tíma, á lífi í dag. Þau eiga ekki lengur

heima í málumhverfi unga fólksins. Kennurum ber hins vegar skv.

aðalnámskrám og málstefnu að viðhalda tengslum við menningarheim

þjóðarinnar. Miðað við rannsóknarniðurstöður þær sem hér er lýst þá

leggja þeir sig fram um að rækja þessa skyldu sína en það virðist ekki

duga til og hugsanlega vinnur það gegn íslenskukennurum og íslensku

máli að kennararnir eru fastheldnir á orðaforða sinnar kynslóðar og eldri

kynslóða. Þeim ber skylda til þess samkvæmt íslenskir málstefnu og þeir

virðast leggja sig fram um að rækta skyldur sínar og telja sig vinna gott

starf en það veldur þeim ákveðinni togstreitu og vissum erfiðleikum í

starfinu ef hægt er að segja svo.
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7 Lokaorð

Rannsóknarvinnu þeirri sem lýst er í þessu verki má líkja við ferðalag.

Lagt var upp í ferðalagið með nokkra vitneskju um landslagið en sterka

löngun til þess að reyna að skilja og skilgreina veruleikann betur,

veruleika sem íslenskukennarinn þarf á hverjum degi að takast á við í

starfi sínu. Að ferðalagi loknu staldrar ferðalangurinn við og lítur til baka.

Í raun var fátt sem kom á óvart í þessari ferð en í huga förumanns eru nú

skýrari myndir en áður af landslaginu.

„Sá einn veit, er víða ratar“ segir í Hávamálum Eddukvæða

(1985:106). Það er vel við hæfi að vitna hér til menningararfsins sem

geymir fjársjóði sem nútímamaðurinn, eins og kynslóðir á undan honum,

getur sótt í til þess að auðga og efla vitund sína um sjálfan sig. Við sem

eldri erum óskum þess að ungmenni Íslands geti um ókomna tíð litið til

baka og notið þess sem fyrri kynslóðir hafa lagt okkur til. Vandinn er hins

vegar sá að samkeppnin um tíma og hæfileika unga fólksins er hörð,

hraðinn og kröfurnar í nútímanum taka sinn toll. Framtíð unga fólksins

okkar er í heimi sem án efa verður að einhverju leyti ólíkur þeim heimi

sem eldri kynslóðir þekkja, heimi sem mun krefjast nýrra orða til þess að

skilgreina það sem á vegi þeirra verður og e.t.v. verður lítil þörf fyrir að

nota gamalt og úr sér gengið mál. Hugsanlega kann einhverjum að finnast

að með þessum orðum sé verið að mála skrattann á vegginn og það er í

raun von mín að svo sé. Miðað við rannsóknarniðurstöður þær er hér

birtast má þó ætla að full þörf sé á að ræða opinskátt um mögulega

aðgreiningu kynslóða og þær afleiðingar sem hún kann að hafa á

orðaforða.

Viðmið hverrar kynslóðar um gott og gilt mál mótast af veruleika

hennar og þörf fyrir málið. Kennarar upplifa togstreitu vegna þessa eins

og hér að framan er greint frá en það er áskorun að takast á við hana. Við

þurfum að viðurkenna að miklar breytingar hafa átt sér stað, reyna að

skilja hvers vegna og hvers eðlis þær eru og reyna þá að takast á við

veruleikann eins og hann er. Það er von mín að verk þetta hvetji til

áframhaldandi rannsókna á orðaforða íslenskunnar og verði kennurum

hvatning til þess að gera tilraunir með aðferðir til þess að efla orðaforða

nemenda sinna.
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Viðauki 1

Spurningarammi sem lagður var til grundvallar í viðtölum við

kennara.

Bjóða þátttakendur velkomna.

Stjórnandi kynnir sig.

Skýra tilgang og ávinning rannsóknarinnar. Biðja þátttakendur að skrá á

eyðublað upplýsingar um nafn, aldur og stöðu.

Ræða um mikilvægi þess að fá sjónarmið allra og setja tímamörk. 40 mín

ákjósanleg lengd, hámark 60 mín.

Greina frá nauðsyn upptöku og gera grein fyrir eyðingu gagna að

rannsókn lokinni. Biðja þátttakendur að kynna sig með nafni svo hægt

verði að greina raddir í upptökunni. Mikilvægt að einn tali í einu.

 Mig langar til þess að fá ykkar viðhorf til þess að orðaforði ungs
fólks sé annar en þeirra sem eldri eru og að ungt fólk eigi erfitt
með að skilja þá sem eldri eru.

 Fá fram dæmi.

 Hvar teljið þið að helst sé að leita skýringa á því að orðaforði
unglinga sé frábrugðinn orðaforða fullorðinna?

 Getið þið greint hvernig þið bregðist við ef nemendur skilja
ykkur ekki. Hver eru viðbrögð ykkar?

 Getið þið tengt bakgrunn nemenda við málfarslega stöðu þeirra?

 Hver er ykkar sýn á framtíðina hvað þetta varðar?

 Lestur og orðaforði, eru tengsl þar á milli?

Taka saman meginatriði viðtalsins í lokin.

Við höfum talað saman um …..Fram hefur komið að ……Viljið þið
bæta einhverju við….

Ljúka viðtalinu og þakka fyrir þátttökuna.
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Viðauki 2

Spurningarammi sem lagður var til grundvallar í viðtölum við

nemendur.

Bjóða þátttakendur velkomna.

Stjórnandi kynnir sig.

Skýra tilgang og ávinning rannsóknarinnar. Biðja þátttakendur að skrá á

eyðublað upplýsingar um nafn og aldur.

Ræða um mikilvægi þess að fá sjónarmið allra og setja tímamörk. 40 mín

ákjósanleg lengd, hámark 60 mín.

Greina frá nauðsyn upptöku og gera grein fyrir eyðingu gagna að

rannsókn lokinni. Biðja þátttakendur að kynna sig með nafni svo hægt

verði að greina raddir í upptökunni. Mikilvægt að einn tali í einu.

 Mig langar til þess að fá ykkar skoðanir á því að orðaforði ungs
fólks sé annar en þeirra sem eldri eru og að ungt fólk eigi erfitt
með að skilja þá sem eldri eru. Hvað segið þið um það?

 Fá fram dæmi.

 Hvar teljið þið að helst sé að leita skýringa á því að orðaforði
unglinga sé frábrugðinn orðaforða fullorðinna?

 Ef niðurstaðan er sú að menn telji orðaforða lakari, hvert er þá
viðhorf þeirra til þess?

 Hvernig upplifið þið viðhorf og skoðanir þeirra sem eldri eru til
þess hvernig þið talið?

 Hvernig er rætt við ykkur um málfar ykkar, af fullorðnu fólki?

Koma inn á eftirfarandi ef það kemur ekki fram í umræðum.

 Mismunandi orðaforði við mismunandi aðstæður.

 Skiptir bakgrunnur máli?

 Hafið þið áhyggjur varðandi framtíðina, munum við glata orðum
og skiptir það máli?

 Spyrja út í útvarp og sjónvarp.
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Viðauki 3

Upplýst samþykki

Akureyri í febrúar 2011

Upplýst samþykki þátttakenda í rannsókn Fríðu Pétursdóttur.

Undirrituð leggur stund á meistaranám við Menntavísindasvið HÍ á

námsleiðinni Íslenska og íslenskukennsla. Ég er um þessar mundir að

vinna að 20 eininga lokaverkefni þar sem ég reyni að varpa ljósi á það

hvort orðaforði ungmenna sé að einhverju leyti annar en þeirra sem eldri

eru og hvort rof hafi orðið í orðaforða milli kynslóða. Megintilgangurinn

með verkefninu er að kanna viðhorf nemenda og kennara til viðfangsins.

Í rannsókninni tek ég svokölluð rýnihópaviðtöl við hópa nemenda og

kennara þar sem ég ræði við hvern hóp um afstöðu til þess að rof hafi

orðið í orðaforða milli kynslóða.

Þegar hefur verið send tilkynning til Persónuverndar vegna

rannsóknarinnar. Til þess að gæta trúnaðar koma nöfn þátttakenda hvergi

fram og hljóðskrám verður eytt þegar rannsóknarniðurstöður liggja fyrir

og verkefnið hefur verið samþykkt.

Með undirritun minni samþykki ég að taka þátt í ofangreindri rannsókn

Fríðu Pétursdóttur.

Dagsetning ______________

Nafn ______________________________________________________

Starfsheiti og prófgráða eða námsleið í framhaldsskóla

__________________________________________________________
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Viðauki 4

Bréf til foreldra ósjálfráða nemenda

Akureyri í janúar 2011

Ágætu foreldrar.

Undirrituð leggur stund á meistaranám við Menntavísindasvið HÍ í

íslensku og íslenskukennslu. Ég er um þessar mundir að vinna að

rannsókn þar sem ég er að skoða það hvort orðaforði ungmenna sé að

einhverju leyti annar en þeirra sem eldri eru og hvort rof hafi orðið í

orðaforða milli kynslóða. Í rannsókninni tek ég svokölluð rýnihópaviðtöl

við hópa nemenda og kennara þar sem ég ræði við hvern hóp um afstöðu

til þess að hugsanlega hafi orðið rof í orðaforða milli kynslóða. Í hverjum

hópi er áætlað að verði a.m.k. sex einstaklingar. Þegar hefur verið send

tilkynning til Persónuverndar vegna rannsóknarinnar.

Með þessu bréfi bið ég ykkur um leyfi til þess að barn ykkar taki þátt í

slíku hópviðtali. Viðtölin verða tekin upp en nöfn einstaklinga koma ekki

fram við úrvinnslu og gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Óskað

verður eftir upplýsingum um aldur og kyn þátttakenda.

Með vinsemd og virðingu,

Fríða Pétursdóttir

sími 6949826

fridap@akmennt.is

Ég samþykki hér með að barnið mitt taki þátt í rannsókn Fríðu

Pétursdóttur sem lýst er hér að ofan.

________________________________________________

Undirskrift foreldris

________________________________________________

Nafn barns


