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Útdráttur 

Kveikjan að þessu verkefni var að okkur lék forvitni á að vita hvort og hversu margir 

grunnskólar væru með enskukennslu í 1.-3. bekk og byrjuðu þannig áður en Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að formleg enskukennsla eigi að hefjast en það er í 4. bekk. Við vildum í 

framhaldinu vita hvernig slík kennsla væri útfærð fyrir svo unga nemendur. 

 
Markmiðið með verkefninu er að kanna hvernig enskukennslu í 1.-3. bekk er háttað í þeim 

skólum þar sem hún er kennd. 

 
Að fengnu leyfi frá skólastjórnendum þeirra skóla sem kenna ensku í fyrstu þrem bekkjunum 

þá sendum við spurningakönnun á þá kennara sem sjá um enskukennsluna. Tilgangur 

könnunarinnar var að varpa ljósi á menntun kennara, kennsluhætti og viðhorf þeirra til 

kennslunnar.  

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að kennarar eru yfirleitt samstiga með áherslur í kennslunni 

og miðast þær við markmið Aðalnámskrár. Hefðbundin bekkjarkennsla er ríkjandi 

fyrirkomulag í enskukennslunni. Athyglisvert er að sjá hversu margir grunnskólar hafa tekið 

upp enskukennslu í 1.-3. bekk þar sem það er ekki skylda heldur val.     
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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Ed prófs í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið og var hún unnin á tímabilinu janúar til apríl 2011. Alls tóku 40 kennarar 

úr 32 skólum þátt í rannsókninni sem byggðist á því að kanna hvernig enskukennslu væri 

háttað í 1.–3. bekk grunnskóla. 

 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Samuel Lefever lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands kærlega fyrir sérfræðilega aðstoð og ráðleggingar. 

 
Einnig langar okkur að færa kennurum sem tóku þátt í rannsókninni þakkir fyrir þátttökuna 

sem og skólastjórnendum fyrir að hafa veitt okkur leyfi til að leggja rannsóknina fyrir.  

 
Um yfirlestur verkefnisins sá Sigrún Anna Guðmundsdóttir og færum við henni bestu þakkir 

fyrir hjálpina. 

 
Ekki má gleyma fjölskyldum okkar sem hafa staðið þétt við bakið á okkur og hvatt okkur 

áfram í náminu, við færum þeim bestu þakkir fyrir stuðninginn. 
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1 Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið á tungumálakennslu í íslenskum skólum á undanförnum árum. 

Þær breytingar hafa verið í takt við kröfur þjóðfélagsins sem hafa verið á þá leið að hefja eigi 

enskukennslu snemma vegna þess að enska er alþjóðlegt tungumál sem nauðsynlegt er fyrir 

Íslendinga sem smáþjóð að temja sér til að vera samkeppnishæfir á alþjóðlegum vettvangi.  

 
Löng hefð er fyrir því í íslenskum skólum að kenna erlend tungumál. Menntamönnum í lok 

19. aldar var það strax ljóst að nauðsynlegt væri fyrir litla þjóð eins og Ísland að læra erlent 

tungumál. Flestir skólar voru með einhverskonar kennslu í dönsku en dæmi eru um að enska 

hafi verið kennd í Barnaskólanum í Reykjavík árið 1862 og árið 1924 en þá fengu nemendur í 

7. bekk 2 kennslustundir í ensku á viku. Árið 1936 komu út fræðslulög þar sem lagt var bann 

við því að kenna erlend tungumál öðrum en þeim sem náð höfðu góðum tökum á íslensku. Í 

fræðslulögunum sem tóku gildi 1946 var þetta bann afnumið og heimilað var að kenna eldri 

börnum eitt erlent tungumál (Ólafur Rastrick, 2008). Skólum var í sjálfsvald sett hvort þeir 

kenndu erlend tungumál þar sem slík kennsla varð ekki að skyldunámsgrein fyrr en í námskrá 

1960 þegar dönskukennsla varð að skyldu (Ólafur Rastrick, 2008).  

 
Ákvarðanir um skipulag náms voru teknar með misjafnlega formlegu móti í samspili ýmissa 

starfshópa. Það átti til að mynda við um kennslu erlendra tungumála. Kennslan átti ekki að 

hefjast fyrr en á unglingastigi, danska hjá 13 ára nemendum og enska hjá 14 ára nemendum 

sem voru í lokabekk skólaskyldunnar. Árið 1969 kom Andri Ísaksson prófessor við Háskóla 

Íslands fram með tillögur um að dönskukennsla hæfist í 4. bekk og enska í 5. bekk, hvort 

tveggja þremur árum fyrr en verið hafði. Þessar tillögur þóttu frekar róttækar um hlut erlendra 

tungumála í skólum. Um þessa tillögu var engin formleg ákvörðun tekin en starfshópur um 

enskukennslu sem skipaður var árið 1972 gerði ráð fyrir að kennslan hæfist í 6. bekk og var 

þeirri áætlun síðan fylgt eftir án utanaðkomandi staðfestingar. Með staðfestingu Aðalnámskrár 

grunnskóla árið 1976-1977 voru slíkar ákvarðanir bundnar og formlega staðið að breytingum 

á þeim (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). 

 
Með gildistöku Aðalnámskrár grunnskóla árið 1999 áttu skólar að hefja enskukennslu í 5. 

bekk. Skólum var gefinn þriggja ára aðlögunartími til að koma þessum breytingum á. Þessi 

aðlögunartími reyndist þó ekki öllum nauðsynlegur þar sem nokkrir skólar hófu enskukennslu 

strax haustið 2000. Var það ekki síst fyrir tilstuðlan þrýstings frá foreldrum og nemendunum 

sjálfum sem vildu hefja enskunám sem fyrst (Auður Torfadóttir, 2003). Strax í næstu 
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Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2006 var áherslum í enskukennslu aftur breytt og 

enskunám fært niður í 4. bekk. Enska er því fyrsta erlenda tungumálið sem kennt er í 

grunnskólum landsins. Þrátt fyrir að Aðalnámskrá grunnskóla kveði á um að kennsla hefjist 

eigi síðar en í 4. bekk þá hafa kennarar þó kost á að byrja enskukennslu fyrr. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007 er viðauki þar sem fjallað er um hvernig skólar geta útfært enskukennslu ef 

þeir velja að byrja hana í 1.–3. bekk (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Markmiðið með þessari 

rannsókn var að kanna hvort margir skólar væru að nýta sér þetta ákvæði að hefja kennsluna 

fyrr og ef svo væri með hvaða hætti kennslan færi fram.  

 

1.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Tungumálanám í grunnskólum landsins verður sífellt mikilvægara eftir því sem samskipti á 

milli þjóða aukast. Fyrir okkur Íslendinga gegnir enska lykilhlutverki í alþjóðlegum 

samskiptum á ýmsum sviðum, til dæmis í ferðaþjónustu og viðskiptum. Margir íslenskir 

námsmenn halda erlendis í nám bæði til enskumælandi landa og landa þar sem boðið er uppá 

háskólanám á ensku. Góð enskukunnátta opnar okkur innsýn í fjölbreyttan menningarheim 

enskumælandi landa. Það skiptir því miklu máli að vekja áhuga nemenda strax í upphafi og 

temja þeim jákvætt viðhorf til erlenda málsins og menningarinnar. Lykilatriði er að kenna 

nemendum að nota tungumálið í raunverulegum samskiptum. Tungumálanám á að vera 

þroskandi og búa nemendur undir að vera ábyrgir og virkir þjóðfélagsþegnar, það á einnig að 

vera nemendum til ánægju og skemmtunar og þeir þurfa að fá tækifæri til að nota málið á 

skapandi hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

   
Í viðauka í Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2007 segir að skólar hafi svigrúm til að 

byrja enskukennslu fyrr heldur en í 4. bekk og settar eru fram leiðbeiningar fyrir þá skóla sem 

kjósa að hefja enskukennslu fyrr.  

Litið er á enskukennslu í 1.-3. bekk sem inngang að tungumálinu. Markmiðið með kennslunni 

er að byggja upp áhuga og jákvætt viðhorf til tungumálsins og skapa þannig aðstæður sem 

örva nemendur til að nota málið á einfaldan hátt. Þeir þættir sem leggja skal áherslu á eru 

hlustun, talað mál, lestur og ritun. Hlustun, þar eiga nemendur að hlusta eftir hvernig enskt 

mál hljómar og þeir eiga snemma að geta fylgt einföldum fyrirmælum kennarans. Talað mál 

þar sem nemendur eru smám saman hvattir til að segja eitthvað á enskri tungu. Þar er gott að 

byrja á að láta nemendur syngja og þylja saman enskar barnagælur, það er talin góð leið til að 

æfa framburð og áherslur. Seinna koma alls kyns tungumálaleikir, hreyfileikir og skapandi 
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vinna til sögunnar. Í lestri og ritun er lögð áhersla á að kenna nemendum að nota algeng 

samskiptarorð. Á þessum aldri hafa börn gaman af orðum og því hægt að láta þau leika sér 

með orð, tengja þau við myndir og í tengslum við það taka fyrir stafrófið. Einnig leggur 

Aðalnámskrá á það áherslu að enskunámið sé tengt við það sem nemendur eru að fást við í 

öðrum þáttum námsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).   

1.2 Hver er ákjósanlegur aldur til að byrja enskukennslu? 

Fræðimenn hafa löngum deilt um það hvenær heppilegast sé að byrja að kenna nemendum 

ensku. Sumir vilja byrja sem fyrst að kenna og nefna í því samhengi tilgátuna um næmiskeið. 

Málvísindamaðurinn Eric Lenneberg hélt því fram að tungumálanám væri mjög erfitt eftir 

kynþroskaskeið og það væri ekki eins árangursríkt og ef byrjað væri að kenna fyrir þann tíma. 

Hann taldi að næmiskeiðið stæði frá 2-14 ára. Börn ná betri tökum á framburði og hreim 

erlendra tungumála en fullorðnir og komast oft nær því að hljóma eins og innfæddir. Þetta er 

oft notað sem dæmi um yfirburði ungra nemenda í tungumálanámi. Börn hafa vissa yfirburði 

hvað þetta varðar enda óhrædd við að herma eftir og þreifa sig áfram. Námið gengur hins 

vegar hægar fyrir sig (Auður Torfadóttir, 2004). Í grein Jasone Cenoz þar sem fjallað er um 

áhrif aldurs í tungumálakennslu er meðal annars talað um að rannsakendur hafi komist að 

sömu niðurstöðum, að börn væru hreinlega áhugasamari eftir því sem þau væru yngri og 

hefðu jákvæðara viðhorf (Cenoz, 2003). 

Svo eru aðrir sem vilja byrja seinna að kenna ensku. Þeir vilja meina að með auknum 

vitsmunaþroska, betri skilningi á námi og námsaðferðum þá gangi tungumálanám hraðar og 

markvissar fyrir sig en hjá þeim sem yngri eru. Þeir benda á rannsóknir því til stuðnings sem 

sýna að forskot þeirra sem byrja snemma sé ekki eins mikið og vonir stóðu til þegar þeir eru 

bornir saman við þá sem hefja tungumálanám síðar. Vísbendingar eru um að sú breyting sem 

oft verður á kennsluháttum milli námsstiga hafi neikvæð áhrif á þann ávinning sem yngri 

nemendur hafa aflað sér. Kennsluaðferðir hjá yngri nemendum leggja áherslu á samskipti, 

tjáningu og leiki en áherslan er meiri á formlegar hliðar tungumálsins þegar ofar dregur í 

skólakerfinu (Auður Torfadóttir, 2004).  

Enn aðrir halda því fram að aldur sé aðeins einn af mörgum þáttum tungumálanáms. Aðrir 

þættir eins og bein snerting við tungumálið bæði innan kennslustofunnar og utan, tími sem fer 

í kennsluna og gæði kennslunnar skipti líka máli (Lefever, 2008). 

 
Þrátt fyrir að engar ótvíræðar niðurstöður hafi sýnt fram á ákjósanlegan aldur þá virðast flestir 

aðhyllast þá skoðun að best sé að byrja snemma. Þannig er hægt að ýta undir áhuga á málinu 
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sem leiðir af sér að nemendur vilja læra það nánar. Í Evrópu hefur það verið viðtekin hefð að 

byrja enskukennslu við 6-7 ára aldur. Sú hefð hefur skapast þar sem Evrópusambandið hefur 

lagt á það mikla áherslu að kennsla í fyrsta erlenda tungumálinu eigi að hefjast eins fljótt og 

kostur er jafnvel á mótum leik- og grunnskóla. Því lengur sem þau læra tungumálið þeim mun 

meiri verður færni þeirra og kunnátta (Enever og Moon, 2008). 

Margir hafa haft af því áhyggjur að tungumálanám á unga aldri hafi áhrif á móðurmálið. 

Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að nám í erlendu máli styrkir málvitund barna almennt 

þannig að bæði móðurmálið og erlenda málið njóta góðs af (Auður Torfadóttir, 2003). 

1.3 Að hverju þarf að hyggja í enskukennslu yngri nemenda? 

Þegar talað er um unga nemendur í tungumálanámi er yfirleitt miðað við aldurinn 5-10 ára. 

Hér á eftir fara nokkur dæmi um hvernig nám þessa aldursflokks er frábrugðið námi eldri 

barna og fullorðinna. 

• Þau skilja samhengi enska textans þó þau skilji ekki einstök orð. 

• Þau læra óbeint frekar en beint. Þau meðtaka upplýsingar allt í kringum sig en ekki 

bara með beinni kennslu kennarans. 

• Skilningur þeirra kemur ekki eingöngu frá útskýringum kennarans heldur líka frá því 

sem þau upplifa sjálf, fá að sjá, heyra og jafnvel snerta. 

• Þau eiga erfiðara með að skilja flókin málfræðileg hugtök eins og stafsetningarreglur. 

• Þau eru yfirleitt áhugasöm um námið og forvitin um heiminn í kringum sig. 

• Þau þurfa á viðurkenningu frá kennaranum að halda og að einstaklingsmiðuð kennsla 

sé í hávegum höfð. 

• Börn eru sjálflæg og svara vel námi sem notar þau og þeirra líf sem viðfangsefni. 

• Verkefni barnanna þurfa að vera stutt og hnitmiðuð og vekja áhuga þeirra vegna þess 

að þau hafa lítið úthald í langa kennslustund (Harmer, 2007). 

 
Það segir sig svo til sjálft að ekki er hægt að kenna yngri og eldri nemendum  erlent tungumál 

á sama hátt. Þó að börn hafi einfaldari sýn á heiminn heldur en þeir sem eldri eru þýðir það 

ekki að einfaldara sé að kenna þeim. Þvert á móti er það erfiðara, kennarar þurfa að hafa 

mikla færni og innsæi inn í heim barna til að geta leitt þau áfram og veitt þeim stuðning í 

námi. Yngri barna kennarar verða að skilja hvernig börn læra og skipuleggja kennsluna 

samkvæmt því. Einnig er mikilvægt að kennari sem tekur að sér kennslu í erlendu tungumáli 

eins og ensku hafi haldgóða þekkingu á tungumálinu og hafi gott vald á kennsluaðferðum sem 
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henta til enskukennslu á yngsta stigi (Cameron, 2001). Framburður kennarans skiptir líka 

miklu máli, hann er fyrirmynd nemandans og þeir munu herma eftir því sem hann segir. 

   
Mikilvægt er að kennarar geri ráð fyrir þeim breytingum sem verða á þroska barna á vissum 

aldursskeiðum og hagi kennslu og kennsluaðferðum í samræmi við það (Harmer, 2007). 

Kennarar geta því ekki ætlast til þess að kennsluefni og kennsluaðferð sem þeir nota í 1. bekk 

virki jafn vel þar og í til dæmis 5. bekk. Þroski barnanna í þessum tveimur bekkjum er 

einfaldlega mismunandi og því verður að útfæra kennsluefnið á mismunandi hátt.  

   
Börn eru áhugasöm að eðlisfari og finnst flestum gaman að leika sér að orðum og að læra nýtt 

mál. Enska virðist höfða mikið til þeirra enda komast börn í tæri við hana í sjónvarpi, tölvum 

og í gegnum tónlist svo eitthvað sé nefnt. Þessi nálægð gerir það að verkum að börn læra sum 

hver töluverða ensku upp á eigin spýtur áður en þau hefja formlegt nám í málinu. Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar á kunnáttu barna í ensku áður en þau hefja eiginlega 

enskukennslu. Má þar til dæmis nefna könnun sem Björn Þ. Jóhannesson gerði árið 1991 á 11 

ára börnum, könnun sem Auður Torfadóttir gerði árið 1994 á 11 ára börnum, könnun sem 

Auður gerði ásamt Brynhildi Önnu Ragnarsdóttur og Samuel Lefever árið 2006 um 

enskukunnáttu barna í 4. og 5. bekk grunnskóla og svo könnun sem gerð var árið 2009-2010 

um enskukunnáttu barna í 3. bekk. Allar þessar kannanir sýna fram á það að meirihluti 

nemenda hafði náð góðum tökum á að skilja ensku áður en formleg kennsla hefst (Lefever, 

2010).  

Það er útbreiddur misskilningur að yngri nemendur geti aðeins lært einfalda ensku eins og til 

dæmis að læra aðeins liti, tölustafi og barnasöngva. Börn geta lært meira en við höldum og 

þurfa að fá tækifæri til að sýna hvað í þeim býr (Cameron, 2001).  

 
Tungumálanám er langtíma ferli. Ungir nemendur eru virkir, þeir eru opnir fyrir nýjum 

hugmyndum og eru ekki eins vanafastir og eldri nemendur. Þeir hafa mikið ímyndunarafl og 

þörf fyrir að kanna nýja hluti. Þeir læra með því að framkvæma, til dæmis í gegnum leik, 

hreyfingu og í samskiptum við aðra (Lefever, 2007).  

Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir að börn reyna alltaf að finna tilgang í því sem 

þau eru að gera og því sem kennarinn segir við þau. Þess vegna verður kennarinn að hafa í 

huga að námsefnið sé miðað við þeirra þekkingarsvið, ef námsefnið hæfir þeim ekki þá sjá 

þau engan tilgang með vinnu sinni. Því fjölbreyttari sem tungumálakennslan er þeim mun 

líklegri eru nemendurnir til þess að meðtaka efnið og læra (Cameron, 2001).  
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1.4 Námsmat 

Það er öllum kennurum mikilvægt að vita hversu áhrifaríkar kennsluaðferðirnar sem þeir nota 

eru og nemendur vilja vita hvernig þeir eru að standa sig. Námsmat er því óaðskiljanlegur 

hluti af námi og kennslu. Aðalnámskrá grunnskóla gerir kröfur um að hver kennari og skóli 

fylgjast vandlega með því hvernig nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem 

Aðalnámskrá og skólinn setur þeim. Námsmatinu er ætlað að afla vitneskju um árangur 

skólastarfsins og hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Það getur hins vegar verið snúið að meta námsárangur 

ungra nemenda, sérstaklega í tungumálanámi. Algengast er að meta námsárangur barna með 

skriflegum prófum eða með óformlegum athugunum (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir 

og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er formlegt 

námsmat eins og skriflegt próf ekki við hæfi í fjórða bekk, það sama á þá við um yngri 

nemendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Ungir nemendur í ensku eru yfirleitt ekki að 

leggja áherslu á málfræði heldur er meiri áhersla lögð á nám í gegnum söng, leiki, hlusta á 

sögur og einföld orðasambönd. Þau eru því ekki undir það búin að vera metin með skriflegum 

prófum (Pinter, 2006). Með óformlegum athugunum fylgist kennarinn með nemendunum, 

hann horfir, hlustar og spyr og gengur á milli nemenda til að athuga vinnubrögð, virkni og 

samskipti þeirra. Kennarinn skráir hjá sér það sem hann sér og heyrir en þarf að gæta þess að 

skrá ekki alla hluti heldur velja úr það sem skiptir máli.  

Til þess að námsmat sýni sem réttasta mynd af stöðu nemenda er mikilvægt að meta stöðu 

þeirra við upphaf námstímabils, meðan á námi stendur og við lok námstímabilsins. Þær 

upplýsingar sem kennari aflar við mat á nemendum eiga að hafa áhrif á undirbúning kennslu 

og námskrárgerð eða við gerð kennsluáætlanna. Mikilvægt er að kennari fylgist vel með 

öllum nemendum og hafi námsmat skiljanlegt fyrir nemendur, foreldra og kennara (Árdís 

Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). 

 

2 Meginmarkmið rannsóknar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig enskukennslu í 1.–3. bekk 

grunnskólans væri háttað. Kveikjan að því að okkur langaði að rannsaka þetta málefni var sú 

að börn á þessum aldri í kringum okkur virðast skilja og geta tjáð sig á ensku miklu meir 
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heldur en við og okkar jafnaldrar gerðum þegar við vorum á þessum aldri. Okkur lék forvitni 

á að vita hvernig enskukennslu væri háttað í þessum yngstu bekkjum grunnskólans og hversu 

algengt það væri að skólar byrjuðu að kenna ensku fyrr heldur en Aðalnámskrá grunnskóla 

kveður á um.  

2.1 Rannsóknaraðferð 

Með það að markmiði að athuga hvernig enskukennslu í 1.–3. bekk væri háttað ákváðum við 

að búa til spurningalista og senda á þá kennara sem sinna enskukennslu í þeim bekkjum. Við 

sendum fyrirspurn á skólastjórnendur í öllum almennum grunnskólum landsins þar sem við 

spurðum hvort enskukennsla væri í 1.–3. bekk í þeirra skólum og ef svo væri hvort við 

mættum leggja spurningalista fyrir þá kennara sem sinntu enskukennslunni. Alls sendum við 

tölvupóst á skólastjórnendur í 166 grunnskólum. Alls komu svör frá 77 skólum, 32 

skólastjórnendur gáfu leyfi sitt fyrir því að leggja könnunina fyrir en 45 skólastjórnendur 

neituðu þátttöku. Af þessum 45 skólum voru 3 sem neituðu þátttöku vegna mikils álags á 

starfsfólki. Ekki bárust svör frá 89 skólum. Upplýsingar um nöfn og fjölda grunnskóla á 

Íslandi fengum við  á heimasíðu Menntamálaráðuneytisins (Menntamálaráðuneytið, e.d.).  

Öllum þátttakendum var heitið fullum trúnaði. Við könnuðum hvort sækja þyrfti um sérstakt 

leyfi hjá Persónuvernd til að fá að leggja spurningalistann fyrir kennara. Þar sem könnunin er 

nafnlaus og í henni er ekki að finna neinar persónulegar upplýsingar um þátttakendur reyndist 

slíkt leyfi óþarft. 

2.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru kennarar sem sinna enskukennslu í 1.–3. bekk grunnskóla. Spurningalisti 

var sendur á 71 kennara í þeim 32 skólum sem gefið höfðu jákvætt svar við þátttöku í 

könnuninni. Alls bárust svör frá 40 kennurum. Svarhlutfall var því 56%.  

2.4 Rannsóknarsnið og mælitæki 

Í þessari rannsókn notuðumst við við spurningalista með opnum og lokuðum spurningum. 

Með opnum spurningum er átt við spurningar þar sem hægt er að skrifa frá eigin brjósti sína 

skoðun. En með lokuðum spurningum er átt við spurningar þar sem svarað er ýmist með já 

eða nei eða krossaspurningar þar sem merkja verður við einn svarmöguleika.  

Við gerð spurningalistans höfðum við til hliðsjónar rannsókn Auðar Torfadóttur sem hún 

gerði árið 2003 um enskukennslu í 5. bekk grunnskólans (Auður Torfadóttir, 2003). Einnig 
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höfðum við rannsókn Samuels Lefever frá árinu 2007 til hliðsjónar þar sem hann kannaði 

enskukennslu í 1.-4. bekk grunnskóla (Lefever, 2007).  

Spurningalistinn samanstendur af 17 spurningum. Þar af eru 3 lokaðar spurningar. Ein af 

lokuðu spurningunum er fengin óbreytt úr rannsókn sem Auður Torfadóttir gerði árið 2003 

þar sem hún gerði könnun meðal kennara á enskukennslu í 5. bekk grunnskóla (Auður 

Torfadóttir, 2003). Tilgangurinn með því að hafa hana eins var til að hægt væri að gera 

samanburð á því hvort kennarar væru ennþá að leggja áherslu á sömu atriðin. Í 

spurningalistanum voru 3 spurningar sem buðu upp á áframhaldandi spurningu og 

svarmöguleika ef svarið við fyrri spurningu var nei. Spurningalistinn skiptist í 3 hluta. Í fyrsta 

hlutanum var spurt um almenna reynslu kennarans, menntun og kyn. Í öðrum hluta var spurt 

um kennslufyrirkomulag og í þriðja hluta var spurt um kennsluhætti þar með talið 

kennsluaðferðir, námsefni og námsmat. 

 

2.5 Framkvæmd 

Í janúar sendum við fyrirspurn á skólastjórnendur í öllum almennum grunnskólum landsins 

þar sem spurt var hvort enskukennsla færi fram í 1.–3. bekk og ef svo væri hvort við fengjum 

leyfi þeirra til að leggja könnun fyrir þá kennara sem sinna enskukennslunni.  

Að fengnu leyfi sendum við spurningalista með tölvupósti á kennarana. Við sendum 

spurningalista á 71 þátttakanda um mánaðamótin febrúar/mars. Við fengum strax svör frá 26 

þátttakendum en þar sem við tilgreindum engan tímafrest fyrir svörun þá sendum við 

áminningu á þá sem ekki höfðu svarað viku seinna. Eftir tvær vikur höfðu 40 þátttakendur eða 

56% svarað spurningalistanum. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Við birtum spurningar 

og svör við þeim, túlkun á niðurstöðum og umræður þar sem það á við. Spurningalistanum 

var skipt niður í eftirfarandi þætti: kyn, menntun og reynsla, kennslufyrirkomulag og 

kennsluhætti. 

 

Kyn 

1. Spurt var um kyn þátttakenda, af þeim 40 sem tóku þátt voru 38 konur og 2 karlar. Það 

eru 95% konur og 5% karlar. 

Menntun og reynsla 

2. Spurt var hve lengi þátttakendur hefðu unnið sem kennarar. Eins og sjá má í töflunni 

hér að neðan voru gefnir fjórir svarmöguleikar. Fimmtíu og fimm prósent þátttakenda 

höfðu starfað sem kennarar í 11 ár eða lengur.  

 
Mynd 1: Starfsaldur 
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3. Af hvaða kjörsviði útskrifaðist þú?  

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd þá hafa flestir þátttakendur útskrifast með yngri 

barna kennslu 20% eða ensku 22,5% sem aðalkjörsvið. Tveir þátttakendur af þessum 

fjörtíu, eða 5% höfðu ekki lokið kennaramenntun en voru með háskólapróf í öðrum 

greinum. Á myndinni hér fyrir neðan falla þeir í hóp leiðbeinenda. Einn þátttakandi 

hafði útskrifast með kennaramenntun frá Háskólanum á Akureyri, þar velja nemendur 

sér ekki kjörsvið.  

 
Mynd 2: Kjörsvið 

 

4. Spurt var hversu lengi þátttakendur höfðu kennt ensku á yngsta stigi. Svörin voru 

eftirfarandi: 

1 ár 32,5% 
2 ár 17,5% 
3 ár 15% 
4 ár 12,5% 
5 ár 12,5% 
6 ár 2,5% 
7 ár 2,5% 
13 ár 2,5% 
14 ár 2,5% 

Flestir þátttakendur höfðu kennt ensku í 1.-3. bekk í fimm ár eða skemur. Það kemur 

ekki á óvart þar sem ákvæði um enskukennslu fyrir 1.–3. bekk kom inn í Aðalnámskrá 

fyrir fimm árum síðan. Gaman var að sjá að nokkrir kennarar höfðu þó kennt ensku á 

yngsta stigi lengur en fimm ár.  
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5. (a)Hefur þú fengið kennslu í því hvernig kenna eigi ungum nemendum erlend 

tungumál? 

 Svarhlutfallið við þessari spurningu var hnífjafnt 50% þátttakenda svöruðu já, höfðu 

fengið kennslu af einhverju tagi og 50% þátttakenda svöruðu nei, höfðu enga kennslu 

fengið. 

(b)Ef nei við spurningunni hér að ofan, hvers konar fræðsla myndi nýtast þér best við 

enskukennslu?   

Tíu prósent þeirra sem svöruðu neitandi svöruðu þessari spurningu ekki beint. Sjötíu 

prósent  þeirra sem svöruðu neitandi vildu læra nánari kennslufræðilega útfærslu á því 

hvernig hægt er að kenna ungum nemendum ensku. Tuttugu prósent þeirra sem 

svöruðu neitandi vildu læra einhverskonar leiki og leikræna tjáningu. 

 

6. Finnst þér þú hafa næga kunnáttu í ensku til að geta kennt hana? 

Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu játandi, töldu sig hafa næga kunnáttu til 

að geta kennt ensku í 1.–3. bekk. 

 

7. Hversu lengi hefur enska í 1.-3. bekk verið kennd í þínum skóla? 

Það vekur athygli að 35% skólanna hafa verið með enskukennslu fyrir 1.-3. bekk í 

fimm ár eða meira, þar sem ákvæði um enskukennslu á þessu stigi kom ekki inn í 

Aðalnámskrá fyrr en árið 2007.  

 
Mynd 3: Hversu lengi enska hefur verið kennd í skólum þátttakenda 
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Kennslufyrirkomulag 

8. Spurt var hvernig enskukennslan færi fram. Með þessari spurningu vildum við fá að 

vita hversu oft í viku og hve lengi í einu kennslan væri. Hvort um væri að ræða 

hefðbundna bekkjarkennslu eða hvort kennslan væri samþætt öðrum greinum eða 

skipulögð sem val, lotukennsla, hringekja eða með öðrum hætti. 

Meirihluti þátttakenda sagðist vera með eina kennslustund í ensku á viku eða 90%. 

Það kemur ekki á óvart þar sem Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að yngstu 

bekkir grunnskólans fái eina kennslustund í ensku á viku. 10% þátttakenda voru með 2 

kennslustundir á viku. Aðspurðir hvernig kennslunni væri háttað sagðist afgerandi 

meirihluti þátttakenda eða 97,5% nota hefðbundna en fjölbreytta bekkjarkennslu. 2,5% 

svöruðu ekki spurningunni. 

 

Kennsluhættir 

9. Spurt var: Hvað finnst þér mikilvægt eða ekki mikilvægt að leggja áherslu á í 

byrjendakennslu í ensku? Spurningunni fylgdi eftirfarandi tafla þar sem þátttakendur 

áttu að merkja x inn í viðeigandi svardálk. Þessi spurning er fengin úr könnun sem 

Auður Torfadóttir gerði árið 2003 um enskukennslu í 5. bekk grunnskóla (Auður 

Torfadóttir, 2003). 

Svörin við spurningunni skiptust á eftirfarandi hátt eins og sést í töflunni hér að neðan. 

Tafla 1: Dreifing svara við spurningu nr. 9 

   Mjög 
mikilvægt 

Mikilvægt  Nokkuð 
mikilvægt 

Ekki mjög 
mikilvægt 

Alls ekki 
mikilvægt 

Talað mál  33 (82%)  6 (15%)  1 (3%)     

Hlustun  29 (73%)  10 (25%)  1 (2%)     

Lesskilningur    3 (8%)  9 (22%)  23 (58%)  5 (12%) 

Ritun    4 (10%)  9 (23%)  19 (47%)  8 (20%) 

Orðaforði  23 (58%)    13 (32%)  4 (10%)   

Málfræði    2 (5%)  6 (15%)  15 (37%)  17 (43%) 

 
Í töflunni sést vel að meirihluti þátttakenda leggur mesta áherslu á talað mál, hlustun 

og orðaforða. Það samræmist áherslum Aðalnámskrár grunnskólanna í meginatriðum 

og er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Auðar (Auður Torfadóttir, 2003). Ritun, 
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lesskilningur og að lokum málfræði hafa minnst vægi. Það eru einnig svipaðar 

niðurstöður og hjá Auði nema þar var lestur atkvæðameiri en ritunin. 

Málfræðikennslan hafði minnst vægi í báðum rannsóknum. 

 

10. Hvernig kennsluaðferðir eru notaðar? 

Á meðfylgjandi mynd sést að algengast var að þátttakendur notuðust við söng og leiki 

í kennslu sinni. Aðrar aðferðir voru notaðar í minna mæli. 

 
Mynd 4: Kennsluaðferðir 

11. Hvernig námsefni er notað? 

Fimmtíu prósent þátttakenda sagðist notast við kennslubækur eins og til dæmis Right 

on! og Little bugs. Aðrir voru að nota ljósritað efni af síðum eins og www.nams.is, 

orðakassa Adventure Island of English words, söngbækur og fleira. 

 

12. Spurt var að því hvort þátttakendum finndist vera til nægjanlegt kennsluefni fyrir börn 

á yngsta stigi í ensku.  

Sextíu og fimm prósent þátttakenda svöruðu þessari spurningu neitandi, þeim fannst 

ekki vera til nægjanlega mikið af kennsluefni fyrir þetta stig, 22,5% taldi framboð á 

kennsluefni vera gott og 12,5% var ekki viss.  

Þeir sem svöruðu neitandi voru beðnir um að segja hvað þeim finndist vanta. 

Fjörtíu prósent þátttakenda voru á þeirri skoðun að fjölbreyttara efni vantaði og efni 

sem hæfði yngstu nemendunum það er þeim sem eru að byrja skólagönguna og eru oft 

ólæsir og óskrifandi. Þátttakendur nefndu að þeir vissu að til væri ágætt úrval 
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kennsluefnis en vegna takmarkaðs fjármagns í skólunum væri ekki mikið keypt af því. 

Fjölbreytt úrval kennsluefnis er því til staðar að mati þátttakenda en þeim eru settar 

skorður vegna skorts á fjármagni.  Tuttugu prósent þátttakenda fannst vanta meira 

úrval af verkefnabókum og 5% svöruðu ekki spurningunni. 

 

13. Hvernig fer námsmat fram? 

Eins og sést á meðfylgjandi mynd þá voru ekki margir þátttakendur sem lögðu próf 

fyrir nemendur sína til að meta árangur þeirra í ensku. Langflestir lögðu áherslu á að 

meta virkni og þátttöku í kennslustundum. Símat var einnig algengt meðal þátttakenda 

og 22% notuðu ekkert námsmat þeir sögðu að þess væri ekki þörf fyrir svona unga 

nemendur.  

 
Mynd 5: Námsmat 

14. Hvernig finnst þér að kenna ungum nemendum ensku? 

Langflestum þátttakendum finnst gaman eða skemmtilegt að kenna ungum nemendum 

ensku. Aðeins einum þátttakanda fannst það allt í lagi, hann sagði enskukennslu ekki 

vera á sínu áhugasviði.  

4 Samanburður rannsókna 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við niðurstöður rannsóknar sem 

Samuel Lefever gerði árið 2007 þar sem hann kannaði enskukennslu í 1.-4. bekk sést að 

fækkun hefur orðið meðal þeirra skóla sem kenna ensku í 1.-3. bekk. Í rannsókninni árið 2007 

voru um það bil 30% grunnskóla sem kenndu ensku í þessum bekkjum og var það aukning frá 
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árinu 2002 þegar einungis 10% grunnskóla buðu uppá enskukennslu í yngstu bekkjum 

grunnskólans (Lefever, 2007). Samkvæmt okkar rannsókn eru einungis um það bil 22% 

grunnskóla sem kenna ensku á þessu stigi. Eru þessi 22% fengin þannig að 166 skólar fengu 

fyrirspurn um þátttöku, af þeim fengum við jákvæð svör frá 32 skólum og fimm skólar til 

viðbótar sögðust vera með enskukennslu en sáu sér ekki fært að taka þátt að þessu sinni. Því 

eru 37 skólar af 166 eða 22% sem kenna ensku í 1.-3. bekk. Ástæður þessa munar geta verið 

af ýmsum toga, sennilegast er þó í ljósi efnahagsaðstæðna að enskukennsla á yngsta stigi sé 

látin mæta afgangi þar sem fjármagn er af skornum skammti.  

Í báðum rannsóknunum er tímafjöldi sem áætlaður er í enskukennslu á viku mjög svipaður 

eða um það bil ein kennslustund. Í rannsókn Samuels sögðust 60% þátttakenda notast við 

hefðbundna bekkjarkennslu en í okkar rannsókn sögðust 97,5% þátttakenda notast við 

hefðbundna bekkjarkennslu en kennsluaðferðir eru mjög svipaðar, áhersla á talað mál, söngva 

og leiki. Í báðum rannsóknum voru þátttakendur að notast við kennsluefni ýmsum toga. Þegar 

rannsóknirnar eru bornar sem kemur í ljós að vinnubókanotkun hefur þó aukist töluvert. Í 

þessari rannsókn kemur fram að 50% þátttakenda eru að notast við vinnubækur sérstaklega 

ætlaðar fyrir yngsta stig en í rannsókn Samuels voru fáir kennarar sem notuðust við 

vinnubækur. Þeim mun fleiri notuðust við námsefni af internetinu, eða ljósritað efni úr 

ýmsum bókum. Leiða má að því líkur að þessi munur stafi af því að fjölbreytni hefur aukist í 

námsefnisúrvali.  

Þar sem erfitt er og ekki mælt með því að meta svo ung börn með formlegu námsmati kemur 

ekki á óvart að í báðum rannsóknum leggja þátttakendur mesta áherslu á að meta nemendur 

með símati þar sem nemendur eru metnir jafnt og þétt á námstímanum.  

Í rannsókn Samuels kemur fram að um það bil 67% kennara sem tóku þátt höfðu fengið litla 

sem enga þjálfun eða kennslu í því hvernig kenna eigi ensku. Í rannsókn okkar kemur fram að 

hlutfall þeirra sem enga þjálfun eða kennslu höfðu fengið er 50%. Þeim hefur því fjölgað sem 

einhverja þjálfun hafa fengið í því hvernig kenna eigi ensku. Þegar þátttakendur voru spurðir, 

hvers konar fræðsla þeir héldu að myndi nýtast þeim best við enskukennslu voru niðurstöður í 

báðum rannsóknum mjög svipaðar. Meirihluti þátttakenda vildu fá nánari kennslufræðilega 

útfærslu á því hvernig kenna eigi ungum nemendum ensku.  

Þrátt fyrir að nokkur ár líði á milli þessara rannsókna sést að áherslur eru mjög svipaðar hjá 

þátttakendum. Kennarar eru að kenna ensku þrátt fyrir að vera með litla þjálfun og kennslu í 

hvernig best er að kenna ungum börnum ensku. Eins og sést eru kennarar opnir fyrir því að fá 

meiri fræðslu. Menntun kennara hefur ekki haldist í hendur við breytingar á Aðalnámskrá þar 
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sem enskukennsla færist sífellt neðar. Samkvæmt grein Samuel Lefever „Putting the cart 

before the horse“ virðist skilningsleysi vera ríkjandi hjá skólayfirvöldum um þarfir ungra 

nemenda í enskukennslu. Meiri áherslu ætti að leggja á endurmenntun kennara svo þeir séu 

betur í stakk búnir til að kenna ungum nemendum ensku (Lefever, 2007). 

5 Umræður 

Þegar við lögðum af stað í þessa rannsókn þá höfðum við það markmið að athuga hvort 

grunnskólar landsins væru að nýta sér það ákvæði í Aðalnámskrá grunnskóla að hefja kennslu 

í ensku í 1.-3. bekk og ef svo væri með hvaða hætti kennslan færi fram. Af þeim 166 

grunnskólum sem við sendum fyrirspurn á svöruðu 46% eða 77 grunnskólar. Af þessum 77 

grunnskólum fengum við jákvæð svör frá 32. Eins og sést í rannsóknarkaflanum neituðu 5 

grunnskólar að taka þátt í könnuninni af ýmsum ástæðum þrátt fyrir að vera með 

enskukennslu í 1.-3. bekk. Við getum því sagt með vissu að 22% grunnskóla landsins eða 37 

af 166 séu með enskukennslu fyrir 1.-3. bekk. Það kom á óvart að nokkuð margir skólar eða 

14 talsins hafa kennt ensku í þessum bekkjum í 5 ár eða lengur þar sem ákvæðið um að byrja 

enskukennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans var ekki sett inn í námsskrá fyrr en árið 2007. 

Einnig var gaman að sjá að nokkrir kennarar hafa kennt ensku á yngsta stigi lengur en í 5 ár. 

Við bjuggumst við að fáir skólar hefðu nýtt sér þetta ákvæði og að sama skapi að færri 

kennarar hefðu séð um þessa kennslu áður en Aðalnámskrá grunnskóla 2007 var sett í lög. 

 
Flestir kennararnir sem sjá um þessa kennslu hafa langan starfsaldur, 55% höfðu starfað í 11 

ár eða meira og langflestir voru þeir kvenkyns. Aðeins 2 karlmenn tóku þátt í könnuninni. 

Athyglisvert var að sjá hversu fáir karlmenn eru að kenna á yngsta stigi.  

 
Þegar við sömdum spurninguna ,,Af hvaða kjörsviði útskrifaðist þú?“ þá bjuggumst við við 

því að langflestir myndu svara að þeir hefðu lokið námi af yngri barna kjörsviði. Niðurstöður 

könnunarinnar sýna að aðeins 20% þátttakenda útskrifuðust af því kjörsviði. Ástæðan er 

líklega sú að kjörsviðskiptingin er tiltölulega ný af nálinni í kennaranáminu og því hafa 

kennarar með langan starfsaldur ekki útskrifast af sérstöku yngri barna sviði. Gaman er að sjá 

að 22,5% þeirra sem sinna enskukennslu í 1.-3. bekk eru útskrifaðir af enskukjörsviði eða með 

ensku sem aðalval. En hugsanlegt er að þeir þátttakendur sem úskrifuðust af þessum 

kjörsviðum hafi verið líklegri til að taka þátt í könnuninni heldur en þátttakendur sem 

útskrifuðust af öðrum kjörsviðum. 
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Allir þátttakendurnir töldu sig hafa næga kunnáttu í ensku til að geta kennt ungum nemendum 

hana en í ljós kom að einungis helmingur þátttakenda hafði fengið einhversskonar kennslu í 

því hvernig kenna ætti ungum nemendum erlend tungumál. 70% þeirra sem enga kennslu 

höfðu fengið í því hvernig þeir ættu að kenna ungum nemendum erlend tungumál eins og 

ensku vildu læra nánari kennslufræðilega útfærslu á því hvernig hægt er að kenna ungum 

nemendum ensku. Það kemur á óvart hve margir vilja nánari kennslu í því að kenna ensku þar 

sem allir þátttakendur svöruðu spurningunni hvort þeir hefðu næga kunnáttu í ensku til að 

kenna hana játandi. Á því sést að kunnátta í tungumálinu ein og sér er ekki næg til að geta 

kennt öðrum það. Til að geta miðlað enskukunnáttu sinni til nemenda þarf kennari að hafa 

haldgóða þekkingu á málinu og kennslufræðilegum útfærslum sem henta ungum nemendum, 

þar sem ekki er hægt að leggja mikið upp úr vinnubókarvinnu. 

 
Við vildum fá að vita hvernig kennslufyrirkomulag væri á enskukennslu í 1.-3. bekk. Það kom 

okkur á óvart að langflestir skólarnir eru með ensku inn í stundatöflu nemenda og er í flestum 

tilfellum um hefðbundna bekkjarkennslu að ræða. Okkur grunaði ekki að enska væri inn í 

stundatöflu heldur héldum við að hún væri kennd í minna magni, jafnvel í sérstökum lotum. 

Helmingur þátttakenda er að notast við kennslubækur í ensku á borð við Right on! og Little 

Bugs. Hinn helmingurinn notast við ljósritað efni af síðum eins og www.nams.is, söngbækur 

og fleira í þeim dúr. Aðspurðir sögðust 65% þátttakenda að þeim finndist ekki vera til 

nægjanlega mikið af kennsluefni fyrir 1.-3. bekk. Fjörtíu prósent þeirra voru þeirrar skoðunnar 

að það vantaði fjölbreyttara efni sem hæfði þessum aldurshóp þar sem margir þeirra eru oft 

ólæsir og óskrifandi þegar þeir hefja skólagönguna.   

 
Eins og áður hefur komið fram getur það reynst erfitt að meta unga nemendur þar sem ekki er 

hægt að leggja eiginleg próf fyrir þau. Enda kom í ljós að ekki var mikið um það að 

þátttakendur notuðu slíkt námsmat. Flestir þátttakendur sögðust meta virkni og þátttöku 

nemenda í tímum og aðrir studdust við símat. Með símati er átt við að nemendur eru metnir 

jafnt og þétt yfir námstímann.  

Það er nauðsynlegt öllum kennurum að meta nemendur sína til að sjá hvar þeir standa í 

náminu því vakti það athygli okkar að 22% þátttakenda sögðust ekki hafa neitt námsmat. 

Sögðu þeir því til stuðnings að nemendurnir væru of ungir fyrir það. Aðalnámskrá grunnskóla 

telur ekki við hæfi að meta enskunám nemenda í fjórða bekk og neðar með formlegum 

aðferðum líkt og skriflegum prófum. 
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Ein spurningin var fengin óbreytt að láni úr rannsókn sem Auður Torfadóttir gerði á 

enskukennslu í 5. bekk grunnskóla árið 2003. Við ákváðum að hafa hana í okkar rannsókn til 

að geta borið saman niðurstöður okkar við hennar og athugað hvort kennarar væru ennþá að 

leggja áherslu á sömu atriðin og hvort einhver mismunur væri til komin vegna þess að í 

rannsókn Auðar var verið að kanna kennsluhætti hjá eldri nemendum en við könnuðum. Í 

fyrstu tveim atriðunum, talað mál og hlustun, má segja að kennarar séu sammála um áherslur í 

báðum könnunum. Mikill meirihluti telur mjög mikilvægt að leggja áherslu á talað mál og 

hlustun. Þegar áhersla á lesskilning er skoðuð kemur í ljós munur á milli rannsókna. Í 

rannsókn Auðar telur meirihluti þátttakenda að mikilvægt sé að leggja áherslu á lesskilning en 

í þessari rannsókn telur meirihluti kennara það ekki mjög mikilvægt. Þarna kemur greinilegur 

munur á milli aldursstiga í ljós. Niðurstöður eru svipaðar milli rannsókna þegar ritun er 

skoðuð, í báðum rannsóknum telja kennarar ekki mikilvægt að leggja áherslu á hana.  Í báðum 

rannsóknum töldu kennarar það mjög mikilvægt eða mikilvægt að leggja áherslu á orðaforða. 

Hvað málfræðina varðar voru niðurstöðurnar svipaðar í báðum könnunum, kennarar töldu það 

ekki mjög mikilvægt að leggja áherslu á málfræði. Tölurnar í töflunni sýna að kennarar eru að 

leggja áherslu á sömu atriði og Aðalnámskráin segir til um. Það eru talað mál, hlustun og 

orðaforði. Þegar kennsluaðferðir eru skoðaðar sést að langflestir þátttakenda eða 72% styðjast 

við söng og leiki. Það samræmist áherslum í  Aðalnámskrá grunnskóla.  

 
Það þarf ekki að koma á óvart að þegar við spurðum hvernig kennurum finndist að kenna 

ungum nemendum ensku, svöruðu langflestir þeirri spurningu þannig að þeim þætti það 

gaman eða skemmtilegt. Mögulegt er að þeir sem hafa ánægju af að kenna ungum nemendum 

ensku hafi frekar svarað könnuninni heldur en þeir sem engan áhuga hafa á enskukennslu á 

yngsta stigi. Það er okkar skoðun að það sé bæði gefandi og mjög skemmtilegt að vera 

kennari og því hljóti að vera skemmtilegt að kenna ungum nemendum eitthvað nýtt og 

framandi eins og ensku.   

 
Eftir á að hyggja þá sjáum við að margt hefði verið hægt að gera betur hvað þessa rannsókn 

varðar. Við fengum athugasemdir frá þátttakendum hvað varðar spurningu okkar um 

kennslufyrirkomulag, þar komu margar spurningar fram í einni og erfitt reyndist fyrir suma að 

átta sig á hvað fælist í spurningunni. Við hefðum einnig viljað hafa fleiri þátttakendur í 

könnuninni og fannst það miður hve margir skólastjórnendur svöruðu ekki fyrirspurn okkar. 

Með fleiri þátttakendum hefðum við mögulega fengið ólíkar niðurstöður þó ekki sé hægt að 
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fullyrða um það. Það hefur engu að síður verið mjög fróðlegt að vinna að þessari rannsókn og 

erum við nú nokkru nær um það hvernig enskukennslu er háttað í 1.-3. bekk grunnskóla.  
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Fylgiskjöl 

Bréf til skólastjórnenda 

Kópavogi 21. janúar 2011 

 

Til skólastjórnenda 

 

Við heitum Halldóra Magnúsdóttir og Henný Sigurjónsdóttir og erum við að vinna að B.ed. 

ritgerð okkar við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi okkar er Samuel Lefever, lektor við 

Menntavísindasvið. Í ritgerðinni ætlum við að kanna hvernig enskukennslu er háttað í 1-3 

bekk í þeim skólum sem það á við.  

 

Við munum senda spurningakönnun til þeirra kennara sem sjá um enskukennslu á yngsta 

stigi. Könnunin byggist á spurningum um hvernig enskukennslu er háttað, hvernig 

undirbúning kennarar hafa, hvernig námsefni er notað o.s.frv. Farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál og hvergi munu nöfn þátttakenda koma fram.  

 

Við biðjum hér með um leyfi þitt til að gera slíka könnun og gefa okkur upp nöfn og netföng 

þeirra kennara sem sjá um enskukennslu á yngsta stigi í þínum skóla. Ef enska er ekki kennd á 

yngsta stigi í þínum skóla þætti okkur vænt um að fá svarbréf frá þér um  að svo sé ekki.  

 

Allar nánari upplýsingar veitum við í gegnum tölvupóst Halldóra Magnúsdóttir him2@hi.is 

og Henný Sigurjónsdóttir hes27@hi.is.  

Með bestu kveðju og von um ánægjulegt samstarf 

Halldóra Magnúsdóttir og Henný Sigurjónsdóttir 
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Bréf til kennara 

 

Reykjavík 9. mars 2011 

Heil og sæl  

 

Við heitum Halldóra Magnúsdóttir og Henný Sigurjónsdóttir og erum við að vinna að 

lokaverkefni okkar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi okkar er Samuel 

Lefever. Verkefnið lýtur að því að gera rannsókn á því hvernig enskukennslu í 1. – 3. bekk 

grunnskólans er háttað, í hvaða formi hún fer fram o.s.frv. Sem lið í því höfum við fengið 

upplýsingar frá skólastjórum um þá skóla sem byrja að kenna ensku í þessum bekkjum. 

Skólastjórinn í þínum skóla hefur samþykkt að taka þátt í þessari rannsókn. Samkvæmt 

upplýsingum frá honum sinnir þú þessari kennslu í vetur og því biðjum við þig vinsamlegast 

að svara eftirfarandi spurningum (þær fylgja með í viðhengi). Könnunin er nafnlaus og verður 

fyllsta trúnaðar gætt hvað varðar þær upplýsingar sem koma fram í könnuninni. 

 

 Vinsamlegast sendið svörin í tölvupósti til him2@hi.is eða til hes27@hi.is  

 

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna.  

Bestu kveðjur 

Halldóra Magnúsdóttir og Henný Sigurjónsdóttir.  
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Könnun á hvernig enskukennslu er háttað í 1. – 3. bekk grunnskóla 

Athugið að við sumar spurningar er einungis ein lína, þrátt fyrir það er hægt að skrifa meira 

því línan færist sjálfkrafa neðar um leið og meira pláss vantar. 
Athugaðu að þú þarft að vista skjalið eftir að hafa svarað spurningunum og senda það svo sem viðhengi á 

him2@hi.is eða hes27@hi.is   

 

Kyn 

Karl ____  Kona ____ 

Menntun og reynsla 

Hvað hefur þú unnið lengi sem kennari? 

1-3 ár ____ 4-10 ár ____ 11-20 ár ____ 20 ár eða meira ____ 

 

Af hvaða kjörsviði útskrifaðist þú? 

 

 

Hvað hefur þú kennt ensku á yngsta stigi lengi? 

 

 

Hefur þú fengið kennslu í því hvernig kenna eigi ungum nemendum erlend tungumál? 
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Ef nei við spurningunni hér að ofan, hvers konar fræðsla myndi nýtast þér best við 

enskukennslu? 

 

 

Finnst þér þú hafa næga kunnáttu í ensku til að geta kennt hana?  

 

 

Ef nei við spurningunni hér að ofan, hvernig telur þú að hægt sé að auka kunnáttuna? 

 

 

 

Hversu lengi hefur enska í 1. – 3. bekk verið kennd í þínum skóla? 

 

 

Kennslufyrirkomulag 

Hvernig fer kennslan fram? Hversu oft er hún kennd í viku og hve lengi í einu? Er um að ræða 

hefðbundna bekkjarkennslu? Er kennslan samþætt öðrum greinum eða skipulögð sem val, 

lotukennsla, hringekja eða með öðrum hætti? 
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Kennsluhættir 

Hvað finnst þér mikilvægt eða ekki mikilvægt að leggja áherslu á í byrjendakennslu í ensku? 

 Mjög 

mikilvægt 

Mikilvægt Nokkuð 

mikilvægt 

Ekki mjög 

mikilvægt 

Alls ekki 

mikilvægt 

Talað mál      

Hlustun      

Lesskilningur      

Ritun      

Orðaforði      

Málfræði      

 

Hvernig kennsluaðferðir eru notaðar? 

 

 

Hvernig námsefni er notað?  

 

 

Finnst þér vera til nægjanlegt kennsluefni fyrir börn á yngsta stigi í ensku? 
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Ef nei við spurningunni hér að ofan, hvað finnst þér vanta? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvernig fer námsmat fram? 

 

 

Hvernig finnst þér að kenna ungum nemendum ensku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


