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Formáli 
Með gildistöku nýrrar aðalnámskrár 1999 varð sú breyting að byrjendakennsla í ensku, 

sem áður hafði hafist í 7. bekk, færðist niður í 5. bekk og varð enska þar með fyrsta 

erlenda tungumálið sem kennt er í íslenskum skólum. Ýmsir hafa staðhæft að sú 

enskukunnátta sem nemendur hafa aflað sér upp á eigin spýtur áður en formlegt 

enskunám þeirra hefst, sé í mörgum tilvikum umtalsverð. Engar upplýsingar liggja fyrir 

um hvort þessi staðhæfing eigi við rök að styðjast og forvitnilegt þótti að staðfesta hvort 

svo væri og kanna í hverju kunnátta nemenda væri fólgin. Styrkur til að rannsóknar 

fékkst úr Þróunarsjóði grunnskóla árið 2004. Niðurstöður úr þeirri rannsókn leiddu í ljós 

að þörf var á að stækka úrtakið og að kanna kunnáttu nemenda frekar. Framhaldsstyrkur 

fékkst til þess árið 2005. 
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Ágrip 
Meginmarkmið rannsóknar þeirrar sem hér verður greint frá var að kanna í hvaða mæli 

nemendur gætu skilið og tekið þátt í einföldum samskiptum á enskri tungu um kunnugleg 

efni. Þátttakendur voru nemendur í átta grunnskólum víðs vegar að af landinu. Um var að 

ræða nemendur í 5. bekk sem nýlega höfðu hafið enskunám og nemendur í 4. bekk sem 

enn höfðu ekki hafið nám í ensku. Nemendur fengu í hendur bækling með myndum, 

hlustuðu síðan á einfaldar setningar og samtöl af geisladiski og áttu í kjölfarið að merkja 

inn á myndirnar eftir því sem við átti. Niðurstöður gefa til kynna að nemendur hafi 

almennt náð góðum tökum á að skilja einfalt enskt talmál um kunnuglegt efni áður en, 

eða um það leyti sem, formleg kennsla í málinu hefst. Virðist löngun nemenda til að ná 

valdi á málinu mikil. Einnig var gerð forkönnun á færni nemenda í að tjá sig og taka þátt í 

einföldum samskiptum. Niðurstöður benda til þess að nokkur fjöldi nemenda geti átt í 

einföldum samskiptum ef um er að ræða efni sem þeir eru vel heima í. 
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Inngangur 
Á liðnum árum hefur færst í vöxt víða um lönd að hefja kennslu í ensku sem erlendu 

tungumáli í sífellt yngri aldurshópum, jafnvel allt niður á leikskólastig. Með gildistöku 

nýrrar Aðalnámskrár fyrir grunnskóla frá árinu 1999 var sú breyting gerð að 

enskukennsla, sem áður hófst í 7. bekk, var færð niður í 5. bekk og varð þar með fyrsta 

erlenda tungumálið í íslensku skólakerfi. Það er vitað að nemendur sem hefja formlegt 

enskunám hafa margir hverjir náð talsverðri færni í málinu. Í könnun sem gerð var meðal 

enskukennara í 5. bekk vorið 2002 taldi tæpur helmingur þeirra að enskukunnátta 

nemendanna væri mjög mismikil (Auður Torfadóttir, 2003). Kennarar nefna einnig að 

erfitt sé að velja námsefni sem mæti þörfum og getu nemenda við upphaf enskukennslu 

þar sem námsefni ætlað byrjendum sé gjarnan of auðvelt fyrir meginþorra nemenda og 

oft misauðvelt eftir því hvaða færniþáttur á í hlut. Engin könnun hefur verið gerð á því í 

hverju kunnátta nemenda er fólgin og því var ráðist í þá rannsókn sem hér um ræðir. 

Slíkar rannsóknir eru forsenda þess að hægt sé að skipuleggja kennslu markvisst og velja 

og/eða semja námsefni við hæfi.  

 

Meginefni þessarar skýrslu fjallar um niðurstöður könnunar á skilningi nemenda í 4. og 5. 

bekk grunnskóla á einföldu ensku talmáli. Auk þess eru kynntar niðurstöður 

forrannsóknar á færni nemenda í einföldum samskiptum á ensku. Einnig verður drepið á 

nokkra þætti sem tengjast enskukunnáttu, svo sem aldur, áhrif fjölmiðla, kennsluhætti og 

menntun kennara. 

 

Niðurstöður gefa til kynna að nemendur hafa almennt náð góðum tökum á að skilja 

einfalt enskt talmál um kunnuglegt efni áður en formleg kennsla í málinu hefst. Það eru 

vísbendingar um að nokkur fjöldi nemenda geti átt í einföldum samskiptum ef um er að 

ræða efni sem þeir eru vel heima í. Síðar í skýrslunni er kunnátta nemenda borin saman 

við markmið Aðalnámskrár.  
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Aldur og tungumálanám 
Það virðist vera nokkuð viðtekin skoðun að það sé heppilegt að hefja nám í erlendum 

tungumálum á unga aldri. Þó eru skiptar skoðanir meðal fræðimanna og engar rannsóknir 

hafa sýnt ótvíræðar niðurstöður til eða frá og er þá miðað við umhverfi þar sem erlenda 

tungumálið er ekki hið opinbera mál. Þeir sem aðhyllast að byrjað sé snemma, rökstyðja 

mál sitt með því að börn séu sérstaklega móttækileg og næm fyrir því að tileinka sér ný 

tungumál, þau séu áhugasöm, ófeimin, forvitin og opin fyrir því að taka þátt í alls kyns 

athöfnum og skapandi starfi. Þeir benda á að hjá börnum verði málanámið ómeðvitaðra 

en hjá þeim sem eldri eru og máltakan fari því fram með eðlilegri hætti (Halliwell, 1992; 

Cameron, 2001).  

 

Hins vegar hafa flestar rannsóknir gefið til kynna að forskotið sem fæst með því að hefja 

tungumálanám snemma sé ekki lengur fyrir hendi við 16 ára aldur þegar samanburður er 

gerður við þá sem hófu námið síðar (Pinter, 2006). Í þessu sambandi hefur verið bent á 

ýmsa þætti sem kunna að hafa áhrif, t.d. kennsluhætti og áherslur í námi á efri stigum 

sem eru ólíkir þeim sem nemendur eru vanir á neðri stigum. Einnig má vera að 

matsaðferðir hafi verið þeim í óhag sem hefja enskunám sitt snemma. Þeir hafi 

hugsanlega ekki fengið tækifæri til að sýna fram á breiddina í getu sinni. Hefðbundin 

tungumálapróf eru að mestu leyti skrifleg og hafa gjarnan beinst að því að mæla kunnáttu 

í ákveðnu námsefni frekar en færni í að nota málið. Enn eimir eftir af þessu þó að unnið 

hafi verið að því undanfarið að semja marktæk munnleg próf. Ef próf er lagt til 

grundvallar í fyrrgreindum rannsóknum, sem virðist vera raunin, þá verður ýmislegt 

útundan sem ekki verður mælt á hefðbundnum mælistikum. Þannig má ætla að það geti 

verið ávinningur af því að byrja tungumálanám snemma þó að hann sé ekki sýnilegur. 

Það er eðlilegt að ýmsir spyrji hvort vert sé að eyða tíma ungra barna í að læra erlend 

tungumál ef ávinningurinn er ekki merkjanlegur þegar fram í sækir.  

 

Þrátt fyrir að ekki hafi enn tekist að sýna fram á ávinning af því að hefja enskunám 

snemma, er sívaxandi áhugi á að hefja enskukennslu fyrr en gert hefur verið. Það er m.a. 

stefna Evrópuráðsins að íbúar álfunnar verði margtyngdir. Nám í erlendum tungumálum 

er þroskandi sé vel að kennslunni staðið. Það býður upp á skapandi vinnu og getur án efa 
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átt þátt í að styrkja almenna málvitund barna. Auk þess eru börn næm fyrir hinu framandi 

og reiðubúin að gefa sig náminu á vald og læra af samskiptum við aðra. Þau kynnast 

öðrum menningarheimum og eru forvitin um aðra lífshætti og heimshluta. Þannig má 

skapa viðhorf og skilning og efla umburðarlyndi gagnvart menningu annarra þjóða. 

Einnig getur tungumálanám varpað ljósi á að fleira er líkt en ólíkt með mönnunum og 

skiptir þá engu hvar þeir búa eða hvaða mál þeir tala. Í þessu er raunverulegur ávinningur 

fólginn. 

Að læra erlent tungumál 
Það þurfa að vera ákveðin skilyrði fyrir hendi til að auðvelda börnum að læra erlend 

tungumál. Af ytri skilyrðum má nefna reglufestu, endurtekningar, stuðning, hvatningu og 

hrós til að skapa öryggi. Það skiptir miklu máli að námsumhverfið sé hvetjandi og að 

kennslustofan sé lifandi vettvangur þar sem áþreifanlegir hlutir, myndir og veggspjöld, 

sem tengjast viðfangsefnum prýða veggi ásamt verkefnum nemenda. 

 

Nemendur þurfa að heyra tungumálið; því meir sem þeir hlusta á erlenda málið, því betri 

tilfinningu fá þeir fyrir því. Þess vegna ætti kennarinn að nota erlenda málið sem mest til 

samskipta. Það er hægt að einfalda mál þannig að það skiljist auðveldlega og almenn 

fyrirmæli og leiðbeiningar eru endurtekin það oft að með tímanum síast þau inn. Einnig 

er mikilvægt að nota látbragð og myndrænt efni til að styðja við skilninginn. Stöku 

sinnum er þó ástæða til að grípa til móðurmálsins ef um flóknari útskýringar er að ræða 

(Slattery og Willis, 2001). 

 

Í könnun sem gerð var meðal enskukennara í 5. bekk vorið 2002 kemur fram að einungis 

innan við 10% segjast nota ensku alltaf sem samskiptamál í enskukennslunni og rúmlega 

40% segjast nota hana oftast (Auður Torfadóttir, 2003). Í könnun sem 

menntamálaráðuneytið lét gera 2005-2006 voru nemendur í 5. bekk spurðir hversu oft 

kennarinn notaði ensku og svöruðu 41% að kennarinn notaði hana alltaf. Um einn þriðji 

kennara sem tóku þátt í sömu könnun og kenna ensku í 5. bekk sögðust aðallega nota 

ensku sem samskiptamál í enskukennslunni (Samúel Lefever o.fl., 2006). Flestir sögðust 

nota ensku og íslensku til skiptis í kennslustundum. Skýrsluhöfundar telja að ekki sé 

alveg ljóst við hvað nemendurnir miðuðu; hvort kennarinn talaði ensku í hverjum tíma að 
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einhverju marki eða notaði enskuna alltaf. Seinni skýringin virðist líklegri og er hún í 

meira samræmi við það sem kennarar í könnuninni 2002 sögðu. 

 

Þegar kemur að því að tjá sig, þurfa nemendur að fá tækifæri til að prófa sig áfram. Það er 

eðlilegt að gera villur og kennari ætti ekki að ganga hart fram í að leiðrétta. Það er 

mikilvægt að draga fram kunnáttuna en ekki að einblína á það sem er ábótavant. Einnig 

þarf að taka tillit til þess að oftast eru einhverjir nemendur í hópnum hlédrægir og seinni 

til að tjá sig af þeim sökum (Pinter, 2006). Það skiptir mestu að nemendur öðlist 

sjálfstraust og finni fyrir öryggi.   

 

Á yngri aldursstigum er meiri áhersla lögð á hljóð, tal og mynd en á lesinn og ritaðan 

texta. Gert er ráð fyrir að tungumálið lærist í gegnum leik, söng, hreyfileiki, 

hlutverkaleiki og hermileiki. Þegar athyglin og áhuginn beinast að slíkum viðfangsefnum 

er líklegra að notkun erlenda tungumálsins fylgi eðlilega í kjölfarið. Börn hafa eðlislægan 

áhuga á orðum og þess vegna skipar orðaforði einnig háan sess.  

 

Kenning Vygotsky um nám (1962) er á þá leið að börn skapi sína eigin merkingu og séu 

virkir þátttakendur í eigin námsferli. Hann leggur jafnframt áherslu á mikilvægi hins 

félagslega umhverfis og utanaðkomandi stuðnings, einkum frá fullorðnum. Á meðan 

nemendur eru að prófa sig áfram og gera sínar tilraunir með málið þarf kennarinn því að 

veita mikinn jákvæðan og uppbyggjandi stuðning, byggja á því sem nemandinn kann 

fyrir og stuðla að því að hann geti þroskast áfram. Kennarinn þarf einnig að kenna 

nemendum aðferðir við að greina og meta hvað þeir kunna og geta.  

Áhrif kennsluhátta 
Kennsluaðferðir sem notaðar eru í enskukennslu geta haft mikil áhrif á hvernig börn læra 

ensku. Hvers konar enska og hversu mikið hún er notuð í kennslustundum getur haft áhrif 

á enskunám þeirra. Þar sem börn læra á ólíkan hátt og eru oft á mismunandi stigi er  

nauðsynlegt að kennarinn noti fjölbreyttar aðferðir og viðfangsefni í kennslustundum.  

Nemendur læra af kennurum sínum og tileinka sér sama talsmáta og orðaforða (Cameron, 

2001). Þvi meira sem nemendur eru háðir kennurum sínum með að heyra ensku þvi 

nauðsynlegra er að kennarinn leggi áherslu á að nota ensku á fjölbreyttan hátt, t.d. að 
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spyrja og svara á ensku, gefa öll fyrirmæli á ensku, segja frá, fara með vísur og söngva og 

annað. Annars er hætta á að nemendur þrói ekki með sér þætti sem eru nauðsynlegir í 

samskiptum á ensku. Það skiptir mjög miklu máli að skilaboðin sem kennarinn sendir frá 

sér séu þau að það eigi að nota enskuna sem allra mest til tjáskipta og það sé í lagi og 

eðlilegur hluti af námi að gera mistök. Tungumálið verður lifandi í huga nemenda þegar 

það er notað sem eðlilegur samskiptamiðill. Kennari sem notar ensku lítið í kennslu 

styrkir þá hugmynd að enskan sé bókleg námsgrein frekar en tæki til samskipta. Ef 

kennarinn er jákvæð fyrirmynd og notar ensku í daglegum samskiptum getur það verið 

hvatning fyrir nemendur að tala ensku bæði innan og utan skólans. 

 

Börn eru áhugasöm um að læra tungumál til þess að geta tjáð sig. Þau leita að aðferðum 

til að gera sig skiljanleg og eru ófeimin við að prófa sig áfram. Góð tungumálakennsla 

skapar nemendum tækifæri til að byggja upp kunnáttu og færni í merkingarbærum 

samskiptum.   

 

Ungir nemendur læra mest í gegnum talað mál. Í námi byrjenda í ensku þarf að leggja 

mesta áherslu á það. Nemendur þurfa mörg tækifæri til að heyra ensku og æfa sig í að 

tala. Tveir þættir skipta mestu máli í enskunámi ungra byrjenda: orð og tjáskipti 

(Cameron, 2001). Eftir því sem börn læra fleiri ný orð aukast tækifærin til að skilja málið 

og tjáskipti gefa þeim möguleika til að æfa sig og styrkja nýja þekkingu. Í gegnum 

tjáskipti læra nemendur hvernig orð, föst orðasambönd og frasar eru notaðir og hvernig 

tungumálið virkar í samskiptum manna. 

 

Ekki er ráðlegt að innleiða lestur og ritun á ensku fyrr en nemendur eru orðnir læsir á 

eigin máli. En það er hægt að undirbúa lesturinn með því að lesa sögur fyrir nemendur og 

láta þá fylgjast með textanum. 

 

Hvatning og áhugi skipta miklu í tungumálanámi eins og í öðru námi. Hvatning felur í sér 

drifkraftinn sem knýr nemandann áfram og ekki er líklegt að nám eigi sér stað ef áhugann 

vantar. Rannsóknir sýna að viðhorf nemandans á ríkan þátt í árangri hans. Viðhorf 

íslenskra nemenda til ensku eru í flestum tilvikum jákvæð (Samúel Lefever o fl., 2006). 
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Kennslan getur haft mikil áhrif á viðhorf nemandans til tungumálsins og 

tungumálanámsins svo að ábyrgð kennarans er mikil.  

 

Sjálfstraust er einnig mikilvægur þáttur í tungumálanámi. Nemendur þurfa að finna að 

þeir ráði við viðfangsefnið og séu reiðubúnir til þess að taka áhættu þegar þeir reyna að 

tala og skilja tungumálið. Þess vegna er mikilvægt að skapa gott námsandrúmsloft í 

kennslunni svo að nemendur treysti sér til þess að taka áhættu (Brown, 2001). 

 

Áhrif fjölmiðla 
Oft takmarkast kynni nemenda af erlendum tungumálum við það sem fram fer í 

skólastofunni. Annað gildir um ensku, sem er orðin að alþjóðlegu tungumáli og mjög 

útbreidd í fjölmiðlum. Hins vegar hafa flestir nemendur takmarkaða reynslu af að nota 

ensku í daglegum samskiptum.  

 

Íslensk ungmenni hafa frá unga aldri greiðan aðgang að ensku í umhverfi sínu og stór 

hópur þeirra hlustar á enskt talmál í sjónvarpi og kvikmyndum, lesa bækur og tímarit á 

ensku og notar ensku í leikjum og upplýsingaleit í tölvu. Það má því reikna með að 

þannig læri börn og unglingar talsvert í ensku, a.m.k. þau sem eru virkir neytendur í 

heimi fjölmiðla og tæknimiðla.  

 

Þetta er í samræmi við niðurstöður fyrrgreindrar könnunar sem var unnin fyrir 

menntamálaráðuneytið veturinn 2005-2006. Nemendur í 5. bekk voru spurðir hvar þeir 

teldu að þeir lærðu ensku annars staðar en í skólanum.  Langflestir nemendur sögðust 

læra ensku af því að horfa á sjónvarpsþætti eða bíómyndir (73%) og hlusta á tónlist með 

enskum textum (63%). Rétt um 50% sagðist læra ensku af að spila tölvuleiki (Samúel 

Lefever o.fl., 2006). Þessi áhrif fjölmiðla koma einnig fram í viðtölum við nemendur í 

þeirri könnun sem hér er til umræðu.  

 

Þorbjörn Broddason (1999) telur að sjónvarp þjálfi læsi jafnframt því sem það auki 

skilning á töluðu máli. Þá er hann með í huga börn sem alast upp við sjónvarp þar sem 

mikið er sýnt af erlendu sjónvarps- og kvikmyndaefni, með íslensksum texta. Hann 
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bendir á að sjónvarpið opni börnum dyr að menningarheimum framandi þjóða, sjái til 

þess að þau heyri hið erlenda tungumál óbrenglað og fái samtímis þjálfun í að lesa 

textann sem fylgir myndefninu. Börnin venjast mæltu máli á ensku og geta, eftir því sem 

þau styrkjast í lestri, flutt athyglina frá ritaða textanum yfir á samræður persónanna á 

skjánum. Fyrir yngstu börnin getur textinn verið öflugur hvati til að ná tökum á listinni að 

lesa þar sem þau átta sig á að það muni opna fyrir þeim veröld framandi efnis í 

sjónvarpinu. Ekki liggja fyrir neinar rannsóknir á því hvort þetta gerist á þann veg sem 

Þorbjörn nefnir, hvort hið talaða mál fer beint inn án þess að textinn hafi áhrif eða hvort 

um er að ræða sambland af þessu. 

 

Nú er efni íslensku sjónvarpsstöðvanna fyrir yngstu börnin að mestu talsett en með 

auknum aðgangi að erlendum sjónvarpsstöðvum er líklegt að íslensk börn horfi einnig á 

erlent barnaefni. Enn fremur er á markaði mikið af barnaefni á geisladiskum, ýmist 

talsett, textað á íslensku og ensku eða ekki. Hvernig sem á það er litið er ljóst að sjónvarp 

og margmiðlunarefni ýmiss konar hefur mikil áhrif á kunnáttu barna í erlendum 

tungumálum og það þarf að taka tillit til þessarar kunnáttu þegar formlegt nám í erlendum 

tungumálum hefst. 

 

Menntun kennara 
Miklu máli skiptir að þeir sem annast enskukennslu hafi til þess þá menntun sem til þarf. 

Á byrjendastigi er verið að leggja grunninn að því sem síðar verður byggt ofan á og þar 

skapast viðhorfið til námsins. Það er því mikils um vert að rétt sé staðið að kennslunni. 

Menntamálaráðuneytið lét gera könnun sem kom út árið 2006 á menntun þeirra sem 

kenna dönsku, ensku og íslensku í grunnskólum landsins.   

 

Fram kemur að einungis 22% þeirra sem kenna ensku í 5.-7. bekk hafa lokið BEd. prófi 

frá Kennaraháskóla Íslands með ensku sem valgrein eða almennu kennaraprófi frá 

Kennaraskóla Íslands með ensku sem valgrein. Meira en helmingur kennara í ensku, eða 

57%, er með BEd próf eða almennt kennarapróf en ekki ensku sem valgrein. Um 5% 

enskukennaranna hafa lokið BA prófi með ensku sem aðal- eða aukagrein og um 2% hafa 



 16

meiri menntun í ensku en BA próf. Um 10% kennaranna eru leiðbeinendur 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 

Kennarar í 5.-7. bekk með einhverja sérhæfingu í ensku eru 23% í Reykjavík, um 35% á  

höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur, 31% í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðis og um 

21% í dreifbýli. Leiðbeinendur eru fjölmennastir í dreifbýli (um 21%)  og í þéttbýli utan 

höfuðborgarsvæðis (um 16%). Ekki kemur fram í skýrslunni hvort kennarar í 5.-7. bekk 

hafi fengið einhverja sérmenntun í að kenna ungum nemendum ensku. 

Könnun á enskukunnáttu barna í 4. og 5. bekk 
Eins og fram hefur komið í þessari skýrslu telja kennarar að vaxandi fjöldi barna hefji sitt 

formlega enskunám með meiri færni og kunnáttu í ensku en gert er ráð fyrir í markmiðum 

aðalnámskrár fyrir fimmta bekk. Kunnátta þeirra og færni er þó ærið misjöfn eftir því um 

hvaða færniþátt er að ræða: hlustunarskilning og tal, vald á samræðum, lestur eða ritun.  

Markmið  
Könnuninni var ætlað að  

• kanna í hvaða mæli nemendur gætu skilið og  tekið þátt í einföldum 

samskiptum á  enskri tungu um kunnugleg efni.   

• vekja athygli á ólíkri getu og færni nemenda í ensku.  

• vekja athygli á ólíkum þörfum nemenda þegar kemur að þessum 

færniþáttum í skipulagningu náms og kennslu. 

Framkvæmd  
Áður hafði verið gerð forkönnun með þátttöku þriggja grunnskóla. Niðurstöður þeirrar 

könnunar gáfu tilefni til að ætla að almennt væri enskukunnátta nemenda í fimmta bekk 

mikil. Til þess að fá gleggri mynd af stöðunni var könnunin lögð fyrir fleiri hópa. Notað 

var sama matstæki í báðum tilvikum. Ástæða þótti einnig til að athuga hver staðan væri 

hjá yngri nemendum. Fjórði bekkur varð fyrir valinu þar sem í drögum að nýrri námskrá í 

ensku, Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál: Tillögur, er gert ráð fyrir að kennsla í 

ensku hefjist í fjórða bekk og geti jafnvel hafist fyrr (Menntamálaráðuneytið, 2005).  
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Valdir voru fimm skólar í Reykjavík og þrír á landsbyggðinni. Þátttakendur voru 

nemendur úr sex fimmtu bekkjum og níu fjórðu bekkjum. Tryggt var að enginn nemandi í 

fjórða bekk hefði fengið neina formlega enskukennslu og að fimmtu bekkingar væru á 

sínu fyrsta námsári í tungumálinu.  

 

Þátttakendur í fjórða bekk voru 163 og í fimmta bekk 112 eða í allt 275 nemendur. Tóku 

78 drengir og 84 stúlkur þátt í könnuninni í fjórða bekk og í fimmta bekk voru 

þátttakendur 60 drengir og 51 stúlka. Tvö svör voru ógild. Kennarar viðkomandi bekkja 

lögðu hlustunarkönnunina fyrir sína nemendur, en rannsakendur könnuðu færni 

nemendanna í munnlegum samskiptum. 

 

Hlustunarkönnunin sem lögð var fyrir nemendur var tvískipt. Fyrst var lögð fyrir æfing 

(15 spurningar) í þeim tilgangi að nemendur fengju sýnishorn af könnun áþekkri þeirri 

sem þeir fengu síðar. Þetta var gert til að ekkert kæmi nemendum á óvart þegar að sjálfri 

könnuninni kæmi. Könnunin sjálf samanstóð af 20 spurningum og var í fjórum hlutum – 

leikin samtöl af hljómbandi, þ.e. hlustun mismunandi að þyngdarstigi. Bæði æfingin og 

könnunin fóru fram í sömu vikunni. Áhersla var lögð á að EKKI væri um PRÓF að ræða 

heldur var óskað eftir að bæði æfingin og sjálf könnunin væru kynntar fyrir nemendum á 

þann hátt að þeir væru að taka þátt í KÖNNUN sem leggja ætti til grundvallar  

þróunarvinnu og því væri aðstoð þeirra mikilvæg. 

Hlustunarkönnun 
Hlustunin byggði á efni sem gerir ráð fyrir að nemendur hafi lært ensku formlega í 100 - 

175 tíma, (Cambridge Young Learners Handbook, 2000). Nemendur í fimmta bekk í 

skólunum átta sem þátt tóku höfðu fengið kennslu í u.þ.b. sex vikur. Miðað við að 

kennslustundir í ensku í fimmta bekk séu tvær á viku höfðu nemendurnir því fengið 

formlega enskukennslu í u.þ.b. 12 tíma í fimmta bekk. Augljóslega höfðu fjórðu 

bekkingar enga kennslu fengið.  

 
Gögnin sem könnunin byggði á voru geisladiskur með hlustunarefninu, kver með 

æfingarefninu, ólitprentað, og kver með könnuninni, litprentað. Öll hlustunarverkefnin 
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voru í formi samtala milli tveggja. Öll samtöl voru tvítekin á diskinum. Nemendum var 

gefinn nægur tími til að leysa verkefnin.  

 

Æfingin var í þremur hlutum: 

 Hlusta og draga línu milli hlutar og staðar. 

 Hlusta og merkja við eina mynd af þremur. 

 Hlusta og lita. 

Könnunin var í fjórum hlutum, hlustunaræfingar af mismunandi þyngdarstigi: 

 Hlusta og draga línu milli hlutar og staðar. 

 Hlusta og merkja við eina mynd af þremur. 

 Hlusta og lita. 

 Hlusta og merkja við eina mynd  af þremur.  

Öll viðfangsefnin voru þess eðlis að nemendur þurftu ekki að lesa texta eða skila frá sér 

texta á rituðu máli. Könnunin (ólitprentuð) er birt í viðauka 1. 

 

Eins og sjá má á meðfylgjandi töflu er við val á viðfangsefnum, orðaforða og áherslum 

verið að kanna hvort nemendur skilji algeng orð og einfaldar setningar um sig sjálf, 

fjölskyldu og nánasta umhverfi þegar talað er hægt og efnið endurtekið. Einnig hvort þeir 

skilji munnleg fyrirmæli og geti farið eftir þeim.  

 

Viðfangsefni Orðaforði  Áherslur  
Hlusta og draga línu milli 

hlutar og staðar 
Heiti algengra hluta 

Staðsetningarheiti 

Nafnorð og forsetningar 

Hlusta og merkja við eina 

mynd af þremur 1 

Athafnir og staðarheiti Sagnir í samsettri nútíð 

Nafnorð 

Hlusta og lita Litir, staðarheiti, 

staðsetningarorð 

Lýsingarorð, nafnorð og 

forsetningar 

Boðháttur sagna 

Hlusta og merkja við eina 

mynd af þremur 2 

Athafnir, aðstæður, 

mannlýsingar, heiti algengra 

hluta í umhverfi barna 

Þátíð og samruni neitunar og 

sagnar, skilningur á meiru en 

stökum orðum 

Tafla 1: Viðfangsefni hlustunar   Sjá viðauka 1.  
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Könnun á samtalsfærni 
Fjöldi þátttakenda í þessum lið könnunarinnar var takmarkaður. Ákveðið var að ræða við 

þrjá nemendur úr fjórða bekk og þrjá úr fimmta í þremur skólum í Reykjavík. 

Þátttakendur voru sjálfboðaliðar úr hópi nemenda sem fyrr um veturinn höfðu tekið þátt í 

hlustunarkönnuninni. Fleiri buðu sig fram en óskað var eftir þannig að heildarfjöldi 

þátttakenda var 20. Litið er á þetta sem forkönnun sem byggja má frekari rannsóknir á.   

 

Rannsakendur skiptu með sér skólunum þremur. Könnunin fór þannig fram að 

rannsakandi hitti nemendur hvern og einn í skólanum. Könnunin fólst í einföldu samtali 

þar sem annars vegar var stuðst við teikningar og hins vegar samtali um áhugamál og 

nánasta umhverfi.   

 

Gögnin sem könnunin byggði á voru litprentaðar myndir og staðlaðar spurningar við 

hverja mynd. Allar myndirnar voru af aðstæðum og umhverfi sem nemendum er 

kunnuglegt frá heimili, skóla og frístundum. Myndirnar eru birtar ólitprentaðar í viðauka 

2. 

 

Myndefnið var þrenns konar: 

 Garðlíf að sumri til: hús, gróður, tjörn, önd, börn að leik og kona í stól (mynd 1). 

 Tvær hliðstæðar myndir úr kennslustofu: kennari og börn við borð að mála 

myndir (mynd 2). 

 Röð fjögurra mynda úr dýragarði sem sýnir atburðarás (mynd 3). 

 

Könnunin skiptist í eftirfarandi þætti: 

 Rannsakandi heilsaði og kynnti sig og nemandi kynnti sig. 

 Nemandi var beðinn um að benda á ákveðna hluti á fyrstu mynd.  

 Nemandi var beðinn um að setja myndaspjöld á ákveðna staði á mynd 1. 

 Nemandi var spurður um atriði á mynd 1. 

 Nemandi var beðinn að nefna atriði sem eru ólík á hliðstæðum myndum (mynd 2).  

 Nemandi var beðinn um að lýsa atburðarás í myndaröð (mynd 3). 

 Samtal um kunnuglegt efni. 
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Öll viðfangsefnin voru með þeim hætti að nemandi þurfti ekki að lesa texta eða skila frá 

sér texta á rituðu máli. Samtölin voru þess eðlis að nemandi þurfti að skilja mælt mál til 

að geta brugðist rétt við með orðum eða bendingum. Ákveðinn stígandi var í 

viðfangsefnum, frá því að bregðast við boðum og spurningum með bendingum upp í 

gagnvirkt samtal við rannsakanda.  

 

Viðfangsefni Orðaforði  Málathafnir (language 
functions) 

Kynning Kveðjuorð 
Töluorð 

Heilsa og segja til nafns og 
aldurs. 

Benda á ákveðna hluti 
(mynd 1).  

Nafnorð: house, door og ball 
Spurnarorð: where is? 

Bregðast óyrt við spurningum. 

Setja myndaspjöld á 
ákveðna staði (mynd 1). 
 

Nafnorð: radio, camera, cat, doll, 
pineapple, duck, ball, chair, tree og 
ping-pong table 
Forsetningar: under, on, next to 

Bregðast óyrt við spurningum. 

Svara beinum 
spurningum um atriði 
(mynd 1). 

Tölur: two, three  
Litur: red, green 
Athafnir: sitting, drinking, resting 

Svara spurningum á ensku, 
annað hvort með stökum orðum 
eða heilum setningum. 

Nefna atriði sem eru ólík 
á hliðstæðum myndum 
(mynd 2).  
 

Nafnorð: window, door, table, skirt, 
trousers, kangaroo, horse, picture 
Litir: yellow, blue 
Sagnorð: wear, paint, see, be 
Lýsingarorð: same, different 
Tengiorð: and, but 

Lýsa mismun á myndum í 
heilum setningum. 

Lýsa atburðarás í 
myndaröð (mynd 3). 
 

Nafnorð:  zoo, monkey, hat, banana, 
mother 
Sagnorð: look, take, laugh, tell, cry, 
want, give, be, do 
Lýsingarorð: happy, sad,  

Lýsa atburðarás og tilfinningum 
í frásögn.  

Eiga óformlegt samtal 
við rannsakanda sem 
þekkir ekki svör við 
spurningum sem hann 
setur fram.  

Umræðuefni t.d.: foods, hobbies, 
families og pets 
 
Tell me about..., do you have..., what 
is..., do you know...,  

Taka þátt í einföldu samtali og 
að bregðast við spurningum um 
kunnuglegt efni.  

Tafla 2: Viðfangsefni samtalsfærni   Sjá viðauka 2. 

Niðurstöður - hlustun 
Hlutfall réttra svara var almennt mjög hátt eins og í forkönnuninni. Meðaltal af meðaltali    

allra réttra svara var um 72%. 

• Meðaltal af meðaltali svara drengja í 4.bekk í könnuninni var 68,7%. 
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• Meðaltal af meðaltali svara stúlkna í 4.bekk í könnuninni var 68,2%. 

• Meðaltal af meðaltali svara drengja í 5.bekk í könnuninni var 79,6%. 

• Meðaltal af meðaltali svara stúlkna í 5.bekk í könnuninni var 74,0%. 

 

Ef meðaltal af meðaltali er borið saman er greinilegt að 5. bekkur stendur sig betur en 4. 

bekkur, bæði drengir og stúlkur. Minni munur var á niðurstöðum hjá drengjum og 

stúlkum í 4. bekk, en meiri munur var hjá 5. bekkingum. Sjá töflu 3. 

     

Númer spurningar í 

könnunni 

Hlutfall 

(%) 

Allir/Rétt 

svör 

4. bekkur 

Hlutfall (%) 

Drengir/Rétt 

svör 

4. bekkur 

Hlutfall (%) 

Stúlkur/Rétt 

svör 

5. bekkur 

Hlutfall (%) 

Drengir/Rétt 

svör 

5. bekkur 

Hlutfall (%) 

Stúlkur/Rétt 

svör 

1 63,6 60,3 59,5 75,0 64,7 

2 61,8 61,5 53,6 78,3 58,8 

3 61,8 56,4 58,3 78,3 58,8 

4 73,5 70,5 71,4 75,0 78,4 

5 69,8 73,1 58,3 80,0 74,5 

6 84,7 84,6 79,8 91,7 86,3 

7 88,0 87,2 85,7 90,0 90,2 

8 36,4 28,2 35,7 56,7 27,5 

9 92,4 88,5 95,2 93,3 92,2 

10 85,1 85,9 82,1 93,3 78,4 

11 92,0 89,7 90,5 93,3 96,1 

12 91,6 91,0 85,7 96,7 98,0 

13 88,4 84,6 82,1 95,0 96,1 

14 87,3 84,6 82,1 91,7 96,1 

15 41,8 39,7 33,3 55,0 45,1 

16 62,2 56,4 59,5 70,0 64,7 

17 84,4 80,8 83,3 88,3 86,3 

18 36,7 28,2 35,7 43,3 45,1 

19 44,7 34,6 46,4 51,7 49,0 

20 89,5 87,2 84,5 95,0 94,1 

Meðaltal af meðaltali  71,8 68,7 68,2 79,6 74,0 

 
Tafla 3: Samanburður á milli drengja og stúlkna, 4. bekkjar og 5. bekkjar 
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Af þeim tuttugu spurningum í könnuninni eru 12 spurningar sem nemendur svara rétt í 

70% tilvika eða oftar, eins og sjá má á Mynd 1: Rétt svör/Allir skólar.  

 
Mynd 1: Rétt svör/Allir skólar 

 

• Spurning númer 9 var auðveldust fyrir nemendur og svöruðu henni rúmlega 92% 

rétt. 

• Spurning númer 8 vafðist hvað mest fyrir nemendum og svöruðu henni rúmlega 

36% nemendanna rétt. 

 

Þær spurningar sem nemendur svöruðu rétt í 90% tilvika eða oftar voru spurningar  9, 11, 

12 og 20. Þar voru lykilorðin sem spurt var um algeng, alþjóðleg matarheiti (banana, 

pasta), heiti á litum sem samstofna eru við íslensku (rauður/red, blár/blue) og forsetningar 

sem eru líkar hliðstæðum forsetningum í íslensku (í/in; undir/under). 

 

Fjórar spurningar skáru sig úr og voru rétt svör nemenda undir 45% að meðaltali.  Í 

spurningu 8 þar sem spurt var um notkun orðsins “letter” í merkingunni bókstafur 

svöruðu 36,4% þátttakenda rétt.  Líklegt er að flestir tengi orðið “letter” við merkinguna 

sendibréf. Spurningu 15 svöruðu 42% rétt en þar fengu nemendur fyrirmæli um að 

TEIKNA, LITA og STAÐSETJA hlutinn sem þeir áttu að teikna. Þetta var flóknara 

viðfangsefni en önnur í flokki viðfangsefna Hlusta og lita (sjá töflu 1). Í spurningu 18 

strönduðu nemendur sennilega á “couldn’t”, vegna þess að neitunin rennur saman við 
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sögnina, og svöruðu henni 37% rétt. Loks skar spurning 19 sig úr þar sem nemendur 

hnutu trúlega um “weren’t” af sömu ástæðu og í spurningu 18 og gátu tæplega 45% 

nemenda svarað henni rétt.  

 

Athygli vekur að lítill munur er á svörum nemenda í 4. og 5. bekk, sbr. Mynd 2: Rétt 

svör/4. bekkur -5. bekkur. Nemendur í 5. bekk svara oftar rétt en nemendur í 4. bekk og er 

munurinn á milli réttra svara nemenda í 4. og 5. bekk að jafnaði um 10%, ef frá eru taldar 

fjórar spurningar þar sem munurinn er innan við 5%. Draga má þá ályktun að hér sé um 

að ræða þekkingu og færni sem nemendur hafa þegar tileinkað sér við níu ára aldur áður 

en þeir hefja formlegt enskunám og ætla má að þetta sé nokkuð almennt meðal þessa 

aldurshóps. 
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Mynd 2: Rétt svör/4. bekkur – 5. bekkur 

 

Oftar svara drengir réttar en stúlkur í báðum bekkjum en munurinn er almennt lítill, eins 

og sjá má af Mynd 3: Rétt svör/drengir - stúlkur. Þegar á heildina er litið svara drengir 

níu spurningum oftar rétt og stúlkur þremur. Í átta spurningum er munurinn óverulegur, 

eða innan við 3%.  
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Mynd 3: Rétt svör/drengir - stúlkur 

 

Samanburður á skólum í Reykjavík og á landsbyggðinni leiðir í ljós að lítill munur er á 

niðurstöðum, sbr. Mynd 4: Rétt svör/Reykjavík - Landsbyggð. 
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Niðurstöður - samtalsfærni 
Ekki er hægt að alhæfa út frá því litla úrtaki nemenda (20) sem tók þátt í könnun á 

samtalsfærni enda er litið á hana sem forkönnun. Það kom rannsakendum skemmtilega á 

óvart hve mikla samtalsfærni nemendur sýndu.   

 

Misjafnt var hve vel nemendum gekk að segja frá í samfelldu máli. Myndasagan sem 

notuð var í könnun um samtalsfærni bæði styður og heftir. Hún styður að því leyti að hún 

gefur nemendum efni til að tala um, en heftir þegar þeir muna ekki eða kunna ekki þau 

orð sem þeir þurfa á að halda. Frjálsar samræður um áhugamál, eftirlætismat, fjölskyldu 

og gæludýr gáfu besta hugmynd um samtalsfærni nemenda.  

 

Skipta má samtalsfærni nemendanna sem buðu sig fram í þrjá flokka. Í fyrsta flokki eru 

þeir sem lítið gátu tjáð sig þrátt fyrir stuðning, í öðrum flokki eru þeir sem þurftu gott 

mótspil frá viðmælanda í formi spurninga og endurtekninga og í þriðja flokki eru þeir 

sem gátu tjáð sig hjálparlaust. 

 

Flokkur 1 

Þeir nemendur sem lítið gátu tjáð sig voru fáir. Þeir áttu erfitt með að svara spurningum 

rannsakandans en skildu einfaldar spurningar og fyrirmæli eins og: What is your name? 

How old are you? Where is the door? En þeir voru ekki vissir um öll orðin sem fylgdu 

myndefninu, eins og heiti á algengum hlutum, athöfnum og tilfinningum og þeir áttu ekki 

orð yfir staðarforsetningar, töluorð og liti. Eins reyndist þeim erfitt að lýsa og segja frá í 

heilum setningum. Stundum svöruðu þeir á íslensku. Vert er að benda á að þetta er 

eðlilegt skref þegar nemendur eru að fóta sig í erlendu máli. Þeir skilja einfalt mál en hafa 

ekki vald á að bregðast rétt við munnlega.  

 

Flokkur 2 

Þeir sem gátu ráðið við einföld samtöl með hjálp viðmælanda skildu oftast spurningarnar 

og fyrirmælin og svöruðu bæði með stökum orðum og í einföldum setningum. Þeir höfðu 

góðan skilning á þeim orðum sem komu fyrir í myndefninu og gátu notað orð úr 

mismunandi flokkum, eins og orð um fatnað, algenga hluti sem tengjast húsi og innbúi, 
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liti, fjölskydumeðlimi, áhugamál, gæludýr, mat og tilfinningar.  

 

Nemendur í þessum flokki gerðu ýmsar málfræðivillur eins og að sleppa greini og ruglast 

í fornöfnum, forsetningum og fleirtölu. Málfræðivillurnar hindruðu þá þó ekki í að halda 

samtalinu gangandi og þeir gátu látið vita ef þeir þurftu á aðstoð að halda. Í fáum 

tilvikum gripu nemendur til íslenskunnar til að útskýra eða notuðu orð á íslensku yfir 

ensk orð.  

 

 Dæmi um svar þar sem nemanda vantar orð og útskýrir erfiðleikana á ensku: 

Stúlka í 4. bekk: Ohhh, these are..... I don’t know what I can say... it is this (og 

bendir á hlutinn). 

 

Dæmi um frásögn nemanda (lýsing á atburðarás) sem þarf aðstoð: 

Rannsakandi: ... Now can you tell the story? 

Stúlka í 4. bekk: Ehh... I don’t...ég skil ekki. 

Rannsakandi: What happens here? 

Stúlkan: He is taking the hat. 

Rannsakandi: Who took the hat? 

Stúlkan: Monkey. And he is giving a banana and he had his hat back.  

 

Í næsta dæmi þarf nemendinn mjög litla aðstoð við að lýsa atburðarásinni. Nemandinn 

ræður ekki að fullu við að nota þriðju persónu myndina en notar rétt eignarfornafnið 

‘his’.  Hann notar samsetta sögn (phrasal verb) og er þar undir áhrifum frá íslensku: ‘take 

up’ = ‘taka upp’. Þrátt fyrir málfræðivillur kemur hann atburðarásinni vel frá sér og getur 

sagt hvernig persónum líður.  

Drengur í 4. bekk: Ehh the monkey takes his hat and put it on his head. He is 

crying and his mother takes up banana and give the monkey and the monkey give 

his mother the hat again. 

Rannsakandi: So how do they feel here? 

Drengurinn: Very good. 
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Í þessu dæmi hefur nemendinn gott vald á orðum yfir tilfinningar og notkun á tengiorðum 

og hann notar orðasambönd eins og ‘gets angry’ og ‘starts to cry’. 

Rannsakandi: ...now can you tell me the story?  

Stúlka í 5. bekk: Uh, huh. And then one of the monkey gets angry and takes his 

cap and then Ben starts to cry and his mother gives the monkey banana and get 

the cap back and then Ben is happy.  

 

Flokkur 3 

Margir nemendur í þessum flokki gátu hjálparlaust tekið þátt í samtalinu á ensku, eðlilega 

og óhindrað. Þeir notuðu hikorð, fylliorð, endurgjafarorð (uh, uh) og endurtekningar á 

eðlilegan hátt. Þessi fyrirbæri í samtölum hjálpa til við að halda þeim gangandi. Þau gefa 

þeim sem talar tækifæri til umhugsunar og hlustandanum færi á að fylgja eftir og bregðast 

við. Það voru mörg dæmi um hiklaus og viðeigandi tilsvör: 

Rannsakandi: Thank you for helping me out. 

Stúlka í 5. bekk: No problem! 

 

Rannsakandi: Do you make your own pasta sauce? 

Drengur í 4. bekk: No, not really! 

 

Einnig varð þess vart að nemendur geta leikið sér með málið. 

Rannsakandi: I’m going to shut the door. 

Drengur í 4. bekk: Where is your gun? You shot the door. 

 

Nemendur í þessum flokki gátu útskýrt málerfiðleika sína á ensku á ítarlegri hátt en í 

hinum flokkunum. Málvillur komu ekki í veg fyrir samskipti og ollu ekki misskilningi. 

Rannsakandi: What is she wearing here? What is this called? 

Drengur í 4. bekk: I can’t remember how I tell the name of this.  

Rannsakandi: What’s this?  

Drengur í 4. bekk: Like I told you, haa, I told you when I come here in, I told you I 

can not speak much English. That is because I can not remember …. 
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Nemendur í þriðja flokki fara létt með að lýsa atburðarás í myndasögunni og nota 

flóknari tengingar en nemendur í hinum flokkunum. Þeir ráða flestir vel við ákveðinn og 

óákveðinn greini, eignarfall og þriðju persónu myndina í nútíð. En áhrif frá íslensku sjást 

í samsetningum sagnorða eins og t.d. ‘goes to cry’ = „fer að gráta“. 

Rannsakandi: …now, can you tell the story? 

Drengur í 5. bekk: But the monkey takes Ben’s hat and puts it on himself and he 

goes to cry, Ben goes crying. But his mother gives the monkey a banana and he 

takes the banana for his hat.  

Rannsakandi: Ok, and how does Ben feel? 

Drengur í 5. bekk: He feels really good, after that.  

Rannsakandi: Yeah, how does he feel in this picture?  

Drengur í 5. bekk: He is crying.  

Rannsakandi: And in the last picture, how does he feel? 

Drengur í 5. bekk: He’s glad.  

 

Dæmi voru um að nemendur geta notað fjölbreytt orð yfir tilfinningar. 

Rannsakandi: …now you tell the story. 

Stúlka í 5. bekk:  This here? 

Rannsakandi: Uh, uh. 

Stúlka í 5. bekk: Then the monkey takes the hat off the boy and puts it on hisself… 

on hisself. Then the mommy gives him banana and she got the hat.  

Rannsakandi: So how does Ben feel? Here he is laughing. 

Stúlka í 5. bekk:  Now he is not, now he is surprise, he is crying here and he is 

glad here.  

 

Fleiri dæmi um áhrif frá íslensku: ‘be in, be on’ – „vera í tölvunni, vera á hjólinu“: 

Rannsakandi: What is your hobby? 

Drengur í 5. bekk:  Ehhh, I don’t know what that means.  

Rannsakandi: What do you like to do when you have free time?  
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Drengur í 5. bekk:  I like to be in the computer, play outside, be on my bike and 

lots of stuff.  

 

Sumir nemendur sýna færni í að nota mismundi tiðir sagna (nútíð, þátíð og framtíð) og 

samtengingar eins og tíðartengingar.  

Rannsakandi: Can you tell me about your family? 

Drengur í 5. bekk: My mother and my father are separated so I have one 

stepfather and one stepmother. I have two sisters and soon, after one or two 

months I will get a brother.  

Rannsakandi: Ok, a new brother, or no, your first brother, a baby brother. Do you 

have a pet?  

Drengur í 5. bekk:  Yeah, I have three cats and four kittens. Once I had two frogs 

and one fish but one of the frogs jumped in the water and smashed up but the 

other one just died.  

 

Hér er enn eitt dæmi um áhrif frá íslensku: ‘for two months’ = „fyrir tveimur mánuðum“ 

Rannsakandi: So now you have cats and kittens.  

Drengur í 5. bekk:  I have always had cats. One of my cat got kittens for two 

months.  

Rannsakandi: What are you going to do with the kittens?  

Drengur í 5. bekk:  I’m going to give them away. Like I did all the other times, it’s 

the fourth time now.  

 

Næst er gott dæmi um hverning nemandinn beitir hikorðum og endurgjafarhljóðum til að 

fá aukin tíma til að finna orð, gera sig skiljanlegan og halda samtalinu gangandi. Í einu 

tilviki notar nemandinn íslenskt orð í staðinn fyrir enska orðið. Þetta eru jákvæð og 

eðlileg viðbrögð og sýna ákveðinn málþroska og að nemandinn hugsar sig um. Það 

undirstrikar að ekki er sjálfgefið að nemendur geti sett fram heilar og fullmótaðar 

setningar án umhugsunar. 

Rannsakandi: Can you tell me more about your family? 
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Stúlka í 5. bekk:  Yes, umm, my sister she is, umm, in menntaskóla and my brother 

is in this school. And my mama, Mom works, uhh… cleaning places, where the 

police practices and things like that. 

Rannsakandi: Does she clean where the police works?  

Stúlka í 5. bekk:  the police teachers, teaching police.  

Rannsakandi: Ok, does she clean there? 

Stúlka í 5. bekk: Yeah.  

Rannsakandi: Aha. In the police school maybe?  

Stúlka í 5. bekk: Yes, that’s the right word. 

 

Nemendur beita ýmsum aðferðum til að halda samtalinu gangandi þó þá vanti orð, eins 

og drengurinn í 4. bekk sem bregður á það ráð að nota almennari orð í staðinn fyrir orðið 

sem vantar (‘thing’ í staðinn fyrir ‘hat’). 

Drengur í 4. bekk: The monkey takes, ahhh, this off Ben when they are going. But 

now Ben is crying because he is with his thing. And his mother give the monkey 

banana and the monkey gives the Ben his thing back.  

 

Oft höfðu nemendur mikinn áhugi á að tjá sig og jafnvel leiða samtalið með þvi að 

innleiða umræðuefni eða gefa viðbótarupplýsingar umfram það sem rannsakandi sóttist 

eftir.  

Rannsakandi: Do you have a hobby? 

Stúlka 5. bekk:  Yes, I do. It’s kayak. 

Rannsakandi: Kayaking in the river? 

Stúlka: Yes sometimes – and sometimes in the swimming pool at my father work. 

He is a teacher. He teach kayaking and he is a... he build things. 

 

Hvað segir þetta okkur um samtalsfærni barna?  

Almennt skilja börn mikið og löngun þeirra til að tjá sig á ensku er mikil. Flestir 

nemendurnir í könnuninni virðast ráða við einföld samtöl þar sem þeir fá stuðning af 

viðmælanda og sumir búa yfir talsvert þroskaðri færni í tjáskiptum á ensku, þar sem þeir 

kunna að beita viðeigandi tilsvörum. Fram kemur að orðaforði þeirra og vald á málinu er 
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áhugasviðsbundið og sjálfhverft.  Færni þeirra til að svara hiklaust er til staðar þegar 

aðstæður og umræðuefni er kunnuglegt. Einnig kunna þau ýmis hikorð og staðlaða frasa. 

Ýmsar málvillur koma fyrir, í mismiklum mæli, en hamla sjaldnast skilningi né hindra 

tjáskipti. Ekki er hægt að alhæfa út frá því litla úrtaki sem hér um ræðir en þó gefur þessi 

forkönnun á samtalsfærni nemenda vísbendingu um að það sé nokkur hópur þeirra sem 

hefur náð talsverðu valdi á ensku talmáli upp á eigin spýtur.  

 

Niðurstöður í ljósi Aðalnámskrár grunnskóla  
Þegar úrlausnir nemenda eru skoðaðir í samanburði við Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend 

tungumál: Tillögur (Menntamálaráðuneytið, 2005) kemur í ljós að velflestir þátttakendur 

ráða að verulegu leyti við mörg markmið um hlustun og talað mál - samskipti og frásögn 

í 4. og 5. bekk. Könnunin tók til eftirfarandi markmiða sem hér eru tekin úr tillögum að 

námskrá í ensku 2005. Feitletruð eru þau markmið í töflu 4 sem þátttakendur virðast ráða 

mismikið við, að því marki sem könnunin gefur vísbendingar um. Ekki reyndi á þá þætti 

sem ekki eru feitletraðir. 
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 Markmið (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál: Tillögur 2005) 

4. 

bekkur 

skilji einföld fyrirmæli kennara 

skilji einföld orð og setningar í tengslum við viðfangsefni sem eru kunnugleg 

skilji helstu kveðjur og kurteisisorð í samskiptum 

geti fylgst með í einföldu hlustunarefni, t.d. söngvum og þulum 

skilji einfaldar spurningar um viðfangsefni 

H
lu

st
un

 

5. 

bekkur 

skilji fyrirmæli og leiðbeiningar kennara 

skilji félaga sína í samskiptum í kennslustundum 

skilji einfaldar spurningar um kunnuglegt efni 

geti fylgt þræði í einföldu hlustunarefni, s. s. söngvum, sögum og ævintýrum 

geti hlustað eftir ákveðnum upplýsingum 

4. 

bekkur 

geti tekið þátt í einföldum samskiptum, t.d. kynnt sig og heilsað 

geti tekið þátt í samskiptaleikjum 

geti tekið þátt í einföldu samtali, t.d. spurt og svarað 

geti tekið undir í söng og farið með þulur 

Ta
la

ð 
m

ál
 - 

sa
m

sk
ip

ti 

5. 

bekkur 

geti tekið þátt í samskiptum við kennara og samnemendur, t.d. beðist afsökunar 

geti svarað einföldum persónulegum spurningum og beðið um samsvarandi upplýsingar 

geti tekið þátt í hlutverkjaleikjum 

kunni að nota algeng orð og orðasambönd tengd tíma, t.d. yesterday, next week 

4. 

bekkur 

 

geti gefið einfaldar upplýsingar um sjálfan sig 

geti lýst hlut eða mynd á einfaldan hátt 

Ta
la

ð 
m

ál
 - 

fr
ás

ög
n 

5. 

bekkur 

 

 

geti sagt frá sjálfum sér og nánasta umhverfi 

geti lýst hlutum eða myndum 

geti stafað fullt nafn og heimilisfang 

Tafla 4 – Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál: Tillögur 2005. 

 

Á vegum Evrópuráðsins hefur verið þróaður stigbundinn viðmiðunarrammi/matskvarði, 

The Common European Framework of Reference for Languages (2001), sem nemandi 

eða einstaklingur getur mátað kunnáttu sína við og gildir þar einu á hvaða aldri hann eða 

hún er. Evrópuramminn metur fimm færniþætti: hlustun, talað mál-samskipti, talað mál- 
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frásögn, lestur og ritun. Hver færniþáttur er metinn í sex þrepum: A1, A2, B1, B2, C1, 

C2. A þrep miðast við grunnþekkingu og færni (Basic user), B þrep miðast við að 

einstaklinginn geti notað tungumálið á sjálfstæðan hátt (Independent user) og C þrep 

miðast við nær reipreinandi færni (Proficient user). 

 

Ef staðsetja á kunnáttu og færni nemendanna sem þátt tóku í könnuninni innan 

viðmiðunarramma Evrópuráðsins kemur í ljós að geta og færni nemenda í þeim 

færniþáttum sem könnunin tók til er í flestum tilvikum innan þreps A1, í mismiklum 

mæli þó (tafla 5). 

 

 A1 A2 

H
lu

st
un

 

Ég skil algeng orð og einfaldar setningar um 

sjálfa(n) mig, fjölskyldu mína og nánasta umhverfi 

þegar fólk talar hægt og skýrt. 

 

Ég skil setningarog algeng orð sem tengjast mér 

persónulega (t.d. persónulegar upplýsingar um mig 

og fjölskyldu mína, innkaup, nánasta umhverfi og 

atvinnu). Ég get skilið aðalatriðin í stuttum, 

skýrum og einföldum skilaboðum og 

tilkynningum. 

S
am

sk
ip

ti 

Ég get tekið þátt í einföldum samræðum ef hinn 

aðilinn er reiðubúinn að endurtaka eða umorða 

hluti hægt og hjálpa mér að koma orðum að því 

sem ég er að reyna að segja. Ég get spurt og svarað 

einföldum, algengum spurningum og spurningum 

um kunnug málefni. 

 

Ég get tjáð mig um einföld og fastmótuð verkefni 

sem þarfnast einfaldra og beinna tjáskipta um efni 

sem ég þekki. Ég get átt einföld orðaskipti á 

félagslegum vettvangi, jafnvel þótt ég skilji ekki 

nóg til að halda samræðum gangandi sjálf(ur). 

 

Fr
ás

ög
n 

Ég get notað einföld orðasambönd og setningar til 

þess að segja frá búsetu 

minni og fólki sem ég þekki. 

 

Ég get myndað nokkrar setningar til þess að lýsa 

fjölskyldu minni og öðru fólki á einfaldan hátt, 

sagt frá búsetu minni, menntun og þeirri vinnu sem 

ég stunda eða hef stundað. 

 

Tafla 5  

 

Í viðauka 3 er að finna sjálfsmatsramma úr íslenskri útgáfu af Evrópsku 

tungumálamöppunni sem notaður var til að greina nánar færni nemenda. Þessi 

sjálfsmatsrammi er byggður á viðmiðunarramma Evrópuráðsins. Evrópsku 
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tungumálamappan er öllum aðgengileg að kostnaðarlausu á vef Menntamálaráðuneytisins 

og Menntagáttar.  

 

Vert er að benda á að samræmi er milli getu og færni þátttakenda hvort sem greining 

byggir á markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál: Tillögur (2005) eða 

færniþrepum Evrópurammans. Markmið og matstæki haldast vel í hendur. Hvort um sig 

lýsir vel þeim viðfangsefnum sem leggja má fyrir nemendur til að kanna á hvaða stigi 

þeir eru. 

 

Ábendingar og tillögur 
Í ljósi niðurstaðna úr könnunum á hlustun og samtalsfærni nemanda má benda á ýmis 

atriði sem varða enskukennslu og nám á grunnskólastigi. 

 

Enskt talmál í enskutímum 

Niðurstöður benda eindregið til þess að nemendur hafi það góðan skilning á ensku talmáli 

að ekkert sé því til fyrirstöðu að kennslan fari fram á ensku að mestu leyti.  

 

Menntun kennara 

Tungumálakennsla ungra nemenda er sértæk kennsla og krefst annarra áherslna og 

kennsluhátta en á efri stigum. Því er nauðsynlegt að kennarar sem taka að sér þá kennslu 

hafi fengið menntun í að kenna ungum börnum tungumál. Til þess að svo megi verða 

þurfa kennarar að hafa aðgang að og sækja endurmenntun til viðbótar því grunnnámi sem 

þeir hafa aflað sér. Skólastjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um að tungumálakennsla 

krefst sérþekkingar.   

 

Framfarir í námi 

Ljóst er að til þess að nemendur taki framförum í skilningi á mæltu máli í ensku verður 

kennslan að styðja við og byggja ofan á fyrirliggjandi kunnáttu nemenda. Niðurstöður 

kalla á að kennarar nýti sér jákvætt viðhorf nemenda til ensku og þá færni sem þeir búa 

yfir þegar þeir hefja formlegt enskunám.  
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Upphaf enskukennslu 

Á grundvelli niðurstaðna úr könnuninni má leiða að því líkur að hugsanlega eigi að hefja 

enskukennslu fyrr en nú er gert og þá með áherslu á hlustun og munnlega tjáningu eins og 

bent er á í Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál: Tillögur (2005). 

 

Evrópskt matstæki  

Tilgangur þessarar könnunar var að nýta niðurstöður til að gera forsögn að matstæki sem 

kennarar gætu notað til að meta kunnáttu og færni nemenda þegar þeir hefja formlegt 

enskunám. Við teljum að með íslenskri útgáfu af Evrópsku tungumálamöppunni sé komið 

kjörið tæki til að meta hvað nemendur kunna og í hverju færni þeirra er fólgin. Sjá 

viðauka 3. 

 

Lokaorð 
Þó að mörgum hafi verið ljóst að enskukunnátta ungra Íslendinga væri talsverð, verður að 

segjast að niðurstöður komu nokkuð á óvart. Þó að ekki sé hægt að alhæfa út frá úrtakinu 

eru vísbendingarnar sterkar. Ef við viljum standa vel að enskukennslu ungu 

kynslóðarinnar, þarf að taka tilliti til þess að margir koma með talsverða kunnáttu í 

farteskinu. Það er von okkar sem að þessari skýrslu stöndum að hún geti gagnast 

kennurum við skipulagningu á kennslu og val á námsefni og aðferðum. Það skiptir öllu 

að vel sé staðið að byrjendakennslunni, því á henni grundvallast allt áframhaldandi námi í 

ensku. Það þarf að tryggja að ávallt sé í boði haldgóð menntun og endurmenntun fyrir 

enskukennara og gott úrval námsefnis sem kemur til móts við mismunandi þarfir 

nemenda.  
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Viðauki 1 
Hlustunarkönnun
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Viðauki 2 
Könnun á samtalsfærni 
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Viðauki 3 
 
Sjálfsmatsrammi (Evrópska tungumálamappan) 
 

Könnunin tók til eftirfarandi marklýsinga. Feitletraðar eru þær marklýsingar sem 

þátttakendur virðast ráða við í einhverjum mæli, að því marki sem könnunin gefur 

vísbendingar um. Ekki reyndi á þá þætti sem ekki eru feitletraðir. Í ljós kom að geta 

sumra nemenda teigir sig inn í þrep A2. 

 

Hlustun 
A1 A2 

Ég skil einföld orð og orðatiltæki þegar talað 
er hægt og skýrt, t.d. um sjálfa(n) mig og 
fjölskyldu mína. 

Ég skil það sem sagt er við mig í einföldum 
samtölum ef talað er hægt og skýrt. 

Ég skil leiðbeiningar kennara og orð sem 
tengjast skólanum o.s.frv. 

Ég skil algeng orð og orðatiltæki um það sem 
ég þekki vel og hef áhuga á, t.d. skóla, 
fjölskyldu, mat, íþróttum, áhugamálum, frí, 
tónlist o.s.frv. 

Ég skil einfaldar leiðbeiningar, skýringar og 
athugasemdir. 

Ég næ aðalatriðum í einföldum, skýrum 
skilaboðum og tilkynningum í síma eða símsvara 
ef talað er hægt og skýrt. 

Ég skil nöfn á hversdagslegum hlutum í 
umhverfinu. 

Ég skil einföld orðasambönd, spurningar og 
upplýsingar sem tengjast grunnþörfum. s.s. að 
fara út í búð, að borða, eða fara til læknis. 

Ég skil einfaldar kveðjur og orðasambönd, t.d. 
gjörðu svo vel og þakka þér fyrir. 

Ég get fylgt einföldum leiðbeiningum um hvernig 
eigi að komast frá einum stað til annars. 

Ég skil tölur og verð Ég skil aðalatriði í samtölum milli tveggja 
einstaklinga ef talað er hægt og skýrt og ég 
þekki aðstæður. 

Ég skil heiti á vikudögum og mánuðum  

Ég skil tíma- og dagsetningar.  
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Talað mál – samskipti 
 
A1 A2 

Ég kann að heilsa og kveðja og þakka fyrir 
mig og biðjast afsökunar. 

Ég ræð við einföld samskipti og get gert mig 
skiljanlega(n) ef ég fæ aðstoð. 

Ég get spurt fólk hvernig það hafi það og sagt 
hvernig ég hef það. 

Ég get beðið fólk um að endurtaka eða útskýra. 

Ég get sagt hver ég er, spurt aðra að nafni og 
kynnt þá. 

Ég get tekið þátt í stuttum samræðum við 
venjulegar aðstæður um áhugavert efni. 

Ég get sagt að ég skilji ekki, beiðið um að 
talað sé hægar og beðið um hjálp. 

Ég get boðið öðrum og þegið boð, komið með 
uppástungur, beðist afsökunar og beðið um leyfi. 

Ég get spurt hvernig eigi að orða hlutina og hvað 
orð þýði. 

Ég get sagt hvað mér líkar eða mislíkar, verið 
sammála eða ósammála fólki. 

Ég get spurt og svarað einföldum beinum 
spurningum um algenga hluti, s.s. 
fjölskylduna, skólann, ef ég fæ hjálp frá þeim 
sem ég er að tala við. 

Ég get gert einfaldan samanburð á hlutum og 
aðstæðum. 

Ég ræð við tölur, magn, verð og get sagt hvað 
klukkan er. 

Ég get látið í ljósi hvað mér finnst á einfaldan hátt 
og tjáð þakklæti. 

Ég ræð við einföld innkaup með því að nota 
bendingar og látbragð til að undirstrika það sem 
ég segi. 

Ég get rætt hvað eiga að gera, hvert eigi að fara, 
ráðgert að hittast, t.d. um kvöldið eða helgina. 

Ég get svarað einföldum beinum spurningum 
sem snerta mig ef talað er hægt og skýrt á 
venjulegu máli. 

Ég get spurt og svarað einföldum spurningum um 
liðna atburði, t.d. hvað gerðist í gær, í síðustu 
viku, fyrir ári. 

 Ég ræð við einföld símtöl, t.d. sagt hver er að 
hringja, beðið um að fá að tala við einhvern, gefið 
símanúmer mitt. Tekið við einföldum skilaboðum. 

 Ég get bjargað mér með einfalda hluti, t.d. farið í 
búðir, á pósthús, pantað drykki eða mat 

 Ég get nálgast einfaldar hagnýtar upplýsingar, s.s. 
spurt til vegar, pantað gistingu, pantað tíma hjá 
lækni, í hágreiðslu  eða hjá tannlækni. 
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Talað mál – frásögn 
 
A1 A2 

 

Ég get veitt helstu upplýsingar um 
sjálfa(n) mig, s.s. nafn, aldur, 
heimilsfang, fjölskyldu, áhugamál og 
skóla. 

Ég et lýst sjálfum/sjálfri mér, fjölskyldu minni og öðru fólki 
sem ég þekki. 

Ég get notað einföld orð og orðatiltæki til að 
lýsa því hvar ég á heima. 

Ég get lýst heimili mínu og hvar ég á heima. 

Ég get notað einföld orð og orðatiltæki til að 
lýsa fólki sem ég þekki. 

Ég get sagt hvað ég geri venjulega heima, í skólanum 
og í frítíma mínum. 

Ég get sagt hvernig ég hef það. Ég get lýst menntun minni og námsgreinum. 

 Ég get lýst atburðum stuttlega, sagt stutta sögu  og sagt 
frá kvikmynd sem ég hef séð. 

 Ég get sagt frá liðnum atburðum, t.d. hvað ég gerði um 
helgina, í sumarfríinu. 

 Ég get sagt frá áformum mínum í náinni framtíð og hvaða 
möguleika ég hef. 

 Ég get lýst hlutum stuttlega og borði þá saman. 

 Ég get sagt hvað mér líka og mislíkar við eitthvað og hvers 
vegna. 

 Ég get kynnt efni stuttlega sem ég hef verið að vinna að 
og/eða er á mínu áhugasviði ef ég hef haft tíma til að 
undirbúa mig. 

 Ég get komið með stutta tilkynningu eða haldið stutta 
ræðu ef ég hef haft tækifæri til að æfa mig. 

 Ég get metið það sem ég hef gert í námi mínu, sagt hvað 
ég hef lært, hvað var auðvelt og hvað ekki og hvers 
vegna. 

 


