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Birna Arnbjörnsdóttir
Háskóla Íslands

Inngangur

Í þessu sérriti er lýst í örstuttu máli meginstraumum í annars-
málsfræðum í dag og sjónum sérstaklega beint að þeim breyt-

ingum sem orðið hafa í annarsmálsfræðum eftir síðustu aldamót 
og endurspeglast í greinum ritsins. Þar ber mest á rannsóknum á 
því hvernig hið málsálfræðilega uppbyggingarferli tungumálsins 
og notkun mótast af félagslegu umhverfi þess (Larsen-Freeman 
2018; Ellis 2021). Annarsmálsfræði byggja því á margþættum og 
þverfræðilegum rannsóknarnálgunum (Ellis 2021) sem gera þau 
að sérstaklega kraftmiklu og skemmtilegu fræðasviði. Hér verður 
stiklað á stóru og reynt að tengja kenningar í fræðunum við þær 
rannsóknir sem eru kynntar í þessu riti en flestar beinast að því að 
skýra hvernig málaðstæður hafa áhrif á máltileinkun, meðal annars 
magn og eðli ílags, málnotkun og viðhorf, í og utan kennslu. 

Bókin Mál málanna kom út árið 2007 í ritstjórn Auðar Hauksdóttur 
og Birnu Arnbjörnsdóttur. Í bókinni er að finna yfirlit yfir stöðu ann-
arsmálsfræða og greinar sem lýsa íslenskum rannsóknum þess tíma. 
Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og má segja að nánast hafi 
orðið viðsnúningur á nálgunum og viðhorfum í annarsmálsfræðum, 
allt frá hugmyndum fræðimanna um eðli tungumála, sérstaklega 
eðli fjöltyngis (Council of Europe a), en einnig kenningar um notkun 
fleiri en eins tungumáls og málafbrigða við mismunandi málað-
stæður. Viðhorfsbreytingarnar eru ekki síst til komnar vegna mikilla 
fólksflutninga milli málsvæða á undanförnum árum en einnig vegna 
breytinga á eðli samskipta í stafrænum heimi þar sem áhrif ensku 
sem samskiptamáls hafa gerbreytt málumhverfi margra þjóða, sér-
staklega í Norður-Evrópu (Dimova o.fl. 2015). Kenningar um tungu-
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mál sem afmarkað fyrirbæri þar sem talað er um fyrsta mál (og oft 
þá frá sjónarmiði opinberrar þjóðtungu) og annað mál og erlend mál 
hafa vikið fyrir kenningum um að öll þau tungumál sem málhafinn 
hefur á valdi sínu myndi tungumálaforða hans (e. language repertoire) 
(Council of Europe b). Tungumálaforðinn sé síbreytilegt fyrirbæri 
sem málnotandinn nýtir og aðlagar að málaðstæðum og viðmælanda 
hverju sinni. Eins og Larsen-Freeman bendir á í yfirlitsgrein sinni 
frá 2018 skoða fræðimenn nútímans ekki fjöltyngi lengur út frá 
mýtunum um eintyngi (e. monolingual bias), afmörkun tungumála og 
málafbrigða (e. separation of languages and varieties), og upphafi og endi 
máltileinkunar, heldur má segja að áherslurnar séu fremur á hvernig 
málhafi lærir fleiri en eitt tungumál og notar tungumálaforða sinn 
í samskiptum við aðra, til náms og starfa. Þá er ekki síst mikilvægt 
að skýra hvernig tungumálaforðinn mótar viðhorf til sjálfsins og ann-
arra, hópa og einstaklinga. 

Ýmsir fræðimenn hafa átt þátt í að kalla fram þá þróun sem 
orðið hefur í annarsmálsfræðum undanfarin ár. Hér er átt við flutn-
ing áherslna frá málfræðimiðuðum lýsingum yfir í hvernig mál-
kerfið byggist upp, stundum kallaðar framvindukenningar, í að 
skoða uppbyggingu tungumálsins í samhengi við notkun þess og 
málaðstæður. Áhugi á málfræðilegri framvindu tungumálakerfisins 
er þó enn við lýði og mikilvægur (sjá t.d. Lydia White 2003 og 
síðari verk; Susan Gass o.fl. 2020; Doughty og Williams 1998; og 
umfjöllun Birnu Arnbjörnsdóttur um áhrif kenninga Chomskys 
á annarsmálsfræði 2013) en hefur að einhverju leyti hopað fyrir 
málsálfræðilegum (e. cognitive neuroscience) rannsóknum á tengslum 
máls og starfsemi heilans (sjá t.d. verk Byalistok 2012 um jákvæðar 
hliðar fjöltyngis). Rannsóknir De Houwer (2009) gefa gott yfirlit 
yfir máltökuferlið hjá börnum sem læra fleiri en eitt mál sam-
tímis og þeim þáttum sem hafa áhrif á það ferli. Úrvinnslukenning 
Pienemanns (1998) er framvindukenning sem lýsir uppbyggingu 
málkerfisins hjá málnemanum sem þarf að byggja upp sértæka 
úrvinnslufærni áður en hann getur unnið úr nýjum málfræðilegum 
upplýsingum. Kenningin gerir þannig grein fyrir bæði föstum 
kerfisbundnum ferlum sem neminn tileinkar sér og einstaklings-
bundnum afbrigðum (e. variations) sem sjást í tileinkunarferlinu. 
Rannsóknir Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2013) 

INNGANGUR
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og Maríu Garðarsdóttur o.fl. (2019) lýsa uppbyggingu fallbeyg-
ingar í íslensku sem öðru máli út frá hugmyndum Pienemans. 

Félagslega bylgjan (e. social turn) í annarsmálsfræðum er oftast 
rakin til tímamótagreina Firth og Wagner (1997; 2007) þar 
sem þeir kalla á endurskoðun áherslna fræðimanna samtímans á 
innri gerð tungumála og taka til skoðunar þá félagslegu umgjörð 
sem knýr framvindu málsins hjá málnemanum. Viðhorf Firth og 
Wagner var og er að tungumál og notkun þeirra séu í eðli sínu fé-
lagslegt fyrirbæri sem skýrir takmarkaðan árangur fyrri rannsókna 
til að skýra hvernig málkerfi virka og þróast án tilvísunar til félags-
legra þátta máltileinkunar. Upp úr þessum hugmyndum varð til 
nálgun sem kallast CA-SLA; aðferðir samtalsgreiningar (e. conversa-
tion analysis (CA)) eru notaðar til að skoða tileinkun annars máls 
(e. second language acquisition (SLA)) sem leggur áherslu á að skoða 
málleg samskipti manna á meðal. Grein Guðrúnar Theodórsdóttur 
og Sörens Eskildsen (í þessu riti) fjallar um þá máltileinkun sem á 
sér stað í samskiptum fólks. Rannsóknir í anda CA eru í eðli sínu 
emískar (e. emic); þar er innra sjórnarhorn notað til að skoða sam-
skipti milli málnema í íslensku og viðmælenda hans, þ.e. hvernig 
þeir skilja hvor annan. Máltileinkunarferlið er því rannsakað út 
frá einstaklingnum, málhafanum sjálfum. Rannsóknir Guðrúnar 
Theodórsdóttur og hennar teymis (Guðrún Theodórsdóttir 2018; 
Eskildsen og Guðrún Theodórsdóttir 2017; Guðrún Theodórsdóttir 
og Eskildsen í þessu riti) eru dæmigerðar fyrir slíka nálgun og 
eru sennilega einstakar á heimsvísu þar sem þær lýsa á nákvæman 
hátt raunverulegum og flóknum samskiptum milli málnema og 
íslenskra viðmælenda hans yfir langan tíma. 

Rannsóknir á hvernig tungumál þróast í félagslegu samhengi eru 
í miklum blóma. Hugmyndinni um tungumálaforða og notkun hans 
fylgir hugtakið fjöltyngi (e. multilingualism/plurilingualism) (Council of 
Europe a) fremur en t.d. tvítyngi og nær yfir öll þau tungumál sem 
málneminn lærir og nýtir til samskipta (í stað t.d. fyrsta máls M1 
og annars máls M2). Rannsóknir sem skoða tungumálaforða barna 
sem tala erfðarmál á Íslandi auk íslensku eru afar gróskumiklar enda 
er tungumálið undirstaða lestrar sem aftur hefur afgerandi áhrif á 
þá stefnu (e. trajectory) sem námsferill barna tekur og þar með líf og 
starf þess. Grein Renötu Emilsson Pésková (í þessu riti) fjallar um 



10     Milli mála 14/1/2022

fjöltyngd börn og viðhorf þeirra sjálfra, foreldra þeirra og kennara 
til fjöltyngis og hvernig fjöltyngið er metið og nýtt í lífi barnanna. 
Rannsóknin er byggð á viðamiklu doktorsverkefni Renötu (2021) 
sem hefur rutt brautina á Íslandi á sviði nútíma fjöltyngisrannsókna. 
Niðurstöðurnar lýsa því út frá sjónarmiði einstaklingsins (emísku) 
hvernig börnin sjálf, foreldrar þeirra og kennarar meta og reyna 
að nýta sér tungumálaforða barnanna en skólayfirvöld og opinber 
menntastefna endurspegla eldri viðhorf um að fjöltyngi sé frekar 
börnum til vansa eða hunsar algerlega að vísa til þess að börnin tali 
fleiri en eitt tungumál og þýðingu þess fyrir námið. 

Grein Hönnu Ragnarsdóttur er á sömu nótum en hún skoðar 
málstefnu foreldra þegar kemur að því að ákveða hvaða tungumálum 
skuli haldið að börnum. Þar er lýst viðhorfum foreldra barna sem 
tala erfðarmál en niðurstöðurnar eiga líka erindi til íslenskumælandi 
foreldra fjöltyngdra barna. Málstefna hins opinbera og málstefna 
fjölskyldna þarfnast frekari rannsókna á Íslandi, ekki síður meðal 
foreldra þar sem báðir tala íslensku og eiga börn sem í síauknum 
mæli nota ensku með íslenskunni í daglegu lífi. Greinar Renötu 
og Hönnu lýsa afleiðingum nýs málumhverfis á Íslandi og eru því 
mikilvægar þegar kemur að endurskoðun mál- og menntastefnu sem 
endurspeglar raunveruleika íslensks málsamfélags. 

Hugtakið krosstynging (e . translanguaging) (Garcia 2009, 140) er 
notað um tungumálanotkun þegar málhafi notar það tungumál sem 
hentar hverju sinni í samskiptum við aðra. Þegar börn á skólaaldri 
eiga í hlut er krosstynging notuð til að skilja kennarann, kennsluna og 
námsefnið. Krosstynging sem skoðuð er út frá málnemanum og notar 
innra sjónarhorn og er þá emísk gerð af málvíxlum (e. code-switching). 
Flestir sem nota fleiri en eitt tungumál í dagsins önn grípa til þess 
tungumáls sem best á við hverju sinni til að greiða fyrir samskiptum 
(Garcia og Wei 2014). Þess má geta að innan Norðurlandanna hefur 
lengi verið fjallað um hvernig auka megi málskilning milli norrænu 
málanna með því að hver noti sitt „móðurmál“ í samskiptum, annað 
óvirkt (e. receptive) til hlustunar en hitt virkt (e. productive) til að koma 
frá sér hugmyndum (Frøshaug og Stende /Norræna ráðherranefndin 
2021; Auður Hauksdóttir í þessu riti). Margir Íslendingar tala um að 
nota einhvers konar sambland af norrænu málunum í samskiptum 
á Norðurlöndum sem fáir amast við. Það sem er í góðu lagi fyrir 
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norsku, sænsku og dönsku ætti að vera í lagi fyrir ensku, íslensku 
og pólsku. Samkvæmt þessari hugmyndafræði er það ekki markmið 
rannsókna lengur að skoða hvenær máltileinkun hefst og hvenær 
henni lýkur, heldur hvenær og hvernig málnemi verður málnotandi 
og eykur með því málfærni sína (sjá Cook 2012). 

Hugmyndin um superdiversity (Blommaert og Rampton, 2011; 
Vertovec 2007) hefur verið fyrirferðamikil í rannsóknum á fjöltyngi 
út frá samfélagslegum nálgunum. Fræðimenn á því sviði benda á að 
málleg samskipti séu flóknari en svo að hægt sé að skýra þau út frá 
viðhorfum um tungumál sem afmörkuð og sértæk fyrirbæri (e. dis-
crete and bounded), t.d. talar fólk á Íslandi ekki bara pólsku, íslensku 
og ensku í dagsins önn og hefur mismikið vald á hverju tungumáli, 
heldur tala konur við karla, ungir við aldna, undirmenn við yfirmenn 
í mismunandi tilgangi – allt þetta og fleira hefur áhrif á eðli þess 
máls sem er notað þvert á tungumál. Lýsandi kenningar verða að ná 
yfir allan fjölbreytileika tungumála, máltileinkunar og málnotkunar 
og ekki hvað síst það sem tungumálið segir um félagslega stöðu 
málhafans, tök (e. affordances), vald, eða félagslegt, menningarlegt og 
mállegt auðmagn (e. capital) (Bourdieu 1986). 

Skoða á fjölbreytileika og þar með sjálfbærni tungumála í ná-
býli á sama hátt og sjálfbærni í náttúrunni. Nálgunin hefur verið 
kölluð málumhverfisstefna (e. ecological approach) og er upphaflega 
eignuð Haugen (1972). Umhverfiskenningin líkir tungumálum við 
náttúruna og rannsakar sambýli tungumála innbyrðis og í félags- 
og menningarlegu samhengi, þ.á m. hvernig málaðstæður verða 
til þess að þrengja að einu tungumáli meðan annað þenst út eftir 
settum lögmálum og allar breytingar, hvort sem er á málinu eða 
notkun þess, mynda kerfi eða umhverfi sem tungumálið lagar sig að 
(Kramsch og Steffensen 2008). Nábýli tungumála er oftast rannsakað 
út frá ytra (etísku) sjónarhorni, þ.e. út frá málhegðun einstaklinga 
og hópa utanfrá. Rannsóknir á nábýli íslensku sem erfðarmáls og 
ensku í Vesturheimi eru af þessum toga og gefa góða mynd af mál-
breytingum í íslensku í návígi við ensku (Birna Arnbjörnsdóttir, 
Höskuldur Þráinsson og Úlfar Bragason 2018) og Auður Hauksdóttir 
(í þessu riti) fjallar um stöðu dönsku á vestnorræna svæðinu á Íslandi, 
Grænlandi og í Færeyjum. 

Í tungumálanámi var lengi hefð fyrir því að rannsaka hvernig 

BIRNA ARNBJÖRNSDÓTTIR



12     Milli mála 14/1/2022

málnemar nálgast námið. Segja má að hefðbundin próf séu af et-
ískum toga. Þetta er þó ekki algilt og síðari tíma rannsóknir hafa í 
auknum mæli skoðað máltileinkun út frá sjónarmiðum nemandans 
sjálfs. Grein Elínar Þórðardóttur fjallar um nábýli tungumála og 
áhrif þeirra á magn ílags fyrir nemendur sem tala líka erfðarmál 
auk íslensku. Hún spyr um viðhorf nemenda til tungumálanna og 
hvaða áhrif það geti haft á tileinkun íslensku þegar svo mikil enska 
sem raun ber vitni er í umhverfi barna sem eru nýflutt til Íslands og 
alast upp við að minnsta kosti þrjú tungumál: erfðarmálið, íslensku 
og ensku.

Flóknar kenningar um máltileinkun og málnotkun kalla þá 
á margslungnar rannsóknaraðferðir, bæði emískar og etískar. Og 
margar nálganir og rannsóknaraðferðir eru stundaðar samtímis í 
annarsmálsfræðum. Complexity Theory (Ellis og Larsen-Freeman 2006; 
Larsen-Freeman 2006) byggir á þeirri hugmyndafræði að aðeins með 
margskonar rannsóknum og rannsóknaraðferðum, á máltileinkun 
einstaklinga og hópa við ólíkar aðstæður, verði unnt að byggja upp 
þekkingu sem kemst nálægt því að lýsa máltileinkun og málnotkun 
þegar fleiri en eitt tungumál eiga í hlut. (Larsen-Freeman 2006). 

Mismunandi fræðileg nálgun hefur mismunandi skírskotun til 
kennslu. Þannig dugar ein rannsóknaraðferð ekki til að skýra fjöl-
tyngi og ekki er nein ein kennsluaðferð til að kenna tungumál. Grein 
Brynhildar Önnu Ragnarsdóttur og Þórhildar Oddsdóttur í þessu 
riti fjallar um tengsl kennslufræðinálgana, námskráa og áhrifa þeirra 
á viðhorf nemenda og starfið í kennslustofunni og námsefnið. Athygli 
fræðimanna hefur í vaxandi mæli beinst að því hvernig kennslan 
stuðlar að því að auka magn ílags, enda eru fræðimenn sammála um 
að stærsti áhrifavaldurinn í því hversu góðri færni málneminn nær 
í tungumáli sé hve mikið hann heyrir málið og notar. Magn ílags 
hefur mikil áhrif á þá málfærni þegar nemendur bæta við sig tungu-
málum í skóla. Á Íslandi er þá talað um kennslu erlendra tungumála 
(sjá þó umræðu um ensku á Íslandi hér að ofan) og reynir þar mikið 
á kennsluna og námsefnið til að auka magn ílags sem oftast tak-
markast við kennslustundir eða nám þeim tengt. Þá reynir einnig 
meira á viðhorf nemandans, svo sem hvata hans eða tilgang námsins. 
Þetta á sérstaklega á þetta við um fullorðið fólk þar sem það lærir 
tungumál á annan og oft meðvitaðri hátt en börn. 
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Leitað hefur verið leiða til að komast til móts við þessar áskoranir 
og auka ílag og efla hvata í kennslu. Á Íslandi er löng hefð fyrir 
kennslu erlendra tungumála og í þessu riti eru greinar sem fjalla 
einmitt um viðhorf nemenda, magn ílags og hvata í máltileinkun í 
skóla.

Kenningar Dörnyeis (sjá t.d. 2009) um þátt hvata í tungumála-
námi, sérstaklega í kennslu, hafa haft mikil áhrif á annarsmáls-
fræði. Hann setur fram kerfi sem byggir á hugmyndum um hvers 
vegna nemendur leggja það á sig að læra tungumál út frá viðhorfum 
nemenda til sjálfs sín og hvað drífur þá áfram, til dæmis skólaverk-
efnin, væntingar foreldra eða notkun málsins í nútíð og framtíð. 
Rannsóknir Önnu Jeeves (2013) og Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018; 
2022) um enskunám íslenskra barna í 4. bekk grunnskóla byggja að 
hluta á kenningum Dörnyeis.

Í könnun á áhuga nemenda við Háskóla Íslands á tungumála-
námi frá 2019 kom meðal annars í ljós að mikill meirihluti svarenda 
taldi mikilvægt að kunna erlend tungumál af ýmsum ástæðum en 
oftast vegna þess að þeir þurftu á þeim að halda í námi sínu við 
Háskóla Íslands og erlendis (Birna Arnbjörnsdóttir, Jón Ólafsson og 
Oddný Sverrisdóttir 2019). Aðrir vildu læra tungumál vegna sér-
stakra áhugamála svo sem að þeir vildu læra ítölsku því þeir voru 
óperuunnendur eða japönsku af því þeir lásu Manga sögur. Flestir 
svarenda vildu þó læra ensku vegna þess að hún var alltumlykjandi í 
námi þeirra við HÍ.

Ein vel þekkt leið til að auka magn ílags í kennslu er notkun 
sjónvarpsþátta, kvikmynda og annars skemmtiefnis á markmálinu 
sem auðvelt er að finna í gegnum stafræna miðla. Grein Hólmfríðar 
Garðarsdóttur í þessu riti fjallar einmitt um hvernig nota má kvik-
myndir til að auka ílag en einnig til að auka skilning á menningu 
og menningarbundnum viðhorfum þeirra sem tala markmálið. Á 
tímum mikilla ferðalaga til útlanda og auðveldu aðgengi að nor-
rænum og evrópskum styrkjum hafa námsferðir til landa þar sem 
markmálið er talað aukist og má segja að þær séu nú almennt orðnar 
hluti af námi í erlendum tungumálum á Íslandi. Um gildi slíkra 
námsferða hefur sprottið upp sérstakt fræðasvið (sjá t.d. Isabelli-
Garcia o.fl. 2018). Grein Oddnýjar Sverrisdóttur fjallar um stuttar 
námsferðir til Þýskalands til að auka ílag í þýsku sem hafa skipt 
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sköpum fyrir málþjálfun fyrsta árs nemenda í þýsku við Mála- og 
menningardeild Háskóla Íslands. 

Fyrir utan námsdvöl í viðkomandi málsamfélagi er tæpast nokkuð 
sem hefur aukið aðgengi nemenda að tungumáli betur en stafrænir 
miðlar og sýndarheimar (e. virtual reality, VR). Tungumálaöpp eins og 
Duolingo og fleiri hafa skotið upp kollinum og auka færni nemenda, 
sérstaklega í málfræði og orðaforða, en eiga erfiðara með aðra þætti 
máltileinkunar, svo sem flæði. Icelandic Online er gagnvirkt netnám-
skeið sem byggir á hugmyndafræði annarsmálsfræða um nám full-
orðinna sem vilja læra íslensku. Þar hafa hundruð þúsunda málnema 
fengið tækifæri til tungumálanáms þar sem kennslan er skipulögð í 
samræmi við ákveðin markmið (e. curated). Þá er kerfið notað til að 
kenna færeysku og finnlandssænsku á netinu og nú síðast íslensku 
fyrir börn sem eru að læra að lesa um leið og þau bæta íslensku við 
tungumálforða sinn. Þessi námskeið byggja á þekktum og viður-
kenndum kenningum annarsmálsfræðinnar (Birna Arnbjörnsdóttir 
2021; Birna Arnbjörnsdóttir, Kolbrún Friðriksdóttir og Branislav 
Bédi 2020). Branislav Bédi (2020) rannsakaði raunveruleg yrt og óyrt 
atriði í skýringarbeiðnum meðal Íslendinga (e. clarifications requests, 
CRs). Niðurstöðurnar voru notaðar til að kenna sýndarspjallverum (e . 
embodied conversational agents) í tölvuleik raunsæja og fjölþætta hegðun en 
með því gátu nemendur Icelandic Online www. .com (IOL) æft sam-
skipti við sýndarverur á íslensku. 

Rannsóknir Kolbrúnar Friðriskdóttur beinast að hegðun og við-
horfum málnema til fjarnáms á netinu. Í grein sinni í þessu riti lýsir 
Kolbrún hegðun nemenda sem læra íslensku á netnámskeiðinu (e. 
LMOOC) Icelandic Online gegnum rakningarkerfi IOL en Kolbrún 
spyr líka nemendur um viðhorf þeirra til námsins. Hún kallar eftir 
nýjum viðmiðum í mati á brottfalli í netnámskeiðum og að það sé 
minna en almennt hafi verið talið. Niðurstöður Kolbrúnar benda til 
þess að brottfall sé mest í upphafi og við lok námskeiðs. Þá má spyrja 
hvort þeir nemendur hafi yfirleitt ætlað sér að taka námskeiðið og að 
þeir sem hætta undir lokin telji sig hafa lært nóg á svipaðan hátt og 
fæstir nemendur lesa allar bækur sínar spjaldanna á milli. Þorri nem-
enda, aðrir en þeir sem hætta í byrjun og blálokin, stunda námið á 
námskeiðum IOL. Þá má segja að rannsóknarniðurstöður Kolbrúnar 
séu fyrsti vísir að nokkurs konar gátlista yfir hvað virkar (söguþráður, 
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fjöldi æfinga, markviss kennsla) í þróun netnámskeiða (LMOOCS). 
Grein Branislavs Bédi og Kelsey Page Hopkins í þessu riti fjallar um 
netnám barna og viðhorf foreldra þeirra til fjarnámsins en þau unnu 
yfirlit yfir stafrænt efni sem aðgengilegt er og styður við máltöku 
ungra fjöltyngdra barna sem eru að læra íslensku.

Þá er óhjákvæmilegt að minnast á þátt ensku sem alþjóðlegs máls/
viðbótarmáls eða ensku sem samskiptamáls í auknu fjöltyngi meðal 
þjóða, þar á meðal Íslendinga. Almennt hefur verið talað um eina 
þjóðtungu (þar til íslenskt táknmál var viðurkennt sem opinbert 
mál) á Íslandi og Íslendingar taldir eintyngdir en læra svo erlend 
tungumál. En enskan ryður sér til rúms í daglegum málathöfnum í 
raunheimum (sjá t.d. rannsóknir Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar 
Ingvarsdóttur 2018) og í stafrænum heimi (Sigríður Sigurjónsdóttir 
2020; Íris Edda Nowenstein og Sigríður Sigurjónsdóttir 2021; Ásrún 
Jóhannsdóttir 2021). Þessir íslensku fræðimenn benda á að enska 
sækir í sig veðrið og að hlutur hennar vaxi stöðugt í tungumála-
forða sífellt yngri Íslendinga og því tímabært að endurskoða mál- og 
menntastefnu í samræmi við þær breytingar (Birna Arnbjörnsdóttir 
2007). 

Rannsóknir Ásrúnar Jóhannsdóttur (2018; 2022), Guðmundar 
Edgarssonar (2018), og Önnu Jeeves (2013) eiga það sameiginlegt að 
skoða stöðu enskufærni og enskukennslu á Íslandi á einn eða annan 
hátt. Rannsóknir þeirra koma í beinu framhaldi af umfangsmiklum 
rannsóknum Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur á 
breyttri stöðu ensku á Íslandi (2018). Ásrún rannsakaði enskufærni 
fjórðubekkinga á Íslandi og komst að því að formleg enskukennsla 
virtist lítil áhrif hafa á málfærni þeirra sem mátti frekar rekja til 
þátta utan skólans (Ásrún Jóhannsdóttir 2018, 2022). Rannsóknir 
Guðmundar Edgarssonar (2018) beindust að enskum orðaforða og 
lesskilningi nemenda á ensku á síðasta ári framhaldsskóla og komst 
hann að því að þrátt fyrir allt að tólf ára enskunám í skóla hafa flestir 
þátttakendur í rannsóknum hans ekki þann orðaforða og lesskilning 
sem krafist er af flestum háskólum sem nota ensku sem kennslumál 
(e. English as medium of instruction) (EMI)). Rannsókn Guðmundar lýsir 
því misgengi sem virðist vera milli hefðbundinnar kennslu ensku 
sem erlends máls (e. English as a foreign language (EFL)) og þeirrar 
enskufærni sem krafist er í háskólanámi (sjá líka Hyland 2022). 
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Sama má segja um niðurstöður rannsókna Önnu Jeeves á viðhorfum 
nemenda til ensku en þar kemur fram að margir nemendur telja þá 
ensku sem þeir læra í skóla litlu bæta við enskuna sem þau læra utan 
hans (2013 og í þessu riti). Þetta misgengi tengist kenningum um 
hvenær einstaklingur hefur náð valdi á tungumáli og í framhaldi af 
því hvenær hann hættir að vera málnemi (EFL) og verður málnotandi 
(EMI) eins og áður er lýst. 

Á undanförnum árum hefur kennsla og notkun tungumála í 
sérstökum tilgangi aukist (e. language for specific purposes), svo sem 
akademískrar ensku eða sænsku fyrir lækna. Þar undir mætti líka 
nefna ensku í fræðastarfi og útgáfu (Hafdís Ingvarsdóttir og Birna 
Arnbjörnsdóttir 2013). Áherslan er að skoða og skilgreina fagtengdan 
texta (e. genre/ discipline based text). Hvati nemandans til námsins 
er styrktur með því að miða kennsluna að sérstökum og oft afar 
mismunandi þörfum nemenda og kennara/fræðimanna. Markmið 
kennslu er að kenna nemendum það mál sem nýtist þeim strax í 
daglegu lífi, starfi eða námi (Hyland 2022). CLIL (e. content and lang-
uage integrated learning) aðferðin sameinar tungumálanám öðru námi 
og þá læra til dæmis menntaskólanemar sálfræði á ensku en aðrar 
greinar á öðrum tungumálum (Coyle et al 2010; Hemmi og Banegas 
2021). Þessi kennslunálgun er lítið notuð á Íslandi en þess má þó 
geta að námskrá í íslensku sem öðru máli frá 1999 byggði á þessari 
aðferð (Aðalnámskrá 1999). Nálguninni er einnig beitt í kennslu aka-
demískrar ensku við Háskóla Íslands.

Í grein Birnu Arnbjörnsdóttur er rannsóknum á nýrri nálgun í 
kennslu akademískrar ensku lýst. Bent er á að á Íslandi eru margar 
„enskur“ eða mismunandi afbrigði ensku á einhvers konar ás frá 
óformlegu talmáli til ensku í fræðastarfi og vísað er í mikilvægi 
þess að átta sig á mismunandi tungumálum og afbrigðum og til 
hvers megi nota þau. Íslensk ungmenni læra aðallega talmáls-
ensku utan skólans sem er síðan styrkt enn frekar í skólastarfinu. 
Talmálsenskan nýtist þeim ekki vel þegar þau koma í háskólanám 
og þurfa að vinna með enska akademíska texta (Hyland 2022; Birna 
Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018; Hafdís Ingvarsdóttir 
og Ásrún Jóhannsdóttir 2018; Guðmundur Edgarsson 2018; Anna 
Jeeves 2018; 2013). Málsnið akademísks starfs þarf að kenna sérstak-
lega en í grein sinni í þessu riti lýsir Birna Arnbjörnsdóttir niður-
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stöðum rannsókna á nýrri nálgun Námsbrautar í ensku í kennslu 
ensku sem akademísks máls. 

Að lokum er grein orðaforðasérfræðingsins Averil Coxhead sem 
margir þekkja af skólaorðalistum (e. Academic Wordlist 2000). Hún 
fjallar í sinni grein um orðaforða íslenskra enskukennara og kemst 
að því að þeir eru vel að sér í ensku, líka akademískri ensku. Of fáar 
rannsóknir aðrar en verk Hafdísar Ingvarsdóttur (sjá t.d. 2018) eru til 
um viðhorf og fagkunnáttu tungumálakenna og hvernig menntun 
þeirra nýtist í starfi og er það áskorun annarsmálsfræðinga að bæta 
úr því.

Það er von ritstjóra að greinarnar í þessu sérriti gefi góða mynd 
af stöðu rannsókna í annarsmálsfræðum á Íslandi og verði til þess 
að hvetja fleiri til að leggja þessa víðfeðmu og skemmtilegu fræði-
grein fyrir sig. Ljóst er að framlag annarsmálsfræða til hagnýtra 
málvísinda, svo sem kennslu, þýðinga og stafrænna miðla, er mikil-
vægt burtséð frá því hvaða nálgun er valin. Með nægilega mörgum 
og mismunandi rannsóknarverkefnum verður væntanlega unnt 
að auka þekkingu og skilning á fjöltyngi í sinni víðustu mynd. Í 
nokkur ár hefur verið boðið upp á meistaranám í annarsmálsfræðum 
í sameiginlegri umsjón Mála- og menningardeildar og Íslensku- og 
menningardeildar sem vonandi á eftir að styrkjast, enda fjölgar 
fræðimönnum á sviði annarsmálsfræða eins og greinarnar hér bera 
vitni um. Mikilvægi annarsmáls-/fjöltyngisfræða eykst eftir því sem 
hnattvæðing nær til fleiri málsamfélaga og stafræn samskipti verða 
algengari með samfarandi nábýli tungumála og fjöltyngis einstakl-
inga og hópa. Það er löngu orðið ljóst að ein kennsluaðferð dugar 
ekki til að kenna tungumál og ein rannsóknaraðferð dugar ekki til 
að svara ósvöruðum spurningum um fjöltyngi, því er af nægu að 
taka fyrir áhugasama fræðimenn. 
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Nám íslensku sem annars máls utan 
kennslustofunnar: 

Yfirlit með kennslufræðilegu ívafi

Inngangur

Þessi grein fjallar um rannsóknir á sviði samtalsgreiningar (e. 
Conversation Analysis)1 og málnotkunarmálvísinda (e. Usage Based 

Linguistics, UBL) á námi í íslensku sem öðru máli utan kennslu-
stofunnar, þ.e. í hversdagslegum samskiptum þar sem enginn kenn-
ari kemur við sögu. Þessar rannsóknir fjalla annars vegar um nám 
annars máls (1) með athöfnum eða hegðun sem viðmælendurnir skilja 
og hins vegar um (2) þróun samskiptahæfni (e. interactional competence). 
Hér er því ekki einungis fjallað um rannsóknir okkar heldur byggist 
greinin einnig á víðtækum rannsóknum þar sem samtalsgreining er 
notuð við rannsóknir á tileinkun annars máls (Conversation Analysis – 
Second Language Acquisition (CA–SLA)). (Sjá t.d. Brouwer og Wagner 
2004; Burch 2014; Eskildsen 2019; Eskildsen og Pekarek Doehler 
2022; Firth og Wagner 2007; Hall o.fl. 2011; Kasper og Burch 2016; 
Markee og Kasper 2004; Liddicoat 1997; Eskildsen og Majlesi 2018; 
Markee og Kunitz 2013; Pekarek Doehler 2010; Pekarek Doehler og 
Pochon-Berger 2015; Skogmyr Marian og Balaman 2018). 

Samtalsgreining er ekki kenning um tungumálanám heldur er 

1 Mestur hluti íslenska orðaforðans í samtalsgreiningu er fenginn frá Þórunni Blöndal (2005).
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hún notuð til að skoða hvernig samtöl eru byggð upp með svonefndu 
lotuskiptakerfi (e. turn–taking system) (Sacks, Schegloff og Jefferson 
1974). Með samtalsgreiningu og rannsóknum á öðru máli eru settar 
fram hugmyndir um nám sem hegðun sem hægt er að rannsaka með 
því að greina félagslegar athafnir (e. social practice) í samtölum, þ.e. 
málhegðun sem er sýnileg milli viðmælenda í samtölum en ekki 
aðeins í huga/heila einstaklinga: ,,a conversational process that observably 
occurs in the intersubjective space between participants, not just in the mind/
brain of individuals“ (Markee og Kasper 2004, 496). Nú, rúmum tutt-
ugu árum eftir að Firth og Wagner (1997) kölluðu eftir víðtækari 
gögnum í annarsmálsfræðum erum við (enn) að safna þekkingu um 
athafnir og aðferðir við nám í öðru máli utan kennslustofunnar bæði 
á staðnum, þ.e. í einstökum samtölum, og um þróun til langs tíma 
(Hellermann o.fl. 2019).

Í þessari grein er lýst málhegðun og málþróun sem byggist á 
samskiptum utan kennslustofunnar. Fyrst er fjallað um svonefndan 
tungumálasamning sem málneminn gerir við afgreiðslufólk um að 
samskiptamálið í væntanlegum samskiptum/viðskiptum verði ís-
lenska (Eskildsen og Guðrún Theodórsdóttir 2017).

Í öðrum hluta greinarinnar eru dæmi um málanám/íslensku-
nám utan kennslustofunnar (Eskildsen og Guðrún Theodórsdóttir 
2017; Guðrún Theodórsdóttir 2010; 2011a; b; 2018; Guðrún 
Theodórsdóttir og Eskildsen 2011) sem sýna málnemann, Önnu, 
í ýmsum málathöfnum (e. conversational practice) með mismunandi 
viðmælendum. Í dæmunum sést hvernig hún notar þjónustusamtöl 
til að æfa íslensku og sinna viðskiptum, hvernig hún krefst þess að 
fá að ljúka máli sínu þótt ljóst sé að viðmælandinn skilur hvað hún 
á við, hvernig hún hrindir af stað orðaleit og öðrum lagfæringarað-
gerðum (e. repair practice) til að læra íslensku utan kennslustofunnar. 
Það skiptir máli að átta sig á því að málanám utan kennslustofunnar 
veltur á samvinnu við heimamenn um að fá að tala íslensku við þá 
(Eskildsen 2019; Greer 2019; Guðrún Theodórsdóttir 2018).

Í þriðja hlutanum er fjallað um orðaleit og lagfæringar sem mál-
neminn hrindir af stað og er liður í því að læra íslensku (Guðrún 
Theodórsdóttir og Eskildsen 2011; Guðrún Theodórsdóttir 2011a, 
2018). 

Fjórði hlutinn segir frá aðgerðum Önnu til að fá að ljúka máli sínu 
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þótt ljóst sé að viðmælandinn skilur hvað hún vildi sagt hafa. Hann 
grípur inn í ólokna lotu Önnu til að flýta samtalinu en Anna hundsar 
hann og lýkur máli sínu þótt það skarist við segð viðmælandans og 
verði til þess að samtalið dregst á langinn (Guðrún Theodórsdóttir 
2011a). 

Fimmti hlutinn fjallar um samskiptahæfni og þróun hennar 
(Guðrún Theodórsdóttir og Eskildsen 2022). Sýnt er fram á hvernig 
málneminn lærir og notar orðið ætla til að sinna ýmsum félagslegum 
athöfnum – bæði í þjónustusamtölum (ég ætla að fá) og utan þeirra 
(t.d. ég ætla að fara). Það er þörfin fyrir orðið sem knýr námið áfram; 
Anna er í aðstæðum þar sem hún þarf að nota ætla. Þetta er því 
notkunardrifin leið þar sem málneminn þarf að finna út hvaða sam-
setningar með ætla er hægt að nota og í hvaða tilgangi. Þannig er 
tungumálanám skilgreint sem nám táknfræðilegra úrræða (e. semiotic 
resources) fyrir félagslegar athafnir (e. social practice).

1. Gögn og aðferðir

Gögnin byggjast á hljóðupptökum sem nemandi í íslensku sem öðru 
máli gerði í daglegu lífi sínu á árunum 2005–2008. Nemandinn, 
Anna, skilaði u.þ.b. 30 mínútum af hljóðupptökum á viku á þriggja 
ára tímabili. Í upptökunum er bæði að finna þjónustusamtöl og 
samtöl hennar við vini sína. Rannsakandinn hafði engin áhrif á 
eðli upptaknanna enda var Anna í sambandi við aðstoðarkennara 
sem hjálpaði henni með heimanámið að launum fyrir upptökurnar. 
Samtölin voru tekin upp með leyfi frá Persónuvernd. Þessi gögn eru 
einstök á heimsvísu og eru vistuð á Talkbank.org.

Í rannsóknunum notum við samtalsgreiningu og málnotkunar-
málvísindi. 

Málnotkunarmálvísindin skoða m.a. hvernig tungumál lærast 
í gegnum málnotkun. Við nýtum samtalsgreiningu og samskipta-
málfræði (e. interactional linguistics) í rannsóknum okkar (Guðrún 
Theodórsdóttir og Eskildsen 2022; Pekarek Doehler og Eskildsen 
2022) til að skilja í smáatriðum eðli samskiptanna sem ala af sér 
málanám; hvernig tungumálanám birtist í notkun málsins. Í flestum 
rannsóknunum sem fjallað er um hér, er samtalsgreining notuð en í 

NÁM ÍSLENSKU SEM ANNARS MÁLS UTAN KENNSLUSTOFUNNAR
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einni rannsókn (ætla) notum við málnotkunarmálvísindi. Með sam-
talsgreiningu er hægt að skoða hvernig málanám kemur fram í sam-
skiptum á staðnum en málnotkunarmálvísindin gera kleift að rekja 
orð/orðsambönd sem málneminn notar. Sjá yfirlit um málnotkunar-
málvísindi í annarsmálsfræðum í Cadierno og Eskildsen (2015).

Í næsta hluta eru dæmi um hvernig málneminn gerir tungumála-
samning við viðmælendur; nýtir þjónustusamtal til að þróa málfærni.

1.1 Tungumálasamningur

Tungumálasamningur er aðferð sem Anna notar til að skapa sér 
tækifæri til að læra íslensku í þjónustusamtölum utan kennslu-
stofunnar (Eskildsen og Guðrún Theodórsdóttir 2017; Guðrún 
Theodórsdóttir 2010; 2011; Guðlaug Stella Brynjólfsdóttir 2011). 
Hún biður afgreiðslufólkið um að fá að tala íslensku í væntanlegum 
samskiptum. Eins og dæmin sýna skiptir öllu að samningurinn sé 
gerður áður en viðskiptin hefjast.

Í útdrætti 1 má sjá samtal Önnu (AN) við pylsusala (PS) þar sem 
hún gerir tungumálasamning áður en viðskiptin hefjast. Þarna var 
Anna búin að vera á Íslandi í tvo og hálfan mánuð. 

Útdráttur 1: Tungumálasamningur við pylsusala

01 PS:  góðan daginn 
02 AN:  hæ→
03 PS:  hæ↑  
04  (0,8)
05 AN:  uh:uh:uh: MÁ É::g &=hljóð :snýtihljóð (0,5)   
  TALA LÍTIL ÍSLENSKU↑ ≈ 
06 PS:  +≈ JÁ 
07 AN:  við þig↓ 
08 PS:  ⁇á⁇kkúrat já 
09 AN:  j̄á ↓̄≈
10 PS:  +≈ gjörðu svo vel 

Með lotuskiptakerfinu (e. turn–taking system) má skýra nákvæma stað-
setningu á beiðni Önnu (línur 5 og 7) strax á eftir kveðjurununni 
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en áður en komið er að meginumræðuefninu (Sacks, Schegloff og 
Jefferson 1974). Það er runuskipulag (e. sequential organization) fyrstu 
þriggja línanna sem gefur Önnu tækifæri til að koma ósk sinni að 
á réttu augnabliki. Í línum 1–3 má sjá þriggja lotu kveðjurunu 
góðan dag-hæ-hæ sem bendir til þess að það sem kemur næst verði 
frábrugðið venjubundnum samskiptum milli pylsusala og viðskipta-
vinar þar sem viðskiptavinurinn leggur yfirleitt fram pöntunina í 
fyrstu eða annarri lotu.

Á hljóðupptöku Önnu við pylsuvagninn heyrast 12 aðrir við-
skiptavinir kaupa sér pylsu. Þegar þessar 12 pylsukauparunur eru 
skoðaðar koma ákveðin mynstur í ljós. Það er ýmist pylsusalinn eða 
viðskiptavinurinn sem hefur fyrstu lotuna. Í öllum tilvikunum 12 er 
pöntunin lögð fram í fyrstu eða annarri lotu. 

Þegar skoðað er aftur dæmi 1 hér á undan byrjar pylsusalinn með 
fyrri parti lotupars (e. adjacency pair): góðan dag í línu 1 en skilur 
lotu Önnu, hæ, í línu 2 ekki sem seinni part lotuparsins (Schegloff 
og Sacks 1973) heldur svarar Önnu með hæ og sýnir þar með þann 
skilning að lota Önnu í línu 2 sé fyrri partur sem hann botnar með 
seinni parti lotuparsins hæ . Þetta verður til þess að Anna á næstu 
lotu þar sem hún getur borið upp óskina um að íslenska verði töluð 
áður en sjálf pylsukauparunan hefst. Pylsusalinn tekur vel í beiðnina 
eins og má sjá í línum 6, 8 og 10. Anna hefur þannig komist að sam-
komulagi við pylsusalann um að íslenska verði samskiptamál þeirra.

Í útdrætti 2 hér fyrir neðan sést að tungumálasamningurinn 
heldur ekki út allt samtalið. Eins og sjá má í línu 148 skiptir pylsu-
salinn yfir í ensku í miðri lotu. Þetta er skömmu síðar í sama samtali 
og sýnt er í útdrætti 1 en í millitíðinni hafa Anna og pylsusalinn 
spjallað saman um daginn og veginn. Rétt fyrir þann hluta sam-
talsins sem sýndur er hér spurði Anna pylsusalann hvort hann drykki 
kók. 
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Útdráttur 2: Tala íslensku

148 PS:  ef maður er- (0,5) if you are thirsty (0,5) it’s
  n⌈ot good to drink já.           ⌉
149 AN:   ⌊⁇no⁇ TALA TALA íslen⌋sku 
150 PS:  já ef þú ert þyrst (0,3) 
151 AN: já 
152 PS:  ef þú ert mikið þyrst 
153  (0,3)
154 AN: já 
155 PS:  þá áttu að drekka svona sódavatn heldur en kók 
156  (0,3)
157 AN: já: ↓ 
 
Pylsusalinn byrjar lotuna sína í línu 148 með ef maður er en hættir 
í miðju kafi og eftir hálfrar sekúndu þögn skiptir hann yfir í ensku 
(e. code switch) og byrjar aftur (e. restart) á segðinni if you are thirsty it’s 
(0 .5) not good to drink já . Anna byrjar að tala í miðri lotu pylsusalans 
og skarast loturnar frá miðju orði pylsusalans not og til loka lotunnar 
hans. Anna byrjar með enska orðinu no en skiptir svo yfir í íslensku 
og hækkar röddina í segðinni TALA TALA en lækkar svo röddina 
þegar hún segir íslensku en greinileg áhersla er á fyrsta atkvæðið í 
íslensku. Pylsusalinn skiptir þá aftur yfir í íslensku og byrjar í þriðja 
sinn á segðinni (lína 150). Viðbrögð pylsusalans í línu 150 við þessari 
kröfu Önnu um að tala íslensku má skýra með vísun til samkomu-
lags þeirra um að tala íslensku – tungumálasamningsins. 

1.2 Málanám í þjónustusamtölum

Þegar Anna hefur náð tungumálasamningi við afgreiðslufólkið um 
að tala íslensku hefst sjálft þjónustusamtalið þar sem Anna notar 
tækifærið til að læra íslensku með hjálp frá því (Eskildsen og Guðrún 
Theodórsdóttir 2017; Guðrún Theodórsdóttir 2011a; b). Í útdrætti 
3 sést Anna í hlutverki málnema og pylsusalinn í hlutverki mál-
leiðbeinanda (e. language expert) sem hjálpar henni að panta pylsu á 
íslensku. Einnig sést að Anna notar tækifærið til að spjalla við pylsu-
salann á íslensku (línur 11–16). 
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Útdráttur 3: Hjálp við að panta pylsu

11 AN:  uh::m:: (1,1) ég er (1,0) ég er svöng↓ 
12  (0,4)
13 PS:  ertu svöng↓
14 AN:  é ⌈ég er⌉ svöng 
15 PS:      ⌊já⌋
16 PS:  já: ↓
17 AN:  UH:UH:UH (0,9) UH:UH:UH: (0,3) ég ætla að fá:  
  (0,3) UH:m: ∙ts
18  (1,4) einn (0,6) pylsa≈ 
19 PS:  +≈ ∇eina (0,8) pylsu∇ 
20  (0,4)
21 AN:  pylsu↑  
22 PS:  já: ↑
23 AN:  eina pylsu (0,8) o:::(g) (0,5) ∙ts (0,2) eina kók↓
24 PS:  já (.) með öllu↑
25  (0,6)
26 AN:  uh::uh með með öl⌈lu⌉
27 PS:        ⌊já⌋
28 AN:  já j⌈á⌉
29 PS:        ☺⌊o⌋kay takk ⁇takk⁇☺

Anna byrjar lotu sína í línu 17 á miklum máltruflunum; mörgum 
uh-um og þögnum áður en hún segir: ég ætla að fá. Eftir frekari mál-
truflanir segir hún einn (kk. nf.) og orðið pylsa (nf.) kemur svo eftir 
hálfrar sekúndu þögn. Önnu hefur tekist að segja: ég ætla að fá einn 
pylsa sem er skiljanlegt þótt málfræðin sé ekki rétt. Pylsusalinn 
bregður sér í hlutverk málleiðbeinanda og lagfærir málfræðina hjá 
Önnu (lína 19): eina (kvk. þf.) og gerir síðan næstum sekúndu hlé 
á máli sínu sem Anna hefði getað notað til að endurtaka lagfærða 
formið eina en Anna segir ekkert og pylsusalinn heldur áfram og 
segir pylsu (þf.). Næsta rökrétta skref Önnu er að bregðast við lag-
færingunum sem hún gerir eftir hálfrar sekúndu þögn með því að 
endurtaka pylsu með rísandi tóni, prufumerkt (e. try-marked) og krefst 
svara en eftirtektarvert er að hún endurtekur ekki eina . Pylsusalinn 
segir já og staðfestir rétt form orðsins. Í línu 23 leggur Anna svo 
fram lagfærða beiðni: eina pylsu og bætir við eina kók sem pylsusalinn 
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svarar með já og spyr síðan: með öllu. Í svari sínu notar Anna tæki-
færið og endurtekur með öllu í staðinn fyrir að segja bara já. 

Í þessum útdrætti sést hvernig Önnu tekst með hjálp frá pylsu-
salanum í hlutverki málleiðbeinanda að segja: Ég ætla að fá eina pylsu 
með öllu og eina kók . Þetta er dæmi um málanám í þjónustusamtölum.

1.3 Orðaleit og lagfæringar á íslensku

Hér verður sagt frá aðgerðum sem málneminn notar í þjónustusam-
tölum, s.s. orðaleit (e. word search (WS)) og lagfæringum (e. repair), 
í viðleitni sinni til að læra íslensku (Guðrún Theodórsdóttir 2011a; 
2018; Guðrún Theodórsdóttir og Eskildsen 2011).

Í útdrætti 4 hér fyrir neðan er brot úr samtali Önnu (AN) og 
afgreiðslustúlkunnar (AF) í bakaríi þar sem afgreiðslustúlkan spyr 
Önnu hvort hún eigi að sneiða brauðið sem Anna hafði beðið um. 
Sjá einnig umfjöllun um þennan útdrátt í Kasper og Wagner (2014).

Útdráttur 4: Sneiða means to cut
 
09 AN:  u[h]
10 AF:    [á] ég að sneiða það↑
11  (0,4)
12 AN:  sneiða:: means to cu[t]
13 AF:         [c]ut (.) cut=
14 AN:  Uh: j[á] uh sneiða.
15 AF:        [(já)]
16    (14,1) ((hljóð i brauðskurðarvél))

Í línu 10 segir afgreiðslustúlkan (AF) á ég að sneiða það? sem er næsta 
skref eftir að Anna hafði beðið um brauð. Áherslan á orðið sneiða, 
sem sýnd er með undirstrikun, gefur til kynna að það sé aðalorðið í 
þessari lotu. Önnur ástæða fyrir áherslunni á sneiða gæti verið sú að 
afgreiðslustúlkan sé ekki viss um að Anna skilji orðið sem er ekki 
algengt utan bakaría enda hafði Anna í upphafi samtalsins komið 
fram sem byrjandi í íslensku. Anna á næstu lotu og búast má við við-
brögðum hennar en þess í stað kemur næstum hálfrar sekúndu þögn 
(lína 11) sem bendir til vandræða því venjulega eru 0,2 sekúndur eða 
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minna á milli lotna. Búast mátti við að Anna brygðist við með já/nei 
svari en í línu 12 segir Anna: sneiða:: means to cut sem er tillaga að 
merkingu orðsins sneiða ásamt því að vera tilvísun í orðflokkinn eins 
og sjá má á nafnháttarmerkinu to. Anna er hér í hlutverki málnema 
sem beinir athyglinni að tungumálinu og afgreiðslustúlkan svarar 
með cut sem skarast við það sem Anna sagði og endurtekur cut þegar 
Anna hefur lokið sinni lotu. Afgreiðslustúlkan er hér í hlutverki leið-
beinanda í íslensku. Línur 12 og 13 eru lotupar þar sem fyrri hlutinn 
er í línu 12 og seinni hlutinn í línu 13. Þetta er innfelld runa (e. 
insertion sequence) þar sem tungumálið er viðfangsefnið og setur við-
skiptahluta samtalsins í bið. Enn er ekki komið svar við spurningu 
afgreiðslustúlkunnar í línu 10: á ég að sneiða það? Það sjáum við í 
línu 14: Uh: [já] sneiða. Þetta er athyglisvert þar sem já hefði dugað 
sem svar við spurningu afgreiðslustúlkunnar en það hefði líka mátt 
skilja sem staðfestingu á segð hennar í línu 13. Segð Önnu í línu 14 
má skilja annars vegar sem svar við spurningunni í línu 10 en einnig 
staðfestingu á skilningi á segðinni í línu 13. Auk þess nýtir Anna, í 
hlutverki málnema, tækifærið til að segja orðið sneiða aftur.

Næsti útdráttur sýnir dæmi um orðaleit í samtölum Önnu við 
vini sína (Guðrún Theodórsdóttir og Eskildsen 2011). Þrír vinir, 
Anna, Jón og Martin, eru á ferðalagi á Norðurlandi. Fyrr í sam-
talinu fóru þau í göngu og lentu í miklu roki. Jón, Íslendingurinn í 
hópnum, sagði að þetta hefði verið ,,smá vindur“ og Anna mótmælti 
því. Í útdrættinum sjáum við álit Önnu á veðurskilyrðunum. 

Útdráttur 5: Worst vind

01 AN:  okay þ↑að v↑ar (1,0) uh::: (0,5) (.ts) (1,2) vindur (1,2)  
  uh:::: the worst wind↓
02  (0,4)
03 JÓ:  versti
04 AN:  versti
05 JÓ:  eða mesti
06 AN:  ∆mesti and versti↑∆
07 JÓ:  versti worst mesti most
08 AN:  ah okay (0,4) versti er worst↑
09 JÓ:  mhm mh⌈m⌉
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10 MA:      ⌊ve⌋rsti
11 AN:  Það var versti vindur sem ég hef (0,7) uh::::   
  encountered↑ uh:::
12 JÓ:  verið í bara
13  (0,7)
14 AN:  uh:⌈:⌉
15 MA:         ⌊ve⌋rið í
16 AN:  verið í

Anna byrjar lotuna sína á íslensku en lýkur henni á ensku en eftir-
tektarvert er að það er munur á flæðinu (e. fluency) og tónfalli: Það eru 
þagnir og máltruflanir og Anna rammar inn enska orðið worst með 
langri þögn og uh með lengingu en hana vantar íslenska þýðingu á því. 
Hins vegar segir hún orðið vindur á íslensku með rúmlega sekúndu 
þögn og lengingu á uh. Í línum 3–11, má sjá Önnu og viðmælendur 
hennar ræða um muninn á mesta og versta og ná samkomulagi um að 
besta orðið hér sé versti. Anna (lína 12) snýr sér aftur að upphaflega 
umræðuefninu (lína 1) og endurnýtir það var og heldur áfram með 
álit sitt á veðrinu á íslensku versti vindur . Lotueiningunni það var versti 
vindur er ekki lokið málfræðilega og málnotkunarlega (e. pragmatically) 
og Anna heldur áfram og lendir aftur í vanda og skiptir yfir í ensku 
sem ég hef encountered (lína 11). Enska orðið er rammað inn á svipaðan 
hátt og orðið worst með langri þögn og lengingu á uh. Bæði orðin eru 
prufumerkt með rísandi tóni sem ásamt rammanum krefst viðbragða 
hjá viðmælendunum. Þeir bregðast við með því að láta henni í té 
íslenska orðið (línur 12–15). Anna lýkur lotunni sinni í línu 16 með 
því að endurtaka verið í. Henni hefur tekist, með samvinnu við við-
mælendur sína, að segja: Það var versti vindur sem ég hef verið í .

Í næsta útdrætti er dæmi um annarsmálskennslu utan kennslu-
stofunnar (e. L2 teaching in the Wild) sem líkist málfræðikennslu í 
kennslustofu þar sem Íslendingur bregður sér í hlutverk málleið-
beinanda (Guðrún Theodórsdóttir 2018; Ásdís Helga Jóhannesdóttir 
2014). Anna er í orðaleit og viðmælandinn notar ýmis málfræðileg 
form án þess þó að nota málfræðiformdeildir til skýringar (lína 14).

Í útdrættinum eru Anna og vinur hennar (VI) að undirbúa mat-
inn og Anna, sem er að leggja á borð, gerir tilraun til að segja það á 
íslensku en á í talsverðum erfiðleikum (lína 1).
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Útdráttur 6: Setja á borð2

01 AN:  *og* ég ég setja::::: borð↑
02  (0,7) 
03 AN:  ég se°t° uh↓
04 VI:  leggja á borð. 
05  (0,5) 
06 AN:  leggja °borð° ég leggja borð 
07  (0,7)

Rannsóknir sýna að orðaleit er oft gerð þar sem orð sem er prufu-
merkt með rísandi tónfalli í lok lotu þar sem málvandræði hafa verið 
(Brouwer 2003). Þannig má hugsa sér að orðaleit sé í lotu Önnu 
(lína 1) en vinur hennar bregst ekki við fyrr en Anna hefur gert 
aðra tilraun (lína 3) og gefur henni þá nafnhátt sagnarinnar leggja 
í frasanum leggja á borð (lína 4) sem hún endurtekur og notar til að 
lagfæra upphaflegu lotueininguna: ég leggja borð . Þessi setning er ekki 
málfræðilega rétt og vinur hennar lagfærir aftur (lína 8) með ég legg 
á borð þar sem hann setur sig í spor Önnu og notar fyrstu persónu og 
lagfærir bæði sagnbeyginguna og forsetninguna. 

Í næsta útdrætti sjáum við tilraunir vinarins til að kenna Önnu 
frasann: ég legg á borð. Í línu 14 sýnir vinurinn henni nokkur form 
sagnarinnar en án þess að nota málfræðiformdeildir: Leggja, að leggja, 
ég legg. Þetta eru nafnháttur án nafnháttarmerkis, nafnháttur með 
nafnháttarmerki og fyrsta persóna eintölu ásamt persónufornafninu ég. 

Útdráttur 7: Ég legga

08 VI:  ég legg á borð 
09  (0,3) 
10 AN:  ég legga 
11  (0,4) 
12 VI:  legg. 
13  (1,1) 
14 VI :  leggja að leggja og ég legg.

2 Notkun Önnu á sögninni setja í þessum aðstæðum má sennilega rekja til ensku: set the table

NÁM ÍSLENSKU SEM ANNARS MÁLS UTAN KENNSLUSTOFUNNAR

10.33112/millimala.14.1.2



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     33

Í þessum hluta sáum við dæmi um tungumálakennslu og -nám utan 
kennslustofunnar í hversdagslegum samtölum þar sem viðmælendur 
bregða sér í hlutverk málnema og málleiðbeinanda. Þessi dæmi og 
rannsóknagögnin sýna að tungumálakennsla utan kennslustofunnar 
er að frumkvæði málanemans. Það er ekki þannig að fólk sé að leið-
rétta byrjendur í málinu því til þess þarf einhvers konar leyfi/beiðni 
frá viðkomandi (Guðrún Theodórsdóttir 2018).

1.4 Leið til að að æfa íslensku: Krafa um að fá að ljúka máli sínu

Hér er fjallað um aðferð sem Anna notar til að fá að ljúka máli sínu 
(e . insisting on turn completion) (Guðrún Theodórsdóttir 2011a). Þegar 
viðmælandinn skilur hvert hún stefnir (e. recognition point) og grípur 
orðið til að halda samtalinu áfram eða ljúka því þá hundsar Anna 
hann og heldur sínu striki. Hún á rétt á því að ljúka lotueiningu 
sinni (e . turn constructional unit, TCU) (Sacks, Schegloff og Jefferson 
1974) og nýtir þann rétt þótt það þýði að samtalið dragist á langinn. 
Í dæminu hér á eftir er Anna að tala við mann, Sigga (SI), sem hún 
hitti og þáði far með. Þau eru að ræða starf hans. 

Útdráttur 8: Fiskibátur

01 AN:  Þú vinnur (0,4) 
02 SI:  ég er ⌈∙h⌉ 
03 AN:                   ⌊Á⌋ fiskibát bátur 

Í línu 2 tekur maðurinn til máls í ólokinni lotueiningu Önnu. Þótt 
Anna hafi ekki lokið lotueiningunni sinni þá er hún búin að segja 
nóg til þess að viðmælandinn veit hvað hún er að fara og hann byrjar 
á svari með leiðréttingu þar sem hann notar sögnina vera í staðinn 
fyrir vinna. Anna hundsar hann, hækkar röddina með á sem skarast 
við innöndun mannsins og klárar lotueininguna sína: Þú vinnur á 
fiskibát . Í lokin lagfærir Anna orðið -bát í bátur; úr þolfalli í nefnifall. 
Þessi aðgerð Önnu stríðir á móti framvindu í samtölum (Stivers og 
Robinson 2006) en henni tekst að ljúka heilli lotueiningu á íslensku. 

Næsta dæmi er úr samtali á opinberri skrifstofu þar sem Anna er 
að sækja styrkinn sinn. Hún er búin að vera á Íslandi í tvo mánuði. 
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Fyrr í samtalinu hafði Anna spurt eftir manneskjunni með nafni sem 
sér um styrkina. Hún fær að vita að hún sé við og hefði þá getað spurt 
hvort hún gæti hitt hana en þess í stað fer hún að tala um ávísun sem 
konan hefur yfirleitt lagt á ákveðinn stað á afgreiðsluborðinu. Þessi 
skipti frá því að spyrja eftir manneskjunni yfir í tal um ávísun sýna 
að Anna á ekki erindi við hana heldur er hún að sækja styrkinn sinn. 

Útdráttur 9: Styrkur

01 AN:  uh:uh:m:: ∙ts (0,4) °uh uh:::° (0,2) uh s (0,2) t
02  uh:: stundum: ∙hh (0,3) hún: (0,9) uh::: (0,9)
03  leggja::: (.) affí- (0,2) ávís::::⌈:sun⌉
04 AF:         ⌊Ávís ⌋un (.) já
05 AN:  ⌈uh:::::⌉
06 AF:  ⌊þe- j⌋á ÞÁ ertu að sæ⌈⁇kja⁇⌉
07 AN:            ⌊HÉR     ⌋na hérna↓ 
08 AF:  þá ertu að sækja styrkinn þinn 

Anna byrjar lotuna sína á uh með lengingu, pásum og fleiri uh-um. 
Næst kemur s og eftir smápásu t og aftur uh með lengingu en loks 
segir hún stundum, gerir smápásu og segir svo hún . Eftir næstum 
tveggja sekúndna þögn og uh með lengingu segir Anna leggja og 
eftir míkrópásu kemur affí-, hún klippir á orðið, gerir smápásu og 
segir svo: ávís- með næstum hálfrar sekúndu lengingu á essinu. Það er 
greinilegt að hún á í vandræðum með þetta orð og þegar hún lýkur 
við að segja orðið ávísun tekur afgreiðslukonan til máls og segir orðið 
ávísun sem er þá lagfærð útgáfa af því sem Anna sagði og skarast við 
lokin á orðinu sem Anna segir: sun . Afgreiðslukonan virðist hafa skil-
ið tilraun Önnu í línu 3 sem orðaleit og kemur til hjálpar. Hún segir 
svo já sem má skilja sem merki um skilning og að málinu sé lokið. 
Anna segir uh með lengingu sem sýnir að hún heldur lotunni sinni en 
afgreiðslukonan grípur fram í með þe- en klippir á orðið og segir já, 
hækkar röddina með orðinu þá sem sýnir að hún ætlar að taka þessa 
lotu. Hún segir (lína 6) þá ertu að sækja sem er skilningur hennar á 
erindi Önnu. Þannig hefur afgreiðslukonan skilið hvert erindi Önnu 
er áður en hún náði að ljúka lotueiningunni sinni (sjá Jefferson 1984, 
2). Hennar segð er í þágu framvindu í samtalinu og erindis Önnu og 
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myndi, með samþykki Önnu, flýta fyrir afgreiðslunni. Anna gerir 
hins vegar kröfu um að fá að ljúka lotueiningunni sinni með því að 
hækka röddina og grípa fram í fyrir afgreiðslukonunni í miðju orðinu 
sækja með hérna hérna (lína 7) . Hún sýnir með þessu að hún lítur á 
tilraun afgreiðslukonunnar til að hraða samtalinu sem truflun. Nú 
hefur Önnu tekist að segja: Stundum hún leggja ávísun hérna hérna sem 
er heil lotueining. 

Athyglisvert er að Anna segir ekki hvert erindið er, þ.e.: Ég er að 
sækja styrkinn minn heldur er það sem hún hefur sagt vísbending 
um erindið og þannig má skilja segð Önnu sem boð til afgreiðslu-
konunnar um að túlka hvers vegna hún sé þarna. Það er einmitt það 
sem afgreiðslukonan gerir. 

Það vekur sérstaka athygli að Anna vill fá að ljúka máli sínu á 
íslensku þó að ljóst sé að viðmælandinn skilur hana og þó að sam-
talið hafi fjárhagslegar afleiðingar (að fá ávísunina). Anna lagði mikla 
vinnu í að segja: Stundum hún leggja ávísun hérna og gerði kröfu um 
að fá að ljúka lotueiningunni. Þetta bendir til að erindi hennar á 
skrifstofuna hafi verið tvíþætt: að sækja ávísunina og að tala íslensku. 

2. Samskiptahæfni

Í nýrri rannsókn (Guðrún Theodórsdóttir og Eskildsen 2022) skoð-
uðum við hvernig Anna lærir og notar segðir þar sem sögnin ætla 
er í (aðal)hlutverki. Þetta er hluti af langsniðsrannsókn á þróun sam-
skiptahæfni annarsmálshafa. Anna lærir fyrst að nota ætla þegar hún 
þarf að nota frasann ég ætla að fá í þjónustusamtölum en þegar hún 
þarf að nota ætla í öðru samhengi er það ekki á hennar færi: hún þarf 
að læra ætla aftur. Eitt af fyrstu dæmum um notkun hennar á ég ætla 
að fá má sjá í útdrætti 3: Hjálp við að panta pylsu. 

Í útdrætti 10: Póstpakkinn, er dæmi um notkun Önnu á fras-
anum sem er ekki málnotkunarlega (e. pragmatically) rétt; hún er ekki 
að kaupa neitt heldur að sækja pakka en afgreiðslukonan skilur hana 
og leiðréttir ekki (sbr. umræðu hér að framan).
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Útdráttur 10: Póstpakkinn

01 AN:  góðan dag (0,2) uh: ég ætla að fá (0,6) uh: póst   
  °pakka⁇nn⁇°↓
  (hljóð í meðhöndlun pappírs)
02 AF:  ∙hJÁ↑  
03 AN:  °já° 
04  (19,5 önnur samtöl og kliður) 
05 AF:  ⁇he was⁇ SENT ☺to☺ ⁇hh⁇ (.) to eiðistorg (0,2)  
  FOR A MISTAKE↓ 

Anna notar ég ætla að fá en líka ég ætla að borga og ég ætla að kaupa í 
þjónustusamtölum. Hinsvegar er hún í vandræðum með að nota ætla 
annarsstaðar. Sú notkun er í þróun samhliða notkun ætla í þjónustu-
samtölum. Í útdrætti 11 er samtal Önnu og vina hennar, Martins 
(MA) og Villa (VI). Martin segir að Anna hafi ekki sent honum póst 
(lína 1). 

Útdráttur 11: Tölvupóstur

01 MA:  þú þú ⌈sen⌉dir mér ekki póst
02 VI:                     ⌊mhm⌋
03  (0,3)
04 AN:  °nei ég sendir (.) ég ég (0,8) vil (.) I will° 
05  (0,6)
06 MA: ég ætla 
07  (0,4)
08 AN:  °ég ætla (0,2) .ts (0,3) að senda (0,6) tulvupó⌈sts⌉° 
09 MA:            ⌊þér⌋
10  (0,4)
11 AN:  °í dag° 

Anna heyrir segð Martins sem fullyrðingu um stöðu mála og kvört-
un vegna þess að hún sendi honum ekki póst. Hún samsinnir þessu 
með nei (sem rímar við neitunina í segðinni) og lofar að senda honum 
tölvupóstinn samdægurs en lendir í vandræðum (lína 4) með segðina 
og skiptir yfir í ensku I will. Martin túlkar þetta sem beiðni um 
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hjálp (orðaleit) og gefur henni ég ætla. Anna notar það svo í loforðinu 
um að senda honum tölvupóstinn (línur 8–10). Rannsóknin sýnir 
hvernig segðir með ætla dreifast og notkun ætla til að lofa yfirbót 
verður að rútínu. Seinna sjáum við svo þegar Anna notar ætla við að 
skipuleggja framtíðina. Þessi þróun tekur ár og er vitnisburður um að 
erfitt og tímafrekt er að læra nýtt mál á fullorðinsaldri. 

3. Samantekt, niðurstöður og ályktanir

Sýnt hefur verið fram á hvernig Anna notar þjónustusamtöl til að læra 
og æfa íslensku auk þess að sinna viðskiptum. Hún gerir tungumála-
samning við afgreiðslufólk um að tala íslensku og sinnir málanáminu 
um leið og hún sinnir öðru, með því að krefjast þess að fá að ljúka 
máli sínu þótt gagnkvæmur skilning hafi náðst og hún tekur þátt í 
orðaleitum og lagfæringum. Athafnir Önnu undirstrika að málanám 
utan kennslustofunnar í venjulegum samskiptum er í grundvall-
aratriðum samvinnuverkefni þar sem málneminn þarf að reiða sig 
á heimamenn til að eiga samskipti við þá á nýja málinu (Eskildsen 
2019; Greer 2019; Guðrún Theodórsdóttir 2018). Rannsóknir okkar 
tilheyra þeim hluta annarsmálsfræða sem hefur safnað mikilli þekk-
ingu á athöfnum og aðferðum í málanámi utan kennslustofunnar, 
bæði á staðnum og í lengri tíma (Hellermann o.fl. 2019). Þessi rann-
sóknarnálgun er nýtt í æ meira mæli til að skoða athafnir málanáms 
og þróun samskiptahæfni annars máls í hversdagslegum samskiptum 
utan kennslustofunnar. 

Dæmi um hagnýtt verkefni sem hefur komið út úr þessum rann-
sóknum er Íslenskuþorpið: Leið til þátttöku í daglegum samskiptum 
á íslensku (Guðrún Theodórsdóttir og Kolbrún Friðriksdóttir 2013) 
sem er nýleg aðferð við að kenna/læra íslensku sem annað mál og 
tekur mið af þeim veruleika sem er utan kennslustofunnar. Þannig 
taka nemendur þátt í raunverulegum samskiptum á íslensku í þjón-
ustusamtölum utan kennslustofunnar í upphafi námsins og síðar 
eiga þeir samskipti við eldri borgara í félagsmiðstöðvum. Þessi að-
ferð er hönnuð þannig að nemendum gefst kostur á að byrja að tala 
íslensku við afgreiðslufólk í öruggu umhverfi. Gerður var samningur 
við afgreiðslufólk um að tala íslensku við þessa nemendur og gefa 
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þeim tíma. Íslenskuþorpið myndar brú milli kennslustofunnar og 
samfélagsins utan hennar. Nemendur eru undirbúnir fyrir væntanleg 
samskipti í kennslustofu með kennara og eftir samskiptin er farið yfir 
þau í kennslustofu, fjallað um orðaforða, frasa, hegðun í þjónustu-
samtölum o.fl. Þannig koma nemendur sjálfir með námsefnið inn í 
kennslustofuna. 

Við höfum í ljósi rannsókna okkar bent á að kennarar annars 
máls og kennaramenntun þurfi að taka mið af tungumálinu sem 
táknfræðilegri leið til að ná markmiðum í samskiptum. Tungumálið 
lærist með því að nota slík úrræði og málanámið hefst með því að 
skoða hvaða markmiðum í samskiptum er hægt að ná með því að 
nota hvaða úrræði, þ.e. til hvers ætlum við að nota málið og hvað 
þarf til. Málfræðin skiptir líka máli hér; vel sést að bæði Anna 
og viðmælendur hennar notuðu muninn á milli nafnháttar og nú-
tíðar sagna þegar það skipti máli í samhenginu, sjá útdrætti 6 og 7. 
Formleg málfræði á að vera samtvinnuð kennslu í málnotkun. Við 
bendum á að málfræðileg merking verður til í samskiptum. Það er 
merkingin sem verður til í tilteknum aðstæðum sem málnemar læra 
af og nýta sér í næstu samskiptum. Málnemar þurfa fyrst og fremst 
að læra að gera sig skiljanlega og geta átt samskipti á nýja málinu. 
Ein mikilvægasta niðurstaða þessara rannsókna er að tungumálanám 
er notkun úrræða sem eru háð samhengi og notkun auk aðferða til að 
taka þátt í samskiptum, þ.e. samskiptahæfni (Pekarek Doehler 2018; 
Pekarek Doehler og Eskildsen 2022).

Við hvetjum kennara til að nota raunveruleg gögn; gögn með 
raunverulegum samskiptum til að vinna með í tímum þannig að 
nemendur skilji ávinning þess að nota tækifærin utan kennslu-
stofunnar til málanáms.3

3 Við viljum þakka Birnu Arnbjörnsdóttur og tveimur ritrýnunum fyrir góðar og gagnlegar athuga-
semdir. Sérstakar þakkir fær ritrýnir 2.

NÁM ÍSLENSKU SEM ANNARS MÁLS UTAN KENNSLUSTOFUNNAR

10.33112/millimala.14.1.2



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     39

Endurritunartákn

⁇ óvissa
: lenging um 1/10 sek
° lágt tal
⌊ skörun
(.) míkrópása 1/10 sek eða styttri
* rám rödd
▔ hár tónn
≈ enginn tími á milli lotna

(0,4) þögn sem er 0,4 sekúndur
☺brosandi rödd
↓ fallandi tónn
↑ rísandi tónn
Hástafir hækkuð rödd 
∇ hægt tal
∆ hratt tal
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Útdráttur

Nám íslensku sem annars máls utan 
kennslustofunnar:

Yfirlit með kennslufræðilegu ívafi

Í kaflanum er farið yfir rannsóknir á námi íslensku sem annars máls 
utan kennslustofunnar með aðferðum samtalsgreiningar – þ.e. í 
aðstæðum þar sem enginn kennari kemur við sögu. 

Við rannsökum nám annars máls sem (1) félagslegar athafnir sem 
eru með tilteknum aðgerðum sem aðrir skilja og sem (2) þróun sam-
skiptahæfni. Við sýnum dæmi úr rannsóknum okkar á námshegðun 
utan kennslustofunnar. Við sýnum (1) hvernig Anna, annarsmálshaf-
inn sem er til rannsóknar, notar þjónustusamtöl til að æfa íslensku, 
(2) hvernig hún gerir tungumálasamning við afgreiðslufólk um að 
tala íslensku, (3) hvernig hún krefst þess að fá að ljúka lotunni sinni 
þótt viðmælandinn hafi skilið hvert hún er að fara og (4) hvernig 
hún hrindir af stað orðaleitum og öðrum lagfæringaathöfnum, allt í 
þeim tilgangi að læra málið. Við skoðum hvernig hún lærir notkun 
sagnarinnar ‚ætla‘ í mismunandi myndum til að ná tilteknum fé-
lagslegum markmiðum í lengri tíma. Við ljúkum kaflanum með 
umræðum um niðurstöður okkar og þann lærdóm sem tungumála-
kennsla og málanám geta dregið af þeim. 

Lykilorð: íslenska sem annað mál-íslenskunám utan kennslustofunnar-
samtalsgreining og tileinkun annars máls.
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Abstract

Icelandic learning in the wild: 
An overview with pedagogical implications

This paper reviews conversation analytic research into Icelandic 
second language (L2) learning in the wild – that is, in settings 
outside of the classroom over which the teacher has no control. We 
investigate L2 learning as (1) activities that are socially accomplished 
through certain recognizable actions, and (2) as the development of 
interactional competence. We present examples of our work on learn-
ing behaviors in the wild. Specifically, we show (1) how our focal L2 
speaker uses business encounters to practice Icelandic, (2) how she 
makes language contracts with the clerks to speak Icelandic, (3) how 
she insists on finishing her turns–at–talk even though mutual under-
standing has already been accomplished, and (4) how she carries out 
word searches and other repair practices to achieve learning. Focusing 
on her emergent uses of ‘ætla’, we then show how her interactional 
competence develops as she is using and learning to use ‘ætla’ in a 
range of lexically specific constellations to accomplish specific social 
actions at various points in time. We end the paper by concluding on 
our findings and discussing implications for language teaching and 
education. 

Keywords: Icelandic as a second language, Learning Icelandic in the 
wild, Conversation analysis and second language acquisition
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Kennsluaðferðir og
nálganir í tungumálakennslu: 

Hvernig geta kennarar byggt á
fjöltyngi nemenda? 

Inngangur

Fjöltyngi hefur áhrif á nám, námsárangur og vellíðan. Færni í 
skólamáli veitir nemendum aðgang að menntun og tækifæri 

til að taka þátt í skólastarfinu. Fjöltyngdir nemendur hafa sjaldnast 
sömu tækifæri og eintyngdir jafningjar þeirra, nema ákveðinn 
stuðningur sé til staðar til að efla nám þeirra. Skólar eru hluti fjöl-
breytts, lýðræðislegs samfélags og meðal hlutverka þeirra er að búa 
alla nemendur undir framtíðarstörf og virka þátttöku í samfélaginu 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013). Fjölmenningarskólar 
sem vinna án aðgreiningar að menntun allra nemenda ættu að endur-
spegla raddir og tungumálaþarfir allra nemenda sinna og byggja á 
auðlindum þeirra (Banks og Banks 2000). 

Þessari rannsókn er ætlað að auka þekkingu á fjöltyngdum 
nálgunum í kennslu. Fjöltyngdar kennsluaðferðir, til dæmis notkun 
erlendra móðurmála (e. heritage language) nemenda í námi, kross-
tynging1 (e. translanguaging) í kennslustofu (Cenoz og Gorter 2020; 
García, Ibarra Johnson og Seltzer 2017) og markviss vinna við að 
efla meðvitund um tungumál (e. language awareness) (Kirwan 2013; 

1 Íslenska orðið krosstynging varð til í umræðu fræðimanna á Menntavísindasviði en hefur ekki 
ratað í íðorðabók né önnur formleg orðasöfn. Annað íslenskt orð yfir enska hugtakið translanguag-
ing er víxltyngi. Bæði hugtökin hafa einungis verið notuð óformlega.
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Young og Helot 2003), bæta aðgengi fjöltyngdra nemenda að námi 
á sanngjarnan hátt og valdefla þá til að byggja á fjöltyngdum sjálfs-
myndum sínum og tungumálaforða. Valdefling nemenda til að nýta 
sér tungumálaforða sinn í náminu eykur tækifæri þeirra til að hafa 
samskipti og taka þátt í skólastarfi. Þessar aðferðir geta verið sérstak-
lega gagnlegar fyrir nemendur sem nýfluttir eru til landsins (García, 
Ibarra Johnson og Seltzer 2017). 

Markmiðið með þessari grein er að varpa ljósi á hvernig bekkjar-
kennarar og móðurmálskennarar annarra mála en íslensku byggja á 
tungumálaforða nemenda í almennri kennslu og tungumálakennslu, 
og að kanna nálganir og kennsluaðferðir sem byggja á fjöltyngi nem-
enda sem kennarar nýta sér í kennslunni. Rannsóknarspurningin er: 
Að hvaða leyti og hvernig taka kennarar mið af og byggja á tungu-
málaforða fjöltyngdra nemenda?

Orðskýringar

Fjöltyngi (e. plurilingualism) er hæfni einstaklings til að nýta og virkja 

tungumálaforða sinn til samskipta og miðlunar, hæfni til að nota og læra 

fleiri en eitt tungumál, hvort sem er ósjálfrátt eða í gegnum kennslu. Þessi 

hæfni birtist í tungumálaforða fjöltyngdra nemenda. 

Tungumálaforði er samantekt af allri þekkingu og færni í öllum tungu-

málum og mállýskum sem einstaklingurinn hefur á valdi sínu að ein-

hverju leyti, en tungumálin eru tengd og samvirk.

Fjöltyngdur nemandi er fjöltyngdur frá grunni (e. fundamentally plural) 

með tungumálaforða sem er sívirkur og sem hann nýtir meðvitað eða 

ómeðvitað að staðaldri.

Kennsluaðferðir og nálganir í kennslu sem ganga út frá eintyngi 

nemenda eru þær aðferðir þar sem fjöltyngdum nemendum með mis-

munandi færni í íslensku er kennt og þeir metnir á sama hátt og ein-

tyngdir jafningjar þeirra.

Kennsluaðferðir og nálganir í kennslu sem byggja á fjöltyngi nem-

enda bæta aðgengi fjöltyngdra nemenda að námi á sanngjarnan hátt og 

valdefla þá með því að byggja á fjöltyngdum sjálfsmyndum þeirra og 

tungumálaforða. 

Auðlindir nemenda og kennara (e. resources) eru t.d. tungumálaforði, 

menntun, innri og ytri þættir, líf- og starfsreynsla, eða aðgangur að náms-

samfélögum.
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1. Fjöltyngi á Íslandi

Ísland í dag er fjölmenningarsamfélag, en um 20 prósent íbúa eiga 
rætur sínar að rekja til útlanda. Í grunnskólum eru nánast þrjú þús-
und börn þar sem annað foreldrið eða báðir eru af erlendum uppruna 
(Hagstofa Íslands 2021). Börn í leik- og grunnskólum landsins tala 
um eitt hundrað tungumál (Móðurmál – samtök um tvítyngi 2021). 
Kennsla í íslensku og erlendum tungumálum fer fram í grunnskólum 
þar sem hæfni er byggð upp á grundvelli aðalnámskrár en þróun 
læsis í móðurmálum fjöltyngdra nemenda skortir formlegan stuðning 
skólakerfisins og er á Íslandi oftast í höndum frjálsra félagasamtaka. 
Fræðileg umræða um kennslu fjöltyngdra nemenda í íslenskum 
skólum á sér langa sögu og tvær nálganir hafa verið ráðandi, þ.e. rík 
áhersla á íslenskukennslu til að nemendur nái mælanlegum árangri 
í námi (Elin T. Thordardottir og Anna Gudrun Juliusdottir 2013; 
Sigríður Ólafsdóttir 2015) og inngilding (e. inclusion), valdefling, 
menningarlega miðuð kennsla sem nýtir viðeigandi leiðir til að vinna 
með tungumál og byggir á menningar- og tungumálaauðlindum (e. 
cultural and language resources) nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 
2016; Hanna Ragnarsdóttir og Lefever 2018). Núverandi rannsókn 
byggir á þessum nálgunum þar sem hún undirstrikar fjöltyngdar, 
valdeflandi nálganir í kennslu sem stuðla bæði að þátttöku, vellíðan 
og námsárangri í skólatungumáli og í námi. 

Kennsluaðferðir og nálganir á Íslandi byggja að mestu á „ein-
tyngdum“ (e. monolingual) skilningi kennara, sem þýðir að fjöltyngdir 
nemendur sem hafa mismunandi færni í íslensku og tala annað 
tungumál heima fá sömu kennslu og eru metnir á sama hátt og ein-
tyngdir jafningjar þeirra (Cummins 2007). Þrátt fyrir stefnumótun 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2020) og rannsóknir með 
áherslu á fjölþætt gildi fjöltyngis bjóða íslenskir skólar ekki upp á 
móðurmálskennslu eða markvissan stuðning við móðurmál nem-
enda (Trần 2015). Eitt námsmarkmiða fyrir fjöltyngda nemendur í 
Aðalnámskrá grunnskóla er að þeir nái aldurstengdum viðmiðum í 
íslensku en á sama tíma viðhaldi móðurmálum sínum (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið 2013). Kennarar og rannsakendur skynja 
að kennsluaðferðir þurfi víða áframhaldandi endurskoðun til að 
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bregðast við vaxandi fjölbreytileika í skólum (Nieto 2010; Trifonas 
og Aravossitas 2014). 

2. Fræðilegur grunnur

Vaxandi fjöldi fjöltyngdra nemenda í skólum og spurningar tengdar 
námsárangri þeirra og vellíðan, sem og spurningar tengdar fólksflutn-
ingum, fjölmenningu og móðurmálsnámi, hafa verið rannsakaðar á 
Íslandi (Hermína Gunnþórsdóttir, El Hariri og Meckl 2020; Hanna 
Ragnarsdóttir og Lefever 2018) og á heimsvísu (Gudmundsson, 
Beach og Vestel 2013; Nieto og Bode 2008). Fjölmenningarfræði, 
menningarmiðuð kennslufræði, viðeigandi leiðir í vinnu með tungu-
mál og fjöltyngdar nálganir í kennslu styðja við þá hugmynd að 
allir nemendur eigi að hafa jafnan aðgang að menntun og að reynsla 
þeirra, fyrri menntun og styrkleikar eigi að nýtast í námi til að stuðla 
að árangri (Banks og Banks 2000; Chumak-Horbatsch 2012; Gay 
2000). 

Fjöltyngdir nemendur eru fjölbreyttur hópur hvað varðar tungu-
mál, lífsreynslu og þann stuðning sem þeir geta fengið heima. 
Sumir eru fjöltyngdir frá fæðingu eða hafa byrjað að læra íslensku 
í íslenskum leikskóla, grunn- eða framhaldsskóla. Í þessari grein 
eru þeir álitnir sem fjöltyngdir frá grunni (e. fundamentally plural) 
(Piccardo og North 2020), með tungumálaforða sem er sívirkur og 
sem þeir nýta meðvitað eða ómeðvitað að staðaldri. Jafnvel innan eins 
tungumáls laga einstaklingar tungumál sitt að samhengi, samskipta-
félögum, markmiðum og tilfinningum, og þeir nota allan skalann af 
tjáningarleiðum (Piccardo 2013). Fjöltyngdir nemendur hafa tungu-
mála- og læsisþarfir í fleiri en einu tungumáli. Þegar kennarar eru 
meðvitaðir um þær geta þeir hjálpað nemendum að sinna þeim 
þörfum, til dæmis með kennslu sem stuðlar að yfirfærslu þekkingar 
úr einu tungumáli í annað, eykur meðvitund um tungumál og nýtir 
færni í öllum tungumálum til náms. Þannig geta kennsluaðferðir 
stuðlað að hvatningu nemenda til að læra og efla skólatungumál og 
samtímis önnur mál í tungumálaforða þeirra (e. linguistic repertoire) 
(Emilsson Pesková 2021).

Hugtakið fjöltyngi (e. plurilingualism) er hæfni einstaklings til 
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að nýta og virkja tungumálaforða sinn til samskipta og miðlunar 
(Piccardo og North 2020, 284), hæfni til að nota og læra fleiri en eitt 
tungumál, hvort sem er ósjálfrátt eða í gegnum kennslu. Þessi hæfni 
birtist í tungumálaforða fjöltyngdra nemenda. Tungumálaforði er 
samanlögð þekking og færni í öllum tungumálum og mállýskum 
sem einstaklingurinn hefur á valdi sínu að einhverju leyti, en tungu-
málin eru tengd og samvirk. Íslenska hugtakið fjöltyngi hefur tvær 
þýðingar á ensku, nýrra orðið plurilingualism og betur þekkta hug-
takið multilingualism sem vísar oft í fjöltyngi í samfélaginu og er 
oftast notað í málvísindum (Ortega 2017). Í þessum texta er orðið 
fjöltyngi notað í merkingunni plurilingualism í þeim skilningi sem 
Evrópuráðið notar. Fjöltyngi felur í sér menntagildi eða jákvætt sam-
þykki tungumálamargbreytileika (Council of Europe 2020) og hefur 
djúpa merkingu fyrir nemendur, vellíðan þeirra og menntun. Það 
þróast í fjölbreyttum námsaðstæðum eða námsrýmum (e. learning 
spaces) (Hanna Ragnarsdóttir og Kulbrandstad 2018), sérstaklega í 
kjöraðstæðum þar sem tengsl skapast, upplýsingum er miðlað og 
samskipti byggjast upp (Gay 2000). Viðeigandi vinna með fjöltyngi 
hjálpar öllum nemendum að skilja, upplifa og viðurkenna fjölbreytni 
tungumála og hún hjálpar til við að búa nemendur undir flókin sam-
skipti og kröfur á læsi á 21. öld (Chumak-Horbatsch 2012).

Fjöltyngdar nálganir í kennslu hafa verið rannsakaðar og þeim 
verið lýst, t.d. í verkum Cummins (2007) og Duff (2019). Nýjar 
rannsóknir á fjöltyngi í menntun færast frá því að sjá tungu-
mál í tungumálaforða einstaklinga sem ótengd í átt að skilningi 
fjöltyngis sem einnar heildar og sem eðlilegs ástands (García og 
Kleifgen 2018; Van Deusen-Scholl 2018). Fjöltyngdar nálganir í 
kennslu eru breitt hugtak sem spannar (með)vitund kennara um 
fjöltyngi og vakningu slíkrar (með)vitundar hjá öllum nemendum 
(Young og Helot 2003), aðferðir sem hjálpa nemendum að nýta 
tungumálaforða sinn í námi, virkja fyrri þekkingu tungumála og 
þekkingu sem orðið hefur til á öðrum tungumálum en skólamáli í 
ýmsum námsrýmum (García og Kleifgen 2018). Enn fremur fellur 
undir regnhlífahugtakið fjöltyngdar nálganir í kennslu, valdefling 
nemenda til þess að verða meðvitaðir um eigin styrkleika og kunna 
að nýta sér þá í námi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2016), staðfesting 
á tungumálaforða nemanda, nemanda sem heild og sjálfsmyndar 
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hans (Cummins 2001), sveigjanleiki í nýtingu tungumála (Cenoz 
og Gorter 2020) og markviss kennsla sem stuðlar að yfirfærslu 
tungumálafærni á milli tungumála. Sumir þættir geta færst á milli 
tungumála, til dæmis lestrarfærni og hæfni tengd læsi, leiðir til að 
læra orðaforða eða að tileinka sér efni eða hugtök sem nemendur hafa 
lært á einu tungumáli og dugar því nú að finna orð fyrir á skóla-
tungumáli (Berthele og Lambelet 2018). Fjöltyngdir nemendur, sér-
staklega nemendur sem koma til Íslands á skólaaldri, eiga móðurmál 
og námsfærni sem þeir hafa aflað sér í heimalöndum en þau geta 
gagnast sem undirstaða og stoðir (e. scaffolding) fyrir námið í íslensku 
og námsgreinum, t.d. með því að nýta orðabækur, verkfæri á netinu 
eða heimildir á tungumáli nemenda. 

Krosstynging og meðvitund um tungumál eru tvær helstu nálg-
anir á kennslu fjöltyngdra nemenda. Krosstynging er sveigjanleg fjöl-
tyngd kennsluaðferð sem nýtir fjöltyngda hæfni nemenda og byggir á 
tungumálaforða þeirra. Tungumálaforði er sífellt nýttur til að skapa 
og miðla merkingu, hafa samskipti og læra. Krosstynging styðst 
við sjö meginreglur, sem eru misleitni, samvinna, fókus á nemanda, 
samþætting tungumáls og viðfangsefnis, notkun tungumála út 
frá nemandanum, reynslunám og sjálfstæði og ábyrgð nemandans 
(García, Sylvan og Witt 2011). Krosstynging í þágu menntunar (e. 
pedagogical translanguaging) er markviss notkun tungumála til þess að 
ná námsmarkmiðum (Cenoz og Gorter 2020). Meðvitund um tungu-
mál felst í því að þróa aukna vitund og næmi gagnvart formi og til-
gangi tungumáls. Nemendur ígrunda tungumál, bera saman orð eða 
aðrar tungumálaeiningar úr ýmsum tungumálum, ígrunda uppruna 
orða og skyldleika tungumála og læra um tungumál til að skilja þau 
betur. Til þess er hægt að nýta t.d. vinnu með lík orð úr mismunandi 
tungumálum (e. cognates). Vinna sem stuðlar að aukinni vitund um 
tungumál eykur skilning og leiðir til jákvæðari viðhorfa til tungu-
mála og tungumálanáms (Kirwan 2013; Young og Helot 2003).
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3. Rannsóknin

Í rannsókninni var stuðst við eigindlega aðferðafræði sem byggir á 
hugmyndafræði félags-hugsmíðahyggju, en um fjöltilviksrannsókn 
(Silverman 2013) er að ræða. Fjöltilviksrannsókn byggir á fleiri en 
tveimur tilvikum og hvert tilvik er skoðað sem sjálfstæð eining. Eftir 
greiningu tilvika er framkvæmd þvergreining (e. cross-case analysis) 
sem leyfir rannsakanda að rýna í það sem er líkt og ólíkt á milli til-
vika, en ástæður þess að tilvik eru frábrugðin geta verið augljósar eða 
huldar (Stake 2013). Í rannsókninni voru samtals fimm tilvik en í 
þessari grein er unnið út frá hálfopnum viðtölum við fimm bekkjar-
kennara og fimm móðurmálskennara í Móðurmáli – samtökum um 
tvítyngi, sem störfuðu á höfuðborgarsvæðinu. 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki, en rannsakandi 
nálgaðist móðurmálsskóla á höfuðborgarsvæðinu og bað um aðstoð 
við að finna fjöltyngda nemendur sem sóttu móðurmálskennslu. 
Síðan voru foreldrar, bekkjarkennarar og móðurmálskennarar beðnir 
um að taka þátt í rannsókninni, sem þau öll samþykktu. Tilvikin 
voru greind með þemagreiningu (Braun, Clarke og Terry 2015), sem 
er hentug aðferð til að vinna með fjölbreytt gagnasett, t.d. í mennta-
rannsóknum. Þemu úr einstökum tilvikum byggja á kóðun sem var 
sameiginleg fyrir alla aðila í hverju tilviki, en óháð öðrum atvikum. 
Til að svara rannsóknarspurningu sem er í fókus í þessari grein: Að 
hvaða leyti og hvernig taka kennarar mið af og byggja á tungumálaforða 
fjöltyngdra nemenda?, voru viðtölin við bekkjarkennara og móðurmáls-
kennara borin saman og unnið með kóða og þemu úr þeim, sérstak-
lega lýsingum þeirra á kennsluaðferðum og nálgunum. Nemendur, 
tungumál þeirra, bekkjarkennarar og móðurmálskennarar eru til-
greind í Töflu 1, en nemendur voru valdir úr stærstu málsamfélögum 
á Íslandi til þess að tryggja sem besta nafnleynd. Viðtölin voru tekin 
á íslensku, en í einu tilviki talaði móðurmálskennari ensku. Öllum 
tilskildum reglum um framkvæmd eigindlegra rannsókna var fram-
fylgt og leyfi fengin (Emilsson Pesková 2021).
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Tafla 1. Nemendur í rannsókninni, móðurmál þeirra, bekkjarkennarar og móðurmáls-

kennarar þeirra.

Nemandi Móðurmál Bekkjarkennari Móðurmálskennari

Erag albanska Birna Valon

Martina litháíska Heiða Laima

Jackson pólska Erla Anna

Safíra taílenska Páll Hathai

Clara spænska Hekla Luna

4. Niðurstöður

Þemu út frá einstökum tilvikum sem hjálpuðu til við að svara rann-
sóknarspurningunni eru í Töflu 2. 

Tafla 2. Þemu sem hjálpuðu til við að svara rannsóknarspurningu um hvernig kennarar 
byggja á auðlindum nemenda.

Tilvik Þema

Erag Þema 4 Kennarar reiða sig á innsæi sitt til að styðja við 
nemendur á leið til námsárangurs

Martina Þema 6 Áhrifavaldar í kennslu eru tungumálastefnur, 
umhverfi, samvinna, einstaklingsbreytur og gildi 
kennara

Safíra Þema 3 Gildin leiða til virkni – í námi, kennslu og 
samskiptum

Jackson Þema 6 Góð þekking kennara á nemendum, viðeigandi 
menntun, gildi, fagreynsla hafa áhrif á skilvirkar 
kennsluaðferðir

Clara Þema 3 Vinna kennara byggir á þekkingu nemenda, 
gildum og viðhorfum, frekar en tungumálastefnu 
skólans

Tilvik 1 Erag
Þema 4 í tilviki Erags var að kennarar reiða sig á innsæi sitt til að 
styðja nemendur til aukins námsárangurs. Bekkjarkennari Erags, 
Birna, reyndi að skilja sjónarhorn fjöltyngdra nemenda. Hún var 
upptekin af því að kenna bekknum og var einungis meðvituð um 
augljósustu þarfir fjöltyngdra nemenda. Hún var opin fyrir nýrri 
þekkingu á fjöltyngdum nemendum sínum en hún var líka meðvituð 
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um eigin tímatakmarkanir og fjárhagslegar takmarkanir skólans. 
Móðurmálskennari Erags, Valon, var frumkvöðull í móðurmáls-
kennslu. Hann vann sem sjálfboðaliði á sunnudögum og fann 
sig knúinn til að kenna fjöltyngdum börnum móðurmál þeirra, 
albönsku. Hann bjó til kennsluáætlun sem hentaði fjöltyngdum 
nemendum og var í nánum samskiptum við foreldra. Þrátt fyrir skort 
á efni, fjármunum og án viðurkenningar fyrir vinnu sína við móður-
málskennslu, hélt hann áfram að kenna í þágu barnanna. 

Út frá viðtölum kom í ljós gagnkvæmur áhugi og þekking grunn-
skóla- og móðurmálskennara:

Já, ég hugsa það væri bara mjög gott, sko, að vita hvað þau eru að læra, 

hvort það sé eitthvað sambærilegt og við erum að kenna hér, sko, af því 

að við erum að kenna ýmis málfræðiatriði. Auðvitað eru tungumálin ólík 

en það væri gaman að vita hvort þau eru að læra svona samheiti og and-

heiti og einhver orðtök og er eitthvað svoleiðis í tungumálinu hjá þeim [...] 

(Birna, bekkjarkennari).

Valon sagði að hann þekkti íslenska aðalnámskrá grunnskóla og að 
hann skildi hvernig íslenska hefði áhrif á albönskuþekkingu nem-
enda hans. Honum fannst að tenging á milli móðurmálsskóla og 
grunnskóla væri æskileg þó að hann hefði aldrei haft samband við 
grunnskóla sem móðurmálskennari: „Það væri best nefnilega.“

Tilvik 2 Martina
Þema 6 í tilviki Martinu snýst um gildi kennara sem snúa að fjöl-
breytni og þekkingu nemenda sem hafa áhrif á væntingar þeirra og 
kröfur gagnvart nemendum. Kennslurými í grunnskólum eru löguð 
að þörfum nemenda og kennara og samvinna kennara styrkir þá og 
hefur jákvæð áhrif á nemendur. Móðurmálskennarar vinna hins vegar 
einir, sem getur haft öfug áhrif. Í frásögn Heiðu bekkjarkennara 
kom skýrt fram að hún þekkti nemendur sína vel en dýpri þekking á 
fjöltyngi þeirra gæfi betri möguleika til að koma til móts við þarfir 
þeirra. Þegar hún uppgötvaði að móðurmál Martinu væri litháíska 
vildi hún nýta sér þessa nýju þekkingu: „Þá gat maður talað svona 
öðruvísi til hennar.“
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Tilvik 3 Safíra
Undirliggjandi persónuleg gildi eru samnefnari fyrir aðgerðir nem-
enda, kennara og foreldra í tilviki Safíru. Sjálfstraust og gildi Safíru 
sem snerta lönd, fjölskyldu og tungumál hennar réðu því hvernig hún 
nálgaðist nám. Gildi móðurmálskennarans Hathai sem snerta móð-
urmálið taílensku og upprunalandið stýrðu sjálfboðavinnu hennar og 
nálgun við nemendur og fjölskyldur þeirra. Gildi foreldra varðandi 
móðurmál þeirra ákvarða hvort þau skrá börnin í móðurmálskennslu 
og hvernig þeir styðja við fjöltyngi og móðurmálsnám barnanna. 

Í frásögn Páls bekkjarkennara kom í ljós að hann bauð nemendum 
sínum upp á tækifæri í kennslustofu til að vera stoltir af uppruna 
sínum, s.s. með því að ræða upprunaland sitt eða sýna landið sitt á 
kortinu. Páll náði einnig að nýta móðurmál nemenda í kennslu, þó 
að hann viðurkenndi að þessi nálgun væri ekki markviss hjá honum:

[...] til dæmis var ég með enskuprófið um daginn og það var náttúrulega 

erfitt fyrir viðkomandi að þýða af ensku yfir á íslensku þannig að ég sko 

leiðbeindi honum um það að ef hann skildi orðin á ensku þá ætti hann að 

skrifa þau á pólsku. (Páll, bekkjarkennari)

Hathai setti sig í samband við íslenskan skóla til að sýna hverju nem-
endur hennar hefðu áorkað, til dæmis bauð hún skólastjóra grunn-
skólans á útskriftarhátíð taílenska móðurmálsskólans: „Í fyrra ég er 
með útskrift fyrir nemendur í framhaldsskóla og grunnskóla sem 
gefa certificate [skírteini] og sendiherra koma og gefa krakka útskrift 
[útskriftarskírteini] og ég bjóða Sólrún og Silla líka með okkur í 
Krók. Mjög ánægð.“ 

Tilvik 4 Jackson
Þema 6 fangar það að reynsla, menntun og fagmennska kennara 
skuli hafa áhrif á skilvirkar kennsluaðferðir þeirra. Bæði bekkjar-
kennari og móðurmálskennari Jacksons voru fagmenntaðir, bjuggu 
yfir dýpri þekkingu á nemendum sínum og persónulegri og fag-
legri reynslu, og höfðu jákvæð viðhorf til allra tungumála nemenda 
sinna. Bekkjarkennarinn Erla var með menntun í fjölmenningu og 
sérkennslu, langa reynslu af kennslu í fjölbreyttum bekkjum og 
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jákvætt viðhorf til tungumála nemenda og hún efldi skilvirk sam-
skipti við erlenda foreldra. Móðurmálskennarinn Anna var menntuð 
sem pólskukennari, hún hafði góða þekkingu á íslenska skólakerfinu 
og íslenskri tungu, og hún var fær um að byggja á tungumálaforða 
nemenda sinna eða færni þeirra í íslensku og pólsku. Kennsla Erlu 
og Önnu hafði í för með sér skilvirkar kennsluaðferðir sem náðu til 
nemenda, samstarf, réttmætt mat, einlægan áhuga á nemendum og 
árangursrík samskipti og samvinnu við foreldra. Kennsla þeirra var 
líka tengd námsrýmum og skólastefnum. 

Anna lýsti því hvernig hún byggði á tungumálahæfni og menn-
ingarþekkingu nemenda sinna í öðrum tungumálum:

[...] vinna miklu meira svona orðaforða og ekki þá bara, svona, ekki út-

skýra svo mikið í málfræði, frekar að segja hvernig gera á íslensku, hvernig 

gera á pólsku, bara sjá hvað er svona munurinn, ekki frekar betra að gera 

svona og nota, þú veist, grunnur sem er frá íslenska skólanum til að út-

skýra hvernig gera á pólsku. (Anna, móðurmálskennari)

Hún byggði á áhugasviðum nemenda sinna og skapaði tækifæri fyrir 
þá að bera saman tungumál sín: 

[...] leika sér saman, gera eins konar leikur, til dæmis sem er á íslensku, 

þú veist, bara [...] á íslensku leiðbeiningu og, þú veist, við ætlum að gera 

þetta bara á pólsku. Það er líka skemmtilegt. (Anna, móðurmálskennari)

Erla sýndi áhuga á því sem verið var að kenna í pólska skólanum en 
á sama tíma virti hún sjálfsmynd nemenda og hvaða hliðar af henni 
þeir vildu sýna:

En ég veit að það er til dæmis samfélagsfræði, ég veit það er verið að kenna 

sögu og svo pólsku sko, en svo eru þau ekkert mikið að [...] ég er svo sem 

ekki mikið að spyrja um það heldur, ekki nema þau séu, svona, vilja að 

segja mér það. (Erla, bekkjarkennari)

Mikilvæg aðferð til að efla alla nemendur er að efla samvinnu á milli 
nemenda og notkun hópavinnu:
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Við vinnum þannig með þau að þau geti verið með öllum. [...] en svo dreg 

ég þau í sæti til þess að þau sko venjist öllum, þú veist, séu tilbúin til þess 

að vera með öllum. (Erla, bekkjarkennari)

Notkun fjölbreyttra, aldurssamsvarandi kennsluaðferða og sköpun 
öruggs rýmis þar sem nemendur geta spurt alls konar spurninga 
stuðlar að þátttöku og vellíðan nemenda í bekknum. Anna lýsti því 
hvernig nemendur hennar í sjöunda bekk voru forvitnir um réttindi 
sín og reglur: 

Alltaf krakkar [...] bara spyrja hvenær má að vinna, hvaða lög eru eitthvað, 

af hverju bara má vera úti til klukkan til dæmis tuttugu og af hverju eru 

svona og alltaf að spyrja svo mikið um barnaréttindi hérna á Íslandi og 

hvernig gerir í Póllandi [...] (Anna, móðurmálskennari)

Anna greindi frá mjög sjaldgæfum samskiptum grunnskóla og 
móðurmálsskóla, þar sem hún var beðin um að aðstoða við greiningu 
nemanda síns, en hún lýsti líka eigin frumkvæði að því að ná til 
bekkjarkennara og færa þeim skilaboð um nemendur sína:

Stundum ég var, til dæmis, ég man hvar ég byrjaði og ég sá ég veit svona 

krakki með lesblindu. Ég sá það mjög vel frá því ég var í kennslu, ég var 

að skoða heimavinnu og ég var alltaf að spyrja foreldra hvernig gengur í 

íslenskum skóla og ég var að segja kannski gott að segja kennaranum að 

ég sé svona líka í pólsku og kannski þetta er lesblinda [...] Eða stundum 

foreldra koma svo eftir frá skóla og segja: „Já, kennari var að segja svona.“ 

Íslenskukennari bara segja: „Já, þetta er svona málið, kannski við eigum 

tékka það, bara hvernig er líka í pólska, getir þú skrifað eitthvað bréf?“ 

Það er bara svona grunnupplýsingar. (Anna, móðurmálskennari)

Tilvik 5 Clara
Þema 3 í tilviki Clöru segir að aðferðir og nálganir kennara byggi 
á þekkingu þeirra á nemendum, gildum og skoðunum, frekar en á 
samstarfi og sameiginlegri nálgun skólans. Hekla, bekkjarkennari 
Clöru, þekkti tungumál nemenda sinna vel: 
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Með tvö tungumál? Þau voru alveg nokkur. Það var, hérna, hún með 

spænsku, svo var ein með ítölsku og dönsku, átti danskan pabba, og ein 

sem átti enskan pabba, var með íslensku og ensku, svo er ég með eina frá 

Filippseyjum, var bara að læra íslensku og talaði ensku mikið, já, þann-

ig að það var alveg svona fjölbreytni [...] Já, og svo var ég með einn frá 

Portúgal. (Hekla, bekkjarkennari)

Hekla hvatti foreldra til að skrá börnin sín í móðurmálskennslu, 
bæði erlenda foreldra og íslenska foreldra sem flytja heim til Íslands 
með börnin. Luna, móðurmálskennari Clöru, kenndi með það að 
leiðarljósi að efla námsfærni nemenda sinna og læsisaðferðir sem þeir 
gætu fært á milli tungumála sinna eftir þörfum: 

[...] ef þú ert að lesa og skilur, í framtíðinni verður auðvelt að læra [...] 

það er aðalpunktur fyrir mig. Það snýst ekki um skilning á textanum. 

Þú veist, hugsaðu um framtíðina, hvernig ætlar þú að afla þér þekkingar 

í framtíðinni [...] af því að eftir grunnskóla ferð þú í framhaldsskóla og 

þegar þú ferð þangað, það fyrsta sem þú hefur er mikið af upplýsingum í 

bókunum þínum, í greinunum þínum og allt. Og ef þú veist ekki hvernig 

[á] að aðskilja merkingu, upplýsingar, frá upplýsingum sem eru ekki 

mikilvægar, þá verður þú virkilega týndur fyrir framan bókina [...] (Luna, 

móðurmálskennari)

Hér á eftir er sérstakri athygli beint að auðlindum kennara og því 
hvernig þær birtust í kennsluaðferðum og nálgunum þeirra sem 
byggðu á tungumálaforða nemenda í þeim tilgangi að efla nám 
þeirra, tungumálaforða og fjöltyngdar sjálfsmyndir þeirra. Meðal 
auðlinda kennara sem birtust í viðtölum voru tungumálaforði 
þeirra, menntun, innri og ytri þættir, lífs- og starfsreynsla þeirra 
og aðgangur að námssamfélögum og samstarfsfólki á vinnustað. 
Kennarar í rannsókninni byggðu á sinni eigin reynslu en sjaldnar á 
reynslu nemenda sinna, sem stafaði að hluta til af því að þeir þekktu 
ekki auðlindir nemenda sinna. Í einu tilviki vissi kennarinn ekki að 
litháíska væri töluð á heimilinu fyrr en foreldrar mættu í foreldra-
viðtal. Auðlindir nemenda út frá gögnunum voru nánast þær sömu 
og kennara. Yfirlit yfir auðlindir kennara og nemenda sem birtust í 
viðtölum má sjá í Töflu 3.
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Tafla 3. Auðlindir kennara og nemenda

Auðlindir kennara Auðlindir nemenda

Tungumálaforði Tungumálaforði

Fyrri menntun (frá óformlegum og 
formlegum námsrýmum) og fagmennska

Fyrri menntun (frá óformlegum og 
formlegum námsrýmum)

Innri auðlindir (t.d. hvati, seigla, gildi) Innri auðlindir (t.d. hvati, seigla, gildi)

Ytri auðlindir (fjölskylda, jafningjar, 
aðgangur að bókasöfnum, aðgangur að 
aðstoðarkennurum og leiðbeinendum í 
bekknum, samstarf við kollega o.s.frv.)

Ytri auðlindir (fjölskylda, jafningjar, 
aðgangur að bókasöfnum, aðgangur að 
aðstoð o.s.frv.)

Bekkjarkennarar og móðurmálskennarar í rannsókninni beittu 
aðferðum og nálgunum sem studdu við eflingu fjölmála sjálfsmynda 
nemenda, byggðu á auðlindum nemenda og stuðluðu að bættum 
námsárangri þeirra og eflingu alls tungumálaforða þeirra, eins og 
Tafla 4 sýnir, en í henni er aðferðum og nálgunum kennara skipt í 
þrjá flokka sem snúast um þekkingu, kennsluaðferðir og kennslu-
nálganir, og samskipti:

Tafla 4: Kennsluaðferðir og – nálganir bekkjarkennara og móðurmálskennara

Þekking Gagnkvæmur áhugi og þekking grunnskóla- og 
móðurmálskennara
Vitneskja um nemendur til þess að koma til móts við þarfir þeirra
Að byggja á þekkingu á skólakerfi sem kennari býr yfir 
Að þekkja tungumál nemenda

Kennsluaðferðir 
og -nálganir

Að bjóða upp á tækifæri til að vera stolt af uppruna sínum og 
tungumáli
Stuðningur við notkun móðurmáls í námi
Að leitast eftir viðurkenningu á móðurmálsnámi
Að byggja á tungumálahæfni og menningarþekkingu nemenda í 
öðrum tungumálum 
Að bera saman tungumál 
Að byggja á áhugasviðum og fyrri þekkingu nemenda 
Að virða tungumálasjálfsmynd (e. linguistic identity) nemenda
Notkun fjölbreyttra, aldurssamsvarandi kennsluaðferða 
Sköpun öruggs rýmis til að spyrja spurninga
Kennsla sem stuðlar að yfirfærslu námsfærni og læsis

Samskipti Að bjóða fulltrúum grunnskóla á viðburði móðurmálsskólans
Gagnkvæm samskipti foreldra og kennara
Efling samvinnu á milli nemenda 
Hópavinna
Samskipti á milli grunnskóla og móðurmálsskóla
Að hvetja foreldra til að láta börnin sækja móðurmálskennslu
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5. Umræður

Rannsóknarspurningin var: Að hvaða leyti og hvernig taka kenn-
arar mið af og byggja á tungumálaforða fjöltyngdra nemenda? 
Rannsóknin sýnir nokkur jákvæð dæmi um hvernig bekkjarkenn-
arar og móðurmálskennarar beittu kennsluaðferðum sem byggja á 
tungumálaforða nemenda, nokkur dæmi um skilvirk samskipti við 
foreldra af erlendum uppruna og sjaldgæf dæmi um brýr á milli 
móðurmálsskóla og grunnskóla. Kennarar byggðu kennslu sína að 
mestu á eigin auðlindum en minna á auðlindum nemenda. Þeir sem 
höfðu samsvarandi menntun að baki, t.d. í sérkennslufræðum, læsi 
eða fjölmenningarfræðum, voru betur meðvitaðir um þarfir fjöl-
tyngdra nemenda og betur í stakk búnir til að sinna þeim. 

Kennarar bjuggu yfir mikilli persónulegri reynslu, fagreynslu og 
þekkingu. Þeir þekktu nemendur sína og fjölskyldukringumstæður 
þeirra að einhverju leyti, þeir þekktu kennslufræði, rannsóknir og 
kenningar, íslenskt skólakerfi og móðurmálsskóla. Kennarar voru 
opnir fyrir samskiptum og forvitnir að læra meira um tungumála-
forða nemenda og um fjölskyldur þeirra. Þeir sögðu frá sveigjanleika 
sínum, aðlögun kennsluaðferða og meðvitund um að tímarnir væru 
að breytast. Engir tveir kennaranna bjuggu yfir sömu samsetningu 
af auðlindum og þeir sóttust ekki eftir að auka auðlindir sínar 
með markvissum hætti til að verða betri kennarar í fjölbreyttum 
bekkjum. Þeir mættu margvíslegum þröskuldum og fengu lítinn 
eða engan stuðning við vinnu sína með fjöltyngdum nemendum. 

Undirliggjandi fræði í rannsókninni, gagnrýnin fjölmenningar-
hyggja (Nieto 2010), menningarmiðuð kennslufræði (Gay 2000), 
viðeigandi leiðir í vinnu með tungumál (Chumak-Horbatsch 2012) 
og fjöltyngdar nálganir (García, Johnson og Seltzer 2017; García, 
Sylvan og Witt 2011) einblína öll á mikilvægi þess að valdefla fjöl-
tyngda nemendur, á næmni gagnvart einstaklingsþörfum nemenda 
og á það að byggja á menningar- og tungumálaauðlindum þeirra. 
Gögnin sýna að kennararnir nálguðust fjölbreytni tungumála nem-
enda ekki markvisst. Páll, kennari Safíru, talaði um hvatningu 
sem hann veitti nemendum sínum og hvernig hann efldi sjálfs-
traust þeirra í námsgetu þeirra. Hann tjáði líka hvað honum fannst 
jákvætt hversu óhrædd Safíra var að sýna tengsl sín við Taíland í 
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bekknum. Safíra mundi eftir veggspjöldum með áletruninni „vel-
komin“ í gamalli skólabyggingu sinni, en ekki í skólanum þar sem 
hún var í þegar viðtalið átti sér stað. Birna, kennari Erags, mundi 
eftir dæmi þar sem nemendum var boðið að hafa orðalista í prófi. 
Öll þessi dæmi sem kennarar og nemendum nefndu í viðtölum sýna 
ómarkvissa, tilviljanakennda nálgun að fjöltyngi og fjölbreytileika 
sem er aðeins upphaf að þróun skóla í átt að skóla fyrir alla, eins og 
Chumak-Horbatsch (2012) lýsir því. 

Jackson er jákvætt dæmi um fjöltyngdan nemenda sem nýtur 
þess að tungumálaforði hans skuli vera virtur og að bekkjarkennari 
hans og móðurmálskennari skuli byggja á tungumálaforða hans. 
Bæði Erla og Anna nýttu kennslufræði sem virkjaði og nýtti tungu-
mál Jacksons og leyfðu honum að finna til öryggis og að byggja á 
fyrri þekkingu. Bæði Erla og Anna áttu í reglulegum samskiptum 
við Filipinu, móður Jacksons, með það að markmiði að Jackson næði 
félagslegum og námslegum markmiðum. Skilvirk samskipti á milli 
þeirra sýndu jákvætt dæmi um valdeflandi kennslufræði (García og 
Kleifgen 2018) sem hafði í för með sér vellíðan nemandans og bætt 
tækifæri til að ná námsárangri. 

Anna nefndi dæmi um hvernig hún gat komið skilaboðum 
um læsi nemenda sinna í pólsku til bekkjarkennara þeirra með 
hjálp foreldra. Hún hafði líka verið beðin af bekkjarkennurum að 
skrifa skýrslu um læsi nemenda sinna í pólsku þegar þeir voru í 
greiningarferli vegna lesblindu. Þrátt fyrir að dæmi um tengingar á 
milli móðurmálsskóla og grunnskóla séu sjaldgæf voru allir bekkjar-
kennarar sammála um það eftir viðtölin að það gæti verið gagnlegt 
að vita hvað nemendur þeirra lærðu í móðurmálsskóla og að skapa 
tengsl á milli skólanna. Örfáar rannsóknir fjalla um samskipti og 
samstarf grunn- og móðurmálsskóla, en Lamb (2020) heldur því 
fram að slíkt samstarf feli í sér mikla möguleika á því að gera starf í 
grunnskólum ríkulegra. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt í ríkum mæli að notkun valdeflandi 
gagnrýnna kennslufræða, viðurkenning fjöltyngis nemenda, nýting 
fyrri þekkingar nemenda til náms og skilvirk samskipti við foreldra 
af erlendum uppruna eru mikilvæg fyrir árangursríka menntun fjöl-
tyngdra nemenda. Núverandi rannsókn staðfestir þessar niðurstöður 
og sýnir nokkur jákvæð dæmi um fjöltyngdar kennsluaðferðir og 
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nálganir. Hins vegar sýnir rannsóknin að aðferðirnar sem kennarar 
lýstu voru tengdar einstaklingsáhuga þeirra og fagmennsku. Skólar 
hvöttu ekki til markvissrar nálgunar á fjöltyngi nemenda og sam-
eiginleg nálgun var ekki algeng innan skóla. Bæði grunnskólar og 
móðurmálsskólar sýndu tilhneigingu til samlögunar, og stundum 
sýndu þeir dæmi um nálgun sem styður við menningu og tungumál 
nemenda, en það var aðeins á yfirborðinu, án þess að gildin næðu til 
allra (Chumak-Horbatsch 2012). 

Lokaorð

Það er hagur nemenda að kennarar nýti sér heildrænar, valdeflandi 
og fjöltyngdar nálganir í kennslu. Þörf er á sveigjanlegri nálgunum 
í kennslu fjöltyngdra nemenda og nýjum skilningi á fjöltyngi 
sem normi þar sem gengið er út frá hæfni nemenda og stoðir eru 
nýttar sem leiða til námsárangurs (Cummins 2007; Duff 2019; Van 
Deusen-Scholl 2018). Rannsóknin sýnir að kennarar þurfi að vera 
meðvitaðir um tungumálaforða nemenda sinna og að viðurkenna 
jafnt gildi tungumála í skólum og samfélaginu þó að tungumál 
þjóni mismunandi tilgangi í lífi nemenda. Móðurmálsskólar gætu 
enn betur stutt við nám nemenda sinna ef þeir þekktu námsmark-
mið þeirra í grunnskólum og ef þeir ynnu í anda skóla fyrir alla, 
sem er opinber stefna í skólum landsins. Rannsóknin leggur til 
að samskipti á milli bekkjarkennara og móðurmálskennara gætu 
verið gagnleg fyrir nemendur. Aðgangur að fagþróun um fjöltyngi 
og samþættingu menningar- og tungumálaauðlinda nemenda við 
kennslu getur opnað nýja sýn og nýja möguleika fyrir alla kennara. 
Tungumálafærni er ómissandi færni 21. aldar og með því að nýta 
tungumál nemenda til að efla menntun þeirra er verið að gefa öllum 
nemendum jákvæð skilaboð um gildi allra tungumála.
Rannsóknin var studd af Delta Kappa Gamma, Soroptimist 
International of Europe Scholarship, Vrouwen Studiefonds 
Soroptimist, sjóði Þuríðar J. Kristjánsdóttur, Þróunarsjóði innflytj-
endamála, Háskóla Íslands, Háskólasjóði Eimskipafélags Íslands, 
Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands og verkefninu Learning Spaces for 
Inclusion and Social Justice. 
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Útdráttur

Kennsluaðferðir og nálganir í tungumálakennslu: 
Hvernig geta kennarar byggt á fjöltyngi nemenda?

Fjöltyngi hefur áhrif á nám, námsárangur og vellíðan. Greinin lýsir 
kennsluaðferðum og nálgunum bekkjarkennara og móðurmálskenn-
ara og þá sérstaklega hvernig þeir hafa nýtt sér tungumálaforða 
nemenda í skólastarfinu. Þátttakendur voru fimm bekkjarkennarar 
á miðstigi grunnskóla (5.–7. bekkur) og fimm móðurmálskennarar í 
Móðurmáli – samtökum um tvítyngi, allir starfandi á höfuðborgar-
svæðinu. Rannsóknin byggði á hálfopnum viðtölum sem síðan voru 
þemagreind. Niðurstöður sýndu að bekkjarkennarar voru almennt 
áhugasamir um móðurmál nemenda og þátttöku þeirra í móður-
málsskólum en kennslan fór fram á íslensku og tók ekki mið af fjöl-
tyngi nemenda. Fjórir af fimm móðurmálskennurum töluðu íslensku 
og þekktu til íslensks skólakerfis, en markmið þeirra var að kenna 
börnum móðurmál þeirra og þeir nýttu heldur ekki fjöltyngi nem-
enda sinna til kennslu. Einn bekkjarkennari og einn móðurmáls-
kennari byggðu markvisst á fjöltyngi nemenda sinna. Rannsóknin 
setur spurningarmerki við þá hefðbundnu skoðun að það sé hlutverk 
skóla að kenna nemendum íslensku og hlutverk foreldra að viðhalda 
og þróa móðurmál. Það þjóni öllum nemendum þegar kennarar 
þeirra nota heildrænar, valdeflandi, fjöltyngdar nálganir í kennslu. 
Rannsóknin bendir til að kennarar þurfi viðeigandi endurmenntun, 
að þeir myndi traust tengsl við foreldra af erlendum uppruna, og 
í víðari skilningi að þeir viðurkenni fjöltyngi og jafnt gildi allra 
tungumála nemenda í skólum og samfélaginu. 

Lykilorð: Fjöltyngdir nemendur, tungumálaforði, fjöltyngdar nálganir 
í kennslu, tungumálasjálfsmynd, fjöltilviksrannsókn
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Abstract

Pedagogical approaches in language teaching: 
How can teachers build on their students’ plurilingualism?

Plurilingualism affects students’ education, school achievement, and 
wellbeing. This article describes the instructional approaches that 
compulsory schoolteachers and heritage language (HL) teachers used 
to draw on the linguistic repertoires of their students. The partici-
pants of the study were five class teachers and five HL teachers who 
all worked in the Greater Reykjavík Area. The research was qualita-
tive, and a thematic analysis was used to analyze semi-structured 
interviews. The findings showed that the class teachers were gen-
erally interested in their students’ HL languages and HL school 
attendance, while their pedagogies did not respond to students’ 
plurilingualism. Some HL teachers had knowledge of Icelandic and 
the Icelandic school system, yet their goal was their students’ devel-
opment of HL, and they applied monolingual instructional strate-
gies. One class teacher and one HL teacher built systematically on 
their students’ plurilingualism in their teaching. This research raises 
questions about the previously held views that it is primarily the role 
of the school to teach students Icelandic, and the responsibility of 
parents to maintain and develop HL languages. It is in the interest 
of plurilingual students that their teachers assume holistic, empower-
ing, plurilingual approaches to teaching. This research suggests that 
educators need access to relevant professional development, they need 
to initiate respectful collaboration with immigrant parents, and in a 
broader sense, view plurilingualism as the norm and recognize the 
equal value of all languages in schools and societies. 

Keywords: Plurilingual students, linguistic repertoire, plurilingual 
pedagogical approaches, linguistic identity, multiple case study
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Háskóla Íslands

Leikskólabörn og tungumálastefna 
fjölbreyttra fjölskyldna þeirra:

Notkun tungumála í tví- og 
fjöltyngdum fjölskyldum

Inngangur

Fjölgun íbúa af erlendum uppruna í íslensku samfélagi undanfarin 
ár endurspeglast í menntakerfinu. Árið 2020 höfðu 2.938 börn, 

eða 15,6% allra leikskólabarna (Hagstofa Íslands 2022a) og 5.611 
eða 12% allra grunnskólanemenda (Hagstofa Íslands 2022b) önnur 
móðurmál en íslensku. Ýmsar rannsóknir hafa varpað ljósi á tæki-
færi og áskoranir í íslensku menntakerfi vegna aukins fjölbreytileika 
nemenda, en rannsóknir er snúa að tungumálastefnu fjölskyldna og 
notkun tungumála á heimilum eru fáar.

Markmið þessarar greinar er að varpa ljósi á tungumálastefnur 
fjöltyngdra fjölskyldna á Íslandi, aðferðir sem fjölskyldur nýta við 
kennslu tungumála, og áskoranir og tækifæri sem foreldrar upplifa 
í tengslum við fjöltyngi barna sinna. Spurningar sem leitað er svara 
við eru:

Hvernig viðhalda foreldrar og þróa fjöltyngi barna sinna?
Hvaða tungumál eru töluð á heimilunum og hvernig eru þau 
valin?
Hvaða tækifæri og áskoranir upplifa foreldrar í tengslum við fjöl-
tyngi barna sinna?
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Hvaða áhrif hefur tungumálastefna fjölskyldna á nám barnanna?
Hvernig er unnið með fjöltyngi í leikskólum barnanna?

Þátttakendur eru foreldrar af erlendum uppruna sem tala fjölbreytt 
tungumál og leikskólastjórar í leikskólum barna þeirra. 

2. Tungumál í íslensku samfélagi og menntakerfi

Tungumálahópar á Íslandi eru fjölbreyttir og stærð þeirra misjöfn. 
Þó að tungumálahópar hafi ekki verið kortlagðir sérstaklega eru 
fæðingarlönd íbúa á Íslandi skráð. Árið 2021 voru langflestir íbúar 
sem fæddir voru utan Íslands, eða 20.553, skráðir með Pólland sem 
upprunaland. Minni hópar eru margir og fjölbreyttir, t.d. voru 550 
skráðir með Ungverjaland sem upprunaland, 2.087 með Lettland, 
2.276 með Filippseyjar og 402 með Sýrland (sjá Hagstofa Íslands 
2022c). 

Leikskólar á Íslandi byggja starf sitt á aðalnámskrá leikskóla, 
stefnum sveitarfélaga og stefnum einstakra leikskóla. Aðalnámskrá 
leikskóla er „ætlað að samræma menntun, uppeldi og umönnun 
leikskólabarna að því marki sem þörf er talin á auk þess að vera 
farvegur til að tryggja jafnrétti allra barna til menntunar og upp-
eldis í leikskólum landsins“. Aðalnámskráin er jafnframt reist á 
sex grunnþáttum menntunar sem eru hafðir að leiðarljósi við 
námskrárgerðina. Þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýð-
ræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Auk aðalnámskrár hafa undanfarin ár verið þróaðar stefnur tengdar 
fjölmenningu og fjöltyngi. Þannig var árið 2020 gefinn út af mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu Leiðarvísir um stuðning við móðurmál og 
virkt fjöltyngi í skóla- og frístundastarfi (Stjórnarráð Íslands. Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið 2020). Þar kemur m.a. fram sú afstaða 
að kunnátta í íslensku sé forsenda farsællar skólagöngu og þátttöku 
í íslensku samfélagi, en jafnframt að „móðurmál fjöltyngdra barna 
[séu] undirstaða tengsla þeirra við foreldra, ættingja og vini á Íslandi 
og í öðrum löndum“ (bls. 4). Í leiðarvísinum er enn fremur fjallað 
um kunnáttu í fleiri en einu tungumáli sem fjársjóð „sem þarf að 
efla og byggja upp því öll tungumál opna dyr að menningarheimum 
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og gera tilveruna ríkari. Fjölbreytileg tungumálafærni borgara felur 
ekki aðeins í sér möguleika þeirra sjálfra, eins og fleiri möguleika 
til náms og tækifæri til að sinna fjölbreyttari störfum, heldur getur 
hún einnig auðveldað alþjóðlegt samstarf íslensku þjóðarinnar“ (bls. 
4). Þá kemur fram í leiðarvísinum að það sé sameiginlegt verkefni 
allra, skóla, frístundastarfs og foreldra, að skapa umhverfi sem metur 
tungumálakunnáttu að verðleikum. Enn fremur er lögð áhersla á að 
fjöltyngi sé verkfæri til að stuðla að félagslegu réttlæti og uppbygg-
ingu samfélagsins og að mikilvægt sé að „allir þeir sem starfa með 
fjöltyngdum börnum og ungmennum tileinki sér jákvætt viðhorf til 
fjölbreyttra tungumála“ (bls. 5). Þá eru skólar hvattir til að móta sér 
tungumálastefnu sem starfsfólk og nemendur geta haft að leiðarljósi 
í daglegu starfi og samskiptum. 

2. Fræðilegur grunnur

2.1 Tungumálastefna fjölskyldna

Samkvæmt King o.fl. (2008) fjallar rannsóknarsvið tungumálastefnu 
fjölskyldna um hvernig tungumálum er stjórnað, hvernig þau eru 
kennd og hvernig er samið um notkun þeirra innan fjölskyldna. Þar 
koma saman rannsóknir á fjöltyngi, máltöku, málstefnu og menn-
ingarfræði. Þó að fjölskyldur séu í lykilstöðu til að viðhalda og varð-
veita tungumál samkvæmt Lanza (2007), þar sem þær hafa sín eigin 
viðmið um málnotkun, standa þær frammi fyrir ýmsum áskorunum 
í viðleitni sinni til að ala upp tvítyngd eða fjöltyngd börn. Schwartz 
og Verschik (2013) benda á að fjölskyldur séu til dæmis að glíma 
við tímapressu og tungumálakröfur skóla og samfélaga. Þrátt fyrir 
krefjandi aðstæður tekst sumum fjölskyldum þó að halda í tungumál 
sín og nota þau með börnum sínum.

Samkvæmt Spolsky (2007) tengist tungumálastefna fjölskyld-
unnar almennum félags- og menningarlegum aðstæðum, félags-
legri stöðu og eiginleikum tungumálahópsins, auk einkenna fjöl-
skyldunnar sjálfrar. Þessir ólíku þættir skapa ýmsar áskoranir sem 
og tækifæri fyrir fjölskyldur. Spolsky fjallar um þrjá meginþætti í 
tungumálastefnu fjölskyldna; málvenjur, viðhorf til tungumála og 
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viðleitni til að breyta eða stjórna tungumálanotkun. 
Curdt-Christiansen (2013) heldur því fram að tungumálastefna 

fjölskyldna sé einnig undir áhrifum efnahagslegra, pólitískra og 
félagslegra þátta í tilteknu samfélagi. Auk þess nefnir Curdt-
Christiansen (2013) að tungumál hafi mismunandi gildi hjá fjöl-
skyldum sem geti tengst félagsmenningarlegum og tilfinningalegum 
þáttum. Þessir þættir eru mismunandi milli fjölskyldna og Schwartz 
(2018) bendir á að tungumálastefna og málstjórnun fjölskyldunnar 
geti verið undir áhrifum frá tungumálahópum og skólum. 

Tungumálastefna foreldra og málnotkun fjölskyldna geta haft 
mikil áhrif á tungumálanám og sjálfsmynd barna. Margar fjöltyngd-
ar fjölskyldur taka virkan þátt í að velja hvaða tungumál þau nota og 
kenna börnum sínum á heimilinu og semja þannig um og innleiða 
tungumálastefnu fjölskyldunnar (King, Fogle og Logan-Terry 2008). 
Wilson (2020) bendir á að í slíkum fjölskyldum geti ákvarðanir um 
hvaða tungumál skuli talað verið mjög pólitískar og að þær geti haft 
áhrif á tengsl barnanna við stórfjölskyldu hvers foreldris. Enn fremur 
geta tungumálastefnur fjölskyldunnar orðið fyrir áhrifum af ýmsum 
stefnum og uppeldisaðferðum í skólum barna þeirra og af samstarfi 
foreldra og skóla. Þegar börn koma inn í nýtt samfélag, eins og skóla, 
þar sem talað er meirihlutatungumál, standa þau einnig frammi fyrir 
menningartengdum áskorunum. Þessi börn þurfa ekki aðeins að 
læra orðaforða, málfræði og læsi á meirihlutamálinu sem og öðrum 
tungumálum, heldur einnig að þekkja og tileinka sér menningarleg 
viðmið sem tengjast málnotkuninni. Tví- eða fjöltyngd börn, sem eru 
fjölbreyttur hópur, upplifa muninn daglega og öðlast smám saman 
innsýn í öll tungumál sem þau upplifa. Stundum nota fjöltyngd börn 
mörg tungumál og virkja öll málfræðileg úrræði sem þau hafa yfir að 
ráða til að ná samskiptamarkmiðum (García og Wei 2014). Jafnframt 
heldur Wilson (2020) því fram að þó að tungumálastjórnun foreldra 
hafi tilhneigingu til að miða að því að miðla tungumálaarfleifð sem 
oft tengist tilfinningalegum tengslum þeirra við upprunalandið, 
eigi börn þeirra – sem gætu hafa fæðst í nýja landinu – ekki í jafn 
djúpum tengslum við upprunamenningu foreldranna. Þar af leiðandi 
getur tungumálaval barnanna verið öðruvísi en foreldra þeirra.

Rannsóknir á tungumálastefnu fjölskyldna á Íslandi eru fáar. 
Markmið rannsóknar Renötu Emilsson Pesková (2021) (sjá einnig í 
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þessu riti) var að kanna samspil tungumálaforða fjöltyngdra nem-
enda og skólareynslu þeirra. Niðurstöðurnar benda til þess að sam-
spil tungumálaforða nemendanna og skólareynslu þeirra eigi sér stað 
meðal fjöltyngdra nemenda, í því hvernig þeir móta tungumálasjálfs-
myndir sínar í samskiptum við aðra, og í þeim námsrýmum þar sem 
þeir leitast við að upplifa vellíðan og ná árangri í námi. Renata heldur 
því fram að mjög áhugasamir og framtakssamir foreldrar og móður-
málskennarar vegi upp á móti eintyngdum áherslum grunnskóla 
og skapi þannig saman aðstæður sem gera fjöltyngdum nemendum 
kleift að skara fram úr í námi.

Í stuttu máli má segja að tungumálastefnur og starfshættir fjöl-
skyldna séu fjölbreyttir og tengist félags- og menningarlegum að-
stæðum, svo og félagslegri stöðu fjölskyldnanna. Þó að rannsóknir 
hafi sýnt að margar fjöltyngdar fjölskyldur taki virkan þátt í að 
efla og styðja við fjöltyngi barna sinna, skortir þær oft stuðning frá 
skólum barnanna.

2.2 Tví- og fjöltyngismenntun í skólum

Cummins (2001) heldur því fram að til að búa til námsrými sem 
bregðast við þörfum tungumála- og menningarlega fjölbreyttra 
barnahópa og fjölskyldna þeirra þurfi skólar að þróa leiðir til að 
innleiða starfshætti þar sem fjölbreytileikanum er fagnað. Til að 
þróa slík vinnubrögð er mikilvægt að byggja á fyrri menningar- og 
tungumálaupplifun barna og þekkingu. Chumak-Horbatsch (2012) 
heldur því fram að flest fjöltyngd börn hefji leikskólanám sitt með 
nokkra kunnáttu í heimamáli sínu og grunnskilning á læsi. Foreldrar 
margra ungra barna óska   eftir því að þau læri nýja tungumálið eða 
meirihlutamálið á sama tíma og þau þrói áfram heimamál sitt og læsi 
(Chumak-Horbatsch 2012). Cummins (2004) og Chumak-Horbatsch 
(2012) hafa haldið því fram að áherslur á meirihlutatungumál og 
eintyngi í skólum geti stuðlað að þöggun fjöltyngdra barna, oft með 
alvarlegum afleiðingum. Þessi börn skynja og skilja fljótt að tungu-
mál þeirra hefur enga merkingu, er stundum ekki leyfilegt og skiptir 
minna máli en tungumál þeirra sem tala meirihlutamál leikskólans. 
Þess vegna er þörf á starfsaðferðum til að efla nám allra barna í 
tungumála- og menningarlega fjölbreyttu námssamhengi, eins og 
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kemur m.a. fram í Leiðarvísi um stuðning við móðurmál og virkt fjöltyngi 
í skóla- og frístundastarfi (2020). Slík vinnubrögð beinast að fjöltyngdu 
og fjölmenningarlegu lífi barna og byggja á efnivið á tungumálum 
barnanna, svo og nánu samstarfi við foreldra (Hanna Ragnarsdóttir 
2018, 2021; Hellman o.fl. 2018).

Skólastarf með hópum fjöltyngdra nema getur verið flókið 
vegna fjölbreytileika tungumála og fjölskyldna, svo og fjölbreyttra 
tungumálastefna þeirra (Schwartz og Palviainen 2016). Samkvæmt 
Schwartz (2018) sýna núverandi rannsóknir í leikskólum að margir 
kennarar standa frammi fyrir daglegum áskorunum þegar þeir leitast 
við að vinna með mörg tungumál. Sífellt fleiri börn eru tvítyngd eða 
fjöltyngd þegar þau fara í leikskóla og hæfni í tungumálum þeirra 
getur verið töluvert mismunandi. Robinson og Díaz (2006) benda á 
að sum börn og fjölskyldur þeirra sem koma úr minnihlutahópum 
séu álitin vera menningarlega eða tungumálalega snauð í skólum og 
eru því jaðarsett. Þess vegna sé afar mikilvægt að starfsfólk leikskóla 
byggi á menningar-, tungumála- og félagsauði barna, fjölskyldna og 
starfsfólks með mismunandi bakgrunn. Banks (2013), sem skrifar 
í bandarísku samhengi, bendir á að fjölbreytileiki fjölskyldna geti 
endurspeglast í mismunandi samskiptastílum og væntingum. Hún 
heldur því fram að kennarar muni missa af því að heyra sjónarmið 
foreldra ef þeir taka ekki virkan þátt í skólastarfi. Foreldrar geti veitt 
kennurum einstakar og mikilvægar upplýsingar og lagt til ýmis úr-
ræði. Banks heldur því enn fremur fram að þátttaka foreldra í skólum 
geti einnig gagnast fjölskyldumeðlimunum sjálfum. 

Í stuttu máli þarf skólastarf að byggja á fyrri þekkingu og kunn-
áttu barna, m.a. í tungumálum. Enn fremur er virkt samstarf skóla 
og fjölbreyttra fjölskyldna nauðsynlegt til að styðja við tví- eða fjöl-
tyngi barnanna og vinna gegn jaðarsetningu þeirra.

3. Rannsóknin

Verkefnið er eigindleg tilviksrannsókn með níu tví- og fjöltyngdum 
fjölskyldum af erlendum uppruna og leikskólum barna þeirra. 
Fjölskyldurnar voru staðsettar í þremur sveitarfélögum á Suður- og 
Suðvesturlandi og valdar með markmiðsúrtaki á grundvelli upplýs-
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inga frá leikskólum. Sveitarfélögin voru valin til að endurspegla ólíka 
staðsetningu og menntastefnu á Íslandi. Leitað var til fræðsluskrif-
stofa í sveitarfélögunum um leyfi til rannsókna í þeim leikskólum 
sem valdir voru í verkefnið. Leitað var til leikskólastjóranna um leyfi 
til að gera rannsókn í leikskólunum. Gögnum fyrir þessa grein var 
safnað frá 2020 til 2021 með hálfskipulögðum viðtölum við alls 
tíu foreldra í níu fjölskyldum (eitt foreldri í átta fjölskyldum og tvo 
foreldra saman í einni fjölskyldu) og fjóra skólastjóra í þremur leik-
skólum sem börnin sóttu. Rætt var einu sinni við hvern þátttakanda. 
Viðtöl við foreldrana voru tekin á heimili þeirra eða á netinu, eftir 
vali þeirra og eftir aðstæðum á tímum heimsfaraldursins. Í einum 
leikskólanna var rætt við leikskólastjóra í leikskólanum en í hinum 
leikskólanum var rætt við þá á netinu. Gagnasöfnun með börnunum 
og athugunum í leikskólum var frestað vegna faraldursins. 

Foreldrarnir í rannsókninni hafa mismunandi móðurmál 
og tilheyra bæði litlum og stórum tungumálahópum á Íslandi. 
Tungumálin sem þessar fjölskyldur tala heima eru fjölbreytt; pólska, 
rúmenska, ungverska, lettneska, litháíska, serbneska, spænska, enska 
og íslenska. Foreldrar í sex af níu fjölskyldum eru með mismunandi 
móðurmál og nota ensku til samskipta heima. Foreldrarnir hafa búið 
á Íslandi í tvö til 22 ár og var aldur þeirra frá 25 til 43 ára þegar 
viðtölin fóru fram. 

Hálfskipulögð djúpviðtöl voru notuð við gagnasöfnun þar sem 
þau beinast að upplifun þátttakenda og voru valin til að draga fram 
skoðanir þátttakenda eins skýrt og nákvæmlega og hægt var (Flick 
2006; Kvale 2007). Hálfskipulögð viðtöl gera rannsakanda kleift að 
skipuleggja innihald viðtalanna en veita um leið sveigjanleika og gefa 
þátttakendum tækifæri til að ræða opinskátt um valið innihald.

Í viðtalsrammanum sem þróaður var fyrir viðtölin við foreldra 
var spurt um þætti eins og málstefnu og starfshætti fjölskyldunnar, 
hvernig þau viðhalda og þróa móðurmál barna sinna, tengsl þeirra við 
tungumálasamfélög sín hérlendis og erlendis og tengsl við leikskóla 
barnanna. Viðtölin við foreldrana fóru fram á ensku eða íslensku. 
Foreldrarnir völdu hvaða tungumál myndi henta þeim betur. Allir 
foreldrar í rannsókninni töluðu annað þessara tveggja tungumála. 
Í viðtalsrammanum fyrir viðtölin við leikskólastjórana var sjónum 
beint að þekkingu þeirra og viðhorfum til tví- og fjöltyngis, hvernig 
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unnið var með tungumál í leikskólunum og samstarfi við foreldrana. 
Viðtölin við leikskólastjórana fóru fram á íslensku. 

Viðtölin voru afrituð orðrétt og greind með þemagreiningu 
(Braun og Clarke 2013; Creswell 2009) og Atlas.ti hugbúnaður not-
aður til að kóða viðtölin. Eftir að hafa notað Atlas.ti til að fá yfirsýn 
yfir kóðunina voru upphaflegu kóðarnir endurmetnir, lagfærðir og 
flokkaðir til að þróa lokaþemu.

Rannsóknin fylgdi hefðbundnum siðareglum og var unnin í 
samræmi við Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð per-
sónuupplýsinga og siðareglur háskólanna um vísindarannsóknir 
(2020). Kynning á rannsókninni og eyðublað fyrir upplýst samþykki 
var útbúið á íslensku og ensku, tungumál sem væntanlegir þátttak-
endur skildu. Upplýst samþykki var fengið frá öllum þátttakendum. 

4. Niðurstöður

Á meðan sumar fjölskyldur sem taka þátt í rannsókninni hafa búið 
hér á landi í stuttan tíma og eru ekki vissar um að þær muni halda 
áfram að búa á Íslandi, hafa aðrar fjölskyldur og einstakir foreldrar 
búið hér á landi í mörg ár eins og lýst er hér að ofan. Niðurstöðurnar 
benda til þess að fjölskyldurnar hafi fjölbreytta tungumálastefnu og 
ólíkar skoðanir á mikilvægi móðurmála, íslensku og ensku – sem 
er töluð af mörgum á Íslandi þó að íslenska sé opinbert tungumál. 
Sumir foreldranna líta fyrst og fremst á það sem hlutverk sitt að vera 
móðurmálskennarar barna sinna en á sama tíma vilja þeir styðja við 
íslenskunám þeirra.

Helstu þemu sem fengust úr gögnunum við greiningu voru eftir-
farandi: Móðurmálskennsla og móðurmálsnám; mikilvægi íslenskunáms; 
hlutverk ensku; og vinna með fjöltyngi í leikskólum barnanna .

4.1 Móðurmálskennsla og móðurmálsnám

Þetta þema felur í sér áherslur foreldra við móðurmálskennslu og 
móðurmálsnám barna sinna.

Allir foreldrar sem tóku þátt höfðu hugsað um tví- eða fjöltyngi 
barna sinna og voru meðvitaðir um málefni tengd þessu. Flestir for-
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eldrar höfðu lesið greinar og rannsóknir sem tengdust fjöltyngi. Þeir 
höfðu skýra og vel uppbyggða tungumálastefnu og höfðu skipulagt 
notkun tungumála heima fyrir. Foreldrarnir voru allir ákveðnir í að 
styðja við móðurmál barna sinna með ýmsum hætti. Ein móðir sagði:

Ég veit ekki hvort það er eitthvað til á Íslandi, svo sem formleg leið til að 

læra móðurmál mitt, en ég myndi allavega vilja kenna þeim eins mikið 

og hægt er, og ég hef tengslanet af fólki frá mínu landi hér. Ég trúi því að 

félagsskapur við þau muni hjálpa til við móðurmálsnámið. (Móðir, serb-

nesk, 38 ára)

Önnur móðir útskýrði hvers vegna henni þætti mikilvægt að kenna 
börnum sínum móðurmál:

... ég get talað með henni og útskýra tilfinningar og allt sem ég er að 

meina og líka ... talað með ömmu og afi og ég á líka ... ein systir og einn 

bróðir. ... Líka tala með þeim á lettnesku og amma og allir. Ég held ... 

við þurfum að tala lettnesku. Það er bara punktur vegna ... við erum frá 

Lettlandi. (Móðir, lettnesk, 33 ára)

Eins og fram kemur í þessari tilvitnun lagði þessi móðir áherslu á að 
börnin hennar lærðu og viðhéldu móðurmáli sínu. 

Allir foreldrar höfðu skýrar en þó mismunandi hugmyndir um 
aðferðir til að styðja við tví- eða fjöltyngi barna sinna. Foreldrarnir 
ræddu um að nota frásagnir, sögubækur, hljóðbækur, söngva, ljóð og 
mismunandi leiki auk ýmiss konar fræðsluefnis á netinu og í sjón-
varpi, teiknimyndir, tónlist og myndir. Ein móðir lýsti því að henni 
fyndist mikilvægast að hafa bækur tiltækar fyrir börnin sín:

Ég held satt að segja að bækurnar spili stórt hlutverk svo ég ... hrósa mér 

fyrir það, því að vera ástfangin af bókum ... Ég var að velja bækur sem 

eru bæði áhugaverðar fyrir foreldri og barn svo mér myndi ekki leiðast 

að lesa þær. Það er mjög mikilvægt að þær séu bæði skemmtilegar og 

fallegar á sama tíma, eða bara fjörugar ... þær þurfa ekki að hafa nein 

sérstök skilaboð … bara laða börnin að þeim og kenna þeim að bækur 

eru skemmtilegar. Þetta er risastór hlutur. ... við erum ekki með sjónvarp 

heima. (Móðir, pólsk, 37 ára)
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Önnur móðir lýsti því hvernig hún og eiginmaður hennar höfðu mis-
munandi leiðir til að styðja við móðurmál barna sinna heima:

Maðurinn minn vill frekar bara segja sögurnar en ég styð hugmyndina um 

að lesa svo hún geti skilið tengslin á milli orðanna og þess sem er skrifað 

í bókinni. Þetta er sem sagt það sem við erum að gera og síðast þegar 

við fórum heim keyptum við bækur með rímum og ljóðum til að hjálpa 

henni og stundum reynum við að leika okkur með stafina líka. Hún hefur 

gaman af tónlist og hlustar því á lög á mismunandi tungumálum … síðan 

hún var mjög lítil og við höfum verið að lesa fyrir hana á hverju kvöldi 

síðan hún var barn. Annaðhvort maðurinn minn eða ég en það er aðeins 

meira frá minni hlið en, já, rúmenska er líka til staðar. Og við reynum að 

gera það jafnt en auðvitað er það ekki svo. Við leyfum henni að hlusta á 

sögur á rúmensku og ungversku og lög og hún er að horfa á teiknimyndir 

á móðurmálunum. (Móðir, ungversk, 33 ára)

Öll börnin töluðu ólík tungumál í daglegu lífi heima að sögn for-
eldra, og kölluðu foreldrar það blöndun. Ein móðir lýsti því hvernig 
barnið notaði stundum fjögur tungumál í einni setningu og hvernig 
foreldrar brugðust við þessu. Í þessari fjölskyldu höfðu foreldrar sam-
skipti á ensku þar sem þeir höfðu mismunandi móðurmál:

Ég meina, ég myndi segja að … við myndum ekki skipta yfir í að tala við 

hana á ensku ef hún er að tala við okkur á ensku, svo ég myndi svara henni 

á ungversku eða maðurinn minn svarar henni á rúmensku því það er það 

sem við viljum að hún tali. Auðvitað má hún tala hvaða tungumál sem 

hún vill eða ef hún segir setningu á fjórum tungumálum, þá er það allt í 

lagi. Ef hún þarf hjálp og ef hún vill þýða eða er að leita að orði þá hjálpum 

við henni auðvitað en það sem við gerum líka, því við viljum ekki leiðrétta 

hana … við segjum henni ekki að það sé rangt … Við endurtökum bara 

setninguna rétt, svo hún heyri hana. Þannig að ef hún segir eitthvað við 

mig á þremur ólíkum tungumálum, þá bara já, allt í lagi, svo þú vilt það. 

(Móðir, ungversk, 33 ára)

Foreldrunum þótti mjög mikilvægt að börn þeirra ættu samskipti 
við fjölskyldur sínar erlendis og litu á þetta sem leið til að efla móð-
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urmál þeirra sem og að halda sambandi við ættingja sína erlendis og 
viðhalda menningararfi þeirra. 

Foreldrarnir áttu lítil samskipti við tungumálasamfélög sín á 
Íslandi. Hins vegar áttu sumir foreldranna samskipti á netinu við 
annað fólk sem talaði sömu tungumálin eða tilheyrðu einhverjum 
nethópum í mismunandi löndum.

Tveir foreldranna höfðu skráð börn sín í móðurmálsnám á netinu 
eða í upprunalandi sínu. Aðrir foreldrar tóku fram að þeir ætluðu að 
skrá börn sín á móðurmálsnámskeið á Íslandi þegar tækifæri gæfist 
til. Ein móðir benti á að barnið hennar væri í móðurmálsskóla á 
hverjum laugardegi. Hún sagði að börnin sín væru ekki alltaf til í að 
fara í skólann og að þetta gæti verið áskorun.

Þegar foreldrarnir voru spurðir hvort þeir teldu að leikskólar ættu 
að styðja við móðurmál barna þeirra höfðu þeir áhyggjur af því að 
þetta gæti ruglað börnin eða að börnin myndu ekki læra móðurmálið 
rétt í leikskólanum. Ein móðir sagði um þetta:

Ég skil að þau þurfi ekki að finna út hvernig á að tala á lettnesku vegna 

þess að þau munu ekki kenna henni rétta lettnesku. Þau kunna ekki 

tungumálið. Þannig að þau geta aldrei gert það. (Móðir, lettnesk, 25 ára)

Foreldrarnir kunnu þó allir að meta að leikskólar barna þeirra styddu 
móðurmál barnanna með því að taka vel á móti þeim og hvetja til 
notkunar móðurmálanna þó að engin raunveruleg kennsla væri á 
þessum tungumálum í leikskólunum.

4.2 Mikilvægi íslenskunáms

Þetta þema felur í sér viðhorf foreldra til mikilvægis íslenskunáms 
fyrir börn þeirra. Foreldrarnir voru sammála um að mikilvægt væri 
að börn þeirra lærðu íslensku svo þau gætu verið virkir þátttakendur 
í íslenskum skólum og samfélagi. Þeir nefndu einnig mikilvægi þess 
fyrir börnin að geta átt samskipti við jafnaldra sína. Hjón sem tóku 
þátt í viðtali saman sögðu: „Við búum á Íslandi, þannig að ... íslenska 
í þeim skilningi er mikilvæg til að geta starfað í samfélaginu.“
Önnur móðir tók í sama streng:
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Ég meina, ég vil að hún læri það í leikskólanum, því það er mjög mikil-

vægt, hún getur haft samskipti við hina krakkana. Vegna þess að ég veit 

að það eru margir krakkar sem eru frá öðrum löndum líka, en í leikskól-

anum er ... hvernig á að segja ... sameiginlega tungumálið er ekki enska. 

Það er íslenska svo það er mjög mikilvægt fyrir hana að geta líka átt sam-

skipti þar. Þar af leiðandi, og að mínu mati þegar barnið er lítið, þá er gott 

að læra eins mikið og hægt er. Því þetta er tíminn ... tækifærið til að læra. 

Þegar hún eldist verður það erfiðara ... (Móðir, lettnesk, 25 ára)

Annað foreldri útskýrði hvers vegna henni fyndist íslenskan mikil-
væg fyrir börnin sín:

… það er mjög mikilvægt … fyrir allt, fyrir lífið í framtíðinni. Við 

fluttum hingað … við þurfum líka að læra að búa hér … tala íslensku vel 

og hafa sömu tækifæri og íslensk börn. (Móðir, pólsk, 37 ára)

Foreldrarnir töldu það hlutverk leik- og grunnskóla að kenna börnum 
sínum íslensku. Þó að sumir af foreldrunum töluðu nokkra íslensku 
höfðu þeir áhyggjur af því að ef þeir myndu reyna að kenna börnum 
sínum íslensku gætu þeir ekki gert það nógu vel. Hins vegar studdu 
flestir foreldrar íslenskunám barna sinna með því að útvega þeim 
bækur og fræðsluefni á íslensku. Ein móðir sagði:

Ég meina ... að mínu mati er staðreyndin sú að hún er að læra lettnesku 

og ensku, það er mitt starf og hlutverk þeirra er að kenna henni íslensku, 

svo ég hef ekki einu sinni verið að biðja um neins konar hjálp. … þeirra 

hlutverk er að kenna henni íslensku … svo hún geti átt samskipti við aðra 

krakka og kennarana og mitt starf er að kenna henni ensku og lettnesku. 

(Móðir, lettnesk, 25 ára)

4.3 Hlutverk ensku

Þetta þema nær yfir skoðanir foreldra á mikilvægi ensku fyrir börn 
sín. Í fjölskyldum þar sem foreldrar áttu mismunandi móðurmál 
töluðu þau við börnin sín hvort á sínu móðurmáli. Hins vegar notuðu 
þessir foreldrar ensku í samskiptum sín á milli, sem leiddi til þess að 
börn þeirra lærðu ensku ásamt tveimur móðurmálum. Ein móðir tók 
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fram að dóttur sinni fyndist þægilegra að tala ensku en móðurmál 
sitt, jafnvel þó að hún hefði talað við dóttur sína á móðurmáli sínu 
frá því að hún fæddist:

Mér finnst eins og að enska sé þægilegri fyrir hana. Eins og þegar við 

segjum eitthvað á ensku, þá er hún svo opinská en um leið og ég byrja að 

tala lettnesku, þá er eins og að hún fari að forðast mig. Hún vill ekki heyra 

hana talaða eða eitthvað álíka. Ég veit það ekki, kannski er það vegna þess 

að hún er að ruglast eða eitthvað. En ég er samt að reyna. (Móðir, lettnesk, 

25 ára)

Önnur móðir lýsti því hvernig foreldrarnir skipulegðu notkun 
tungumála sinna heima við. Foreldrarnir töluðu hvort sitt móðurmál 
við barnið sitt, en ensku sín á milli:

Okkar á milli tölum við ensku, en hún skilur hana líka, svo það fer eftir 

skapi hennar. Stundum notar hún öll tungumálin í einni setningu. Það 

er allt í lagi. Það sem er að gerast í höfðinu á henni er líklega mjög erfitt. 

Ég veit það ekki, kannski gerir hún sér ekki einu sinni grein fyrir því. ... 

ég meina, ég held, frá mínu sjónarhorni, þar sem ég er ungversk, þá held 

ég að það sé mitt starf að kenna dóttur minni ungversku og styðja hana. 

Ekki … láta hana tala ensku … okkur líkar ekki að kenna henni ensku. 

Það er bara eitthvað sem hún hefur tileinkað sér við það að hlusta á okkur 

og nokkur börn í leikskólanum og teiknimyndir sem við leyfum henni að 

horfa á. (Móðir, ungversk, 33 ára)

Börnin virtust læra ensku í leikskólanum af öðrum börnum og af 
sjónvarpinu. 

4.4 Vinna með fjöltyngi í leikskólum barnanna

Þetta þema felur í sér dæmi um hvernig unnið er með fjöltyngi í 
leikskólum barnanna. Á meðan leikskólastjórar héldu því fram í við-
tölunum að stefna og starfshættir leikskólanna væru tungumála- og 
menningarmiðaðir var íslenska aðalmálið sem talað var. Hins vegar 
voru lög og orð á móðurmálum barnanna og útprentanir á mismun-
andi tungumálum settar á ýmsa hluti, veggi og staði í leikskólanum 
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til að styðja við málvitund og móðurmál allra barnanna. Starfsfólkið 
notaði ensku í samskiptum við þá foreldra sem ekki töluðu íslensku.

Leikskólarnir kynntu dagskipulagið á sjónrænan hátt fyrir börn-
unum frá yngstu deild til þeirra elstu þannig að þau þekktu dag-
skrána frá upphafi, tengdu saman myndir og orð og upplifðu öryggi. 
Leikskólarnir lögðu áherslu á nám án aðgreiningar þar sem öll börn 
tækju þátt, frekar en sérstaka kennslu fyrir einstök börn og smærri 
hópa. Einn leikskólastjóranna lýsti þessu:

Við reynum auðvitað að hafa öll börnin saman í hópnum sínum, ekki sér, 

… í sérkennslu … okkur finnst það mikilvægt … þetta er ekki sérkennsla 

fyrir börn af erlendum uppruna, hér þurfa þau ekki sérkennslu, kannski 

örlítinn aukastuðning við íslensku … svo að efniviðurinn hér er mjög að-

gengilegur og sýnilegur í leikskóladeildunum. … það er hópavinna, lestur 

bóka ... mikið sungið og spjallað … unnið saman … stafir og tölur eru 

sýnilegar í deildunum. (Skólastjóri 1, Leikskóli 1)

Einnig lögðu leikskólastjórar áherslu á að bera virðingu fyrir öllum 
tungumálum barnanna og tengja við þau í skólastarfinu. Einn leik-
skólastjóri sagði: 

Við ... svona spyrjum líka ef við erum að kannski læra ný orð eða þau eru 

að forvitnast með einhver skrítin orð, sérstaklega hérna eldri náttúrulega, 

þú veist, þetta orð þýðir þetta á íslensku, hvernig segjum við það á pólsku? 

Hvernig segjum við það á spænsku? Þannig að, þú veist, við ... notum fjöl-

breytileikann í eitthvað jákvætt líka, til að læra ... skilurðu, af hvort öðru 

þannig að þau finni líka að mitt tungumál skipti máli, það er svolítið 

merkilegt að þau finni líka þú veist að, ég kann að tala íslensku og pólsku, 

það er svolítið frábært. (Skólastjóri 1, Leikskóli 3)

Í viðtölum við starfsfólk kom líka fram að mikilvægt væri og mikill 
hagur fyrir leikskólana að þar starfaði fólk af fjölbreyttum uppruna 
og tungumálakunnátta þess væri mikilvæg til að styðja við fjöltyngd 
börn. Þó að öll tungumál væru virt og vel metin í leikskólunum var 
aðalmálið íslenska. Reynt var að hvetja börnin til að tala íslensku 
á meðan þau léku sér í fjölbreyttum hópum til að koma í veg fyrir 
jaðarsetningu. Á sama tíma var lögð áhersla á að bera virðingu fyrir 
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öllum tungumálum og þann skilning að barn sem kæmi inn í leik-
skólann með annað móðurmál þyrfti meiri tíma til að læra íslensku 
en börn sem kæmu úr íslensku málumhverfi:

Ég legg rosalega mikla áherslu á það að við virðum öll tungumál, það er 

ekkert eitt mál sem er bara ríkjandi hérna. Við tölum tíu eða fleiri tungu-

mál hérna í skólanum. Mín skoðun er sú að móðurmálið okkar er svo 

stór hluti af okkar sjálfsmynd og ég segi alltaf þegar börnin byrja hérna í 

leikskóla, þá koma þau hérna inn 18 mánaða eða tveggja ára og annað er 

pólskt, búið að vera bara í pólsku umhverfi, og hitt er íslenskt. Þá standa 

þau alveg jafnfætis, ég útskýrði þetta fyrir fólkinu mínu. Þau eru kannski 

alveg jafn sterk málfarslega en nú ætlar bara annað barnið að fara líka að 

læra íslensku, þar af leiðandi hægir á máltökunni og þarna fer að reyna 

meira á okkur og ég þurfti svolítið í byrjun að fá fólk til að skilja að við 

verðum að fara niður til barnanna, niður á gólf. (Skólastjóri, Leikskóli 2)

5. Umræður

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrarnir hafi 
þróað skýrar tungumálastefnur sem þeir innleiða á skipulegan og 
fjölbreyttan hátt. Þeir taka virkan þátt í að velja hvaða tungumál þeir 
nota og kenna börnum sínum auk þess að velja margvíslegt námsefni 
við hæfi og móðurmálsnámskeið. Þetta er í samræmi við skrif King 
o.fl. (2008) og Spolsky (2004) um tungumálastefnu fjölskyldna. Enn 
fremur styðja foreldrar börn sín í daglegri notkun ólíkra tungu-
mála og veita stuðning þegar börnin virkja öll tungumálaúrræði sín 
(García og Wei 2014). Það virðist ekki vera munur á fjölskyldum sem 
tilheyra stórum (t.d. pólskum) og litlum (t.d. ungverskum) tungu-
málahópum á Íslandi. Hins vegar, eins og Wilson (2020) hefur haldið 
fram, eiga börn þeirra ekki öll eins djúp tengsl við upprunamenningu 
og móðurmál og foreldrar þeirra og tungumálaval þeirra er í sumum 
tilfellum frábrugðið tungumálavali foreldra þeirra. Foreldrarnir eiga 
það líka sameiginlegt að halda uppi tengslum við fjölskyldur sínar 
erlendis og sumir einnig við tungumálahópa á Íslandi eða á netinu. 
Foreldrunum þykir mjög mikilvægt að börn þeirra eigi samskipti 
við fjölskyldur sínar erlendis. Þeir líta á þetta sem leið til að styrkja 
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þróun móðurmáls barna sinna ásamt því að halda sambandi við ætt-
ingja sína erlendis og viðhalda tengslum við upprunamenningu sína.

Foreldrar barnanna óska   eftir því að þau læri meirihlutamálið, ís-
lensku, til að geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu og skólum 
á sama tíma og þau þróa og efla móðurmál sitt og læsi eins og 
Chumak-Horbatsch (2012) og fleiri hafa fjallað um. Þetta er einnig í 
samræmi við það sem Schwartz (2018) hefur bent á um virka tungu-
málastjórnun fjölskyldunnar og áhrif samfélags og menntakerfis á 
hana. Wilson (2020) bendir jafnframt á að ákvarðanir um hvaða 
tungumál eigi að tala í fjölskyldum geti verið mjög pólitískar. 

Börnin læra þó ekki bara íslensku heldur einnig ensku í leikskól-
unum sem og af sjónvarpi og netheimum. Sum læra líka ensku af 
foreldrum sínum sem eiga samskipti á ensku. Starfsfólk leikskólanna 
í rannsókninni notar ensku til að eiga samskipti við þá foreldra 
sem ekki tala íslensku, en notar íslensku í samskiptum við börnin. 
Þrátt fyrir að íslenska sé opinbert tungumál íslensks samfélags og 
menntakerfis er enska orðið mikilvægt tungumál í samskiptum við 
fjölskyldur innflytjenda (sjá einnig grein Elínar Þ. Þórðarsdóttur í 
þessu riti).

Börnin í fjölskyldunum í þessari rannsókn öðlast innsýn í öll 
tungumál sem þau verða fyrir daglega, allt að fjögur tungumál. 
Stundum nota þau mörg tungumál á heimilunum samhliða og 
virkja öll úrræði sem þau hafa í tungumálum til að ná samskipta-
markmiðum sínum eins og García og Wei (2014) hafa fjallað um. 
Foreldrarnir nota ýmiss konar fræðsluefni og aðferðir til að styðja við 
tungumálanám barna sinna, í takt við það sem García og Wei (2014) 
hafa fjallað um.

Chumak-Horbatsch (2012) heldur því fram að áhersla á eitt tungu-
mál í aðstæðum þar sem fjöltyngd börn eru saman komin leiði til 
þöggunar þeirra, oft með alvarlegum afleiðingum. Leikskólastjórarnir 
leggja áherslu á ýmsa tungumála- og menningarmiðaða starfshætti, 
virða og byggja á þekkingu og reynslu sem börnin og fjölskyld-
urnar koma með í leikskólana (Chumak-Horbatsch 2012; Cummins 
2001) og vinna þannig gegn því að litið sé svo á að foreldrana skorti 
þekkingu (Robinson og Díaz 2006). Viðleitni í leikskólunum til 
að bregðast við fjölbreytileika tungumála barnanna og hvetja þau 
til að nota móðurmál sín endurspegla fjölbreyttan tungumálabak-
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grunn barnanna og fjölskyldna þeirra eins og fram hefur komið hjá 
Schwartz og Palviainen (2016). Hins vegar er íslenska aðalmálið í 
leikskólanum og málörvun fer að mestu leyti fram á íslensku. Bæta 
mætti þjálfun leikskólakennara á sviði fjöltyngis og læsis til að skapa 
traustari grundvöll fyrir fjöltyngi í skóla og frístundastarfi barnanna, 
í takt við það sem García og Wei (2014) hafa fjallað um. 

Lokaorð

Grunnstoðir aðalnámskrár leikskóla (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið e.d.), læsi, lýðræði og mannréttindi, og jafnrétti tengjast 
fjöltyngi þannig að í aðalnámskrám er nú þegar sterkur grunnur 
fyrir áherslu á fjöltyngi í leikskólum. Innleiða mætti þessar stoðir 
með skýrari hætti og styrkja þannig fjöltyngi barna. Enn fremur er 
nýlegur leiðarvísir um stuðning við móðurmál og virkt fjöltyngi í 
skólum og frístundaskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
2020) gagnlegur til að styðja við fjöltyngi barna og skapa sterkari 
grundvöll fyrir tungumála- og menningarmiðaða starfshætti.

Meginframlag þessarar rannsóknar er að veita innsýn í tungu-
málastefnu níu fjölskyldna. Hún varpar einnig nokkru ljósi á tungu-
mála- og menningarmiðaða starfshætti í þremur leikskólum barna 
þeirra. Rannsóknin takmarkaðist af viðtölum eingöngu, þar sem 
ekki var hægt að gera vettvangsathuganir vegna lokunar af völdum 
heimsfaraldursins 2020. Raddir barna koma ekki fram, en leitast 
verður við að bæta röddum þeirra við í næsta hluta rannsóknarinnar. 
Fjallað hefur verið um raddir kennara í öðrum greinum um rann-
sóknina.

HANNA RAGNARSDÓTTIR



MILLI MÁLA

84     Milli mála 14/1/2022

Heimildir

Banks, Cherry A. McGee. 2013. „Communities, Families, and Educators working 
together for School Improvement“. Í Multicultural Education: Issues and Perspectives, 
ritstýrt af James A. Banks og Cherry A. McGee Banks, 8. útgáfa, 331–48. 
Hoboken: John Wiley and Sons.

Braun, Virginia og Victoria Clarke. 2013. Successful Qualitative Research . Thousand 
Oaks: Sage.

Chumak-Horbatsch, Roma. 2012. Linguistically Appropriate Practice: A Guide for 
Working with Young Immigrant Children . Toronto: University of Toronto Press. 

Creswell, John W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches . Thousand Oaks: Sage.

Cummins, Jim. 2001. „Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for 
Education?“ Sprogforum 19, 15–20. 

Cummins, Jim. 2004. Language, Power and Pedagogy . Bilingual Children in the Crossfire, 
3. útgáfa. Bristol: Multilingual Matters.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2013. „Family Language Policy: Sociopolitical Reality 
versud Linguistic Continuity.“ Language policy 12, 1–6. DOI 10.1007/s10993-012-
9269-0 

Emilsson Pesková, Renata. 2021. School Experience of Plurilingual Children: A Multiple 
Case Study from Iceland. Doktorsritgerð. Háskóli Íslands. https://hdl.handle.
net/20.500.11815/2648

Flick, Uwe. 2006. An Introduction to Qualitative Research, 3. útgáfa. Thousand Oaks: 
Sage.

García, Ofelia og Jo Anne Kleifgen. 2010. Educating Emergent Bilinguals: Policies, 
Programs, and Practices for English Language Learners . New York: Teachers College 
Press. 

García, Ofelia og Li Wei. 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. 
London: Palgrave MacMillan.

Hagstofa Íslands. 2022a. Börn í leikskólum með erlent móðurmál 2020. https://px.
hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__1_leikskolastig__0_
lsNemendur/SKO01103.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5dc6be04-b8a0-4676-
b07f-5bb5e5c80d82 

Hagstofa Íslands. 2022b. Grunnskólanemendur með erlent móðurmál 2020. https://
px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskolas-
tig__0_gsNemendur/SKO02103.px/table/tableViewLayout1/?rxid=c6fdc3da-
5c08-4b73-b3a1-89a95f47b38f 

Hagstofa Íslands. 2022c. Mannfjöldi eftir fæðingarlandi, kyni og aldri 1. janúar 2021. 
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__
Faedingarland/MAN12103.px/table/tableViewLayout1/?rxid=46af59fd-8fcd-4f5e-
915c-0ba3eb9e8142 

Hanna Ragnarsdóttir. 2018. „Building Empowering Multilingual Learning 
Communities in Icelandic Schools.“ Í Handbook of Research and Practice in Heritage 
Language Education, ritstýrt af Peter Pericles Trifonas og Themistoklis Aravossitas, 

LEIKSKÓLABÖRN OG TUNGUMÁLASTEFNA FJÖLBREYTTRA FJÖLSKYLDNA ÞEIRRA

10.33112/millimala.14.1.4



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     85

577–594. Springer International Handbooks of Education. Cham: Springer. https://
www.springer.com/gp/book/9783319446929#aboutAuthors 

Hanna Ragnarsdóttir. 2021. „Educational Partnerships of Teachers, Parents, and 
Children in Multilingual Preschool Contexts.“ Í Handbook of Early Language 
Education, ritstýrt af Mila Schwartz, 1–17 . Springer International Handbooks of 
Education. Cham: Springer. 

Hellman, Annette, o.fl. 2018. „Socially Just Learning Spaces: Inclusion and 
Participation in Preschool Settings in the Nordic Countries.“ Í Learning Spaces for 
Inclusion and Social Justice: Success Stories from four Nordic Countries, ritstýrt af Hönnu 
Ragnarsdóttur og Lars Anders Kulbrandstad, 119–151 . Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing.

King, Kendall A., Lyn Fogle og Aubrey Logan-Terry. 2008. „Family Language Policy.“ 
Language and Linguistics Compass 2 (5): 907–922.

Kvale, Steinar. 1996. Interviews . An Introduction to Qualitative Research Interviewing . 
Thousand Oaks: Sage.

Kvale, Steinar. 2007. Doing Interviews . Thousand Oaks: Sage.
Lanza, Elizabeth. 2007. „Multilingualism in the Family.“ Í Handbook of Multilingualism 

and Multilingual Communication, ritstýrt af Peter Auer og Li Wei, 45–67. Berlin: 
Mouton de Gruyter.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. E.d. Aðalnámskrá leikskóla 2011. https://www.
stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/
adalnskr_leiksk_2012.pdf 

Montrul, Silvina. 2015. The Acquisition of Heritage Languages . Cambridge: Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139030502 

Robinson, Kerry H. og Criss Jones-Diaz. 2006. Diversity and Difference in Early 
Childhood Education: Issues for Theory and Practice . Maidenhead: Open University 
Press. 

Schwartz, Mila. 2018. „Preschool Bilingual Education: Agency in Interactions between 
Children, Teachers, and Parents.“ Í Preschool Bilingual Education: Agency in 
Interactions between Children, Teachers, and Parents, ritstýrt af Mila Schwartz, 1–24. 
Vol. 25, Series Multilingual Education Book. Cham: Springer International 
Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77228-8_12 

Schwartz, Mila og Åsa Palviainen. 2016. „Twenty-first-century Preschool Bilingual 
Education: Facing Advantages and Challenges in Cross-cultural Contexts.“ 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19 (6): 603–613. doi:10
.1080/13670050.2016.1184616

Schwartz, Mila og Anna Verschik. 2013. „Achieving Success in Family Language 
Policy: Parents, Children and Educators in Interaction.“ Í Successful Family Language 
Policy: Parents, Children and Educators in Interaction, ritstýrt af Mila Schwartz og 
Anna Verschik, 1–20. Multilingual Education 7. Cham: Springer. doi:10.1007/978-
94-007-7753-8_1

Siðareglur háskólanna um vísindarannsóknir. 2020. https://www.hi.is/sites/default/
files/ame18/reglur_sidanefnd_hv_5_nov_2020.pdf 

Spolsky, Bernard. 2004. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

HANNA RAGNARSDÓTTIR



MILLI MÁLA

86     Milli mála 14/1/2022

Spolsky, Bernard. 2007. „Family Language Management: Some Preliminaries.“ Í 
Studies in Language and Language Education: Essays in Honor of Elite Olshtain, ritstýrt 
af Anat Stavans og Irit Kupferberg, 429–449. Jerusalem: The Hebrew University 
Magnes Press.

Stjórnarráð Íslands. Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2020. Leiðarvísir um 
stuðning við móðurmál og virkt fjöltyngi í skóla- og frístundastarfi. https://www.
stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/MRN/Leidarvisir%20
um%20studning%20vid%20modurmal_islenska.pdf 

Wilson, Sonia. 2020. Family Language Policy: Children’s Perspectives. London: Palgrave 
Macmillan.

LEIKSKÓLABÖRN OG TUNGUMÁLASTEFNA FJÖLBREYTTRA FJÖLSKYLDNA ÞEIRRA

10.33112/millimala.14.1.4



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     87

Útdráttur

Leikskólabörn og tungumálastefna fjölbreyttra 
fjölskyldna þeirra: Notkun tungumála í 

tví- og fjöltyngdum fjölskyldum

Með fjölgun íbúa af erlendum uppruna í íslensku samfélagi undanfar-
in ár hefur tungumálum barna í skólum jafnframt fjölgað. Markmið 
greinarinnar er að varpa ljósi á tungumálastefnur fjöltyngdra fjöl-
skyldna á Íslandi, aðferðir sem fjölskyldur nýta við að kenna börnum 
sínum tungumál, og áskoranir og tækifæri sem foreldrar upplifa í 
tengslum við fjöltyngi barna sinna. Verkefnið er eigindleg rannsókn 
með níu tví- og fjöltyngdum fjölskyldum með innflytjendabakgrunn 
og leikskólum barna þeirra. Fjölskyldurnar voru valdar með mark-
miðsúrtaki í þremur sveitarfélögum á Suður- og Suðvesturlandi á 
grundvelli upplýsinga frá leikskólum. Sveitarfélögin voru valin til að 
endurspegla ólíka staðsetningu og menntastefnu á Íslandi. Gögnum 
fyrir þessa grein var safnað frá 2020 til 2021 með hálfskipulögðum 
viðtölum við alls tíu foreldra í níu fjölskyldum og fjóra skólastjóra í 
þremur leikskólum sem börnin sóttu. Niðurstöður rannsóknarinnar 
benda til þess að foreldrar hafi þróað skýrar tungumálastefnur sem 
þeir innleiða á skipulegan og fjölbreyttan hátt. Þeir taka virkan þátt 
í að velja hvaða tungumál þeir nota og kenna börnum sínum, auk 
þess að velja margvíslegt námsefni við hæfi og móðurmálsnámskeið.

Lykilorð: Tungumálastefna fjölskyldna, tví- og fjöltyngi, leikskólar, 
starfshættir.
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Abstract

Preschool children and the language policies of 
their diverse families: Language use in 

bi- and multilingual families

With a growing number of people with a foreign background in 
Icelandic society in recent years, the number of heritage languages of 
children in schools has also grown. The aim of the article is to shed 
light on the language policies of multilingual families in Iceland, 
methods which they use to teach languages to their children, as well 
as challenges and opportunities which parents experience related to 
their children’s multilingualism. The project is a qualitative study 
with nine immigrant families and their children’s preschools. The 
families were selected through purposive sampling in three munici-
palities in the South and Southwest of Iceland based on information 
from preschools. The municipalities were selected to reflect different 
locations and educational policies in Iceland. Data for this article 
was collected from 2020 to 2021 in semi-structured interviews with 
altogether ten parents in nine families and four principals in three 
preschools which the children attended. The findings of the research 
indicate that the parents have developed clear language policies 
which they implement in an organized and diverse manner. They 
participate actively in choosing which languages they use and teach 
their children, as well as choosing varied and suitable educational 
material and heritage language courses.

Keywords: Family language policies, bi- and multilingualism, pre-
schools, educational practices.
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Elín Þöll Þórðardóttir
McGill Háskóla og

Reykjavíkurakademíunni

Áhrif ensku á málkunnáttu unglinga
sem hafa lært íslensku sem fyrsta eða 

annað mál1

Inngangur

Það að stórir hópar barna tali íslensku sem sitt annað tungumál 
(M2) er fremur nýtt fyrirbæri sem þó er komin nægileg reynsla 

á til að meta stöðuna. Þörf er á rannsóknum annars vegar til þess að 
styðja stefnumótun, en hins vegar er tví- og fjöltyngi barna á Íslandi 
athyglisvert í samanburði við önnur lönd vegna þess hversu skyndi-
lega það hófst og þeirra sérstöku aðstæðna sem einkenna íslenskt 
málsamfélag. Íslenska er þjóðtunga Íslendinga og hefur að margra 
mati ómetanlegt menningarlegt gildi sem bókmenntamál um marg-
ar aldir. En á sama tíma er hún smátunga á heimsvísu og á í sífellt 
meiri samkeppni við ensku jafnvel á heimavelli, bæði á netmiðlum, í 
afþreyingarefni og sem viðurkennt tungumál í ýmsum greinum at-
vinnulífsins og við háskóla (Birna Arnbjörnsdóttir 2018), svo ekki sé 
nefnt að í auknum mæli reynist ómögulegt að fá afgreiðslu á íslensku 
í verslunum og á veitingastöðum. Meira en 10 ár eru síðan sýnt var 
fram á að íslensk börn hafa mismikið, en þó í sumum tilfellum um-
talsvert, vald á ensku jafnvel áður en þau hefja að læra ensku í skóla 
(Samuel Lefever 2010). Þetta sýnir að vegna tilfallandi enskuílags (e . 

1 Rannsóknirnar sem sagt er frá voru styrktar af RANNÍS með Verkefnisstyrk 152446-
051, veittum höfundi.
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incidental English exposure) sem einnig er þekkt að mismiklu marki 
í öðrum löndum (DeWilde, Brysbaert og Eykmans 2019) eru mörg 
íslensk börn að einhverju leyti tvítyngd. Margir ungir innflytjendur 
á Íslandi standa þá frammi fyrir því að læra þrjú tungumál samtímis 
fremur en tvö, þ.e. eigið móðurmál, íslensku, og ensku í ofanálag. 
Sum þeirra hafa jafnvel fleiri en þrjú, t.d. ef foreldrar tala sitt hvort 
móðurmálið. Hér verður sagt frá þremur greinum höfundar sem 
birtust í erlendum vísindaritum á síðasta ári (2021) og fjalla um ís-
lensku-, ensku- og móðurmálskunnáttu M2 unglinga á Íslandi (Elín 
Þöll Þórðardóttir 2021a; 2021b; Elín Þöll Þórðardóttir og Guðlaugur 
Hávarðarson 2021). 

Rannsóknir á íslenskukunnáttu M2 barna hafa stuðst við ýmis 
mælitæki, svo sem orðaforðapróf, lestrarpróf, margþætt málþroska-
próf sem mæla orðaforða og málfræðiþætti, og sjálfsprottin mál-
sýni, og hafa borið saman hópa barna með íslensku sem M1 
og M2 á ýmsum aldri (t.d. Elín Þöll Þórðardóttir 2020, 2021a, 
2021b; Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún Júlíusdóttir 2013; 
Hjördís Hafsteinsdóttir 2020; Sigríður Ólafsdóttir o.fl. 2016). Þrátt 
fyrir þessa fjölbreytni í aðferðum ber niðurstöður að sama brunni og 
benda eindregið til þess að íslenskukunnátta M2 barna á Íslandi sé 
mun lakari en búast mætti við þegar tekið er mið af rannsóknum 
frá öðrum löndum, en af þeim má ætla að við lok barnaskóla sé 
enn marktækur munur á M1 og M2 hópum í máli samfélagsins 
og skólans sem nemi um einu staðalfráviki (sjá yfirlit í Elín Þöll 
Þórðardóttir 2020). Á Íslandi, hins vegar, mælist yfir helmingur 
M2 nema meira en tveimur staðalfrávikum fyrir neðan M1 jafnaldra 
(Elín Þöll Þórðardóttir 2020; Elín Þöll Þórðardóttir og Anna Guðrún 
Júlíusdóttir 2013) og að því leyti svipar þeim til tvítyngdra barna 
með marga áhættuþætti, svo sem barna flóttafólks sem býr við lítið 
fjárhagslegt og félagslegt öryggi og flytur oft milli staða (Jackson, 
Schatschneider og Leacox 2014). Slök íslenskukunnátta M2 barna á 
Íslandi kemur og fram í könnunum á námsárangri þeirra (OECD 
2018) og í viðtalsrannsóknum (Gestur Guðmundsson 2013).

Máltaka barns er ávöxtur þess málsamfélags eða þeirra málsam-
félaga sem það elst upp í, en magn og gæði samskipta barnsins við 
fólk sem talar hvert tungumál er sá einstaki þáttur sem langmest 
áhrif hefur á hversu hratt og vel barnið nær tökum á hverju máli um 

ÁHRIF ENSKU Á MÁLKUNNÁTTU UNGLINGA SEM HAFA LÆRT ÍSLENSKU SEM 
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sig (Bedore o.fl. 2016; Elín Þöll Þórðardóttir 2011a; 2015; 2019; Hoff 
o.fl. 2012). Þannig læra tvítyngd börn hvort mál í hlutfalli við þann 
tíma sem þau verja í hvoru málumhverfi og hvorugt málið eitt sér 
endurspeglar heildarmálunnáttu þeirra. Þess vegna er t.d. ekki rétt að 
greina málþroskaröskun út frá kunnáttu á öðru tungumálinu einu sér 
með samanburði við eintyngd börn. Hins vegar þarf einnig að aðgæta 
hvort sá munur sem einatt kemur fram á M1 og M2 hópum í máli 
samfélagsins hafi áhrif á getu tvítyngdra og fjöltyngdra barna til að 
tjá sig og skilja aðra í daglegu lífi en það getur farið eftir ýmsu – ung 
börn stunda fremur einfaldar samræður og hafa þar að auki tímann 
fyrir sér til að bæta sig í þeim málum sem þau hafa mesta þörf fyrir, 
en með aldrinum eykst þörf á flókinni málkunnáttu. Þótt oft sé talað 
um fyrstu ár ævinnar sem mikilvægasta tíma máltökunnar, eða þau 
ár nefnd máltökuskeið sem skömmu síðar ljúki (t.d. Íslensk málnefnd 
2021), getur slík umræða verið villandi þar sem gríðarlegar framfarir 
verða á skólaaldri og fram á fullorðinsár, bæði í orðaforða sem er 
grundvöllur að velgengni í námi (Sun og Nippold 2012), beygingar-
fræði (Elín Þöll Þórðardóttir 2016) og setningafræði (Frizelle o.fl. 
2018; Nippold o.fl. 2005; Rioux og Elin Þöll Þórðardóttir 2022). Á 
unglingsárum skiptir málkunnátta sköpum um tækifæri til áfram-
haldandi náms. 

Ljóst er að stór hópur M2 barna á Íslandi lærir ekki íslensku að 
því marki sem búast mætti við ef tekið er mið af M2 hópum í öðrum 
löndum. Þær rannsóknir sem hér er sagt frá kanna hvort ástæðuna 
megi rekja að hluta til mikillar enskunotkunar á Íslandi. Rannsóknir 
á enskukunnáttu Íslendinga hafa bent til þess að þrátt fyrir að enska 
sé viðurkenndur miðill í sumum geirum viðskipta, rannsókna og 
mennta hafi Íslendingar upp til hópa ekki þau tök á ensku sem þyrfti 
ef vel ætti að vera (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 
2018). Aðrar rannsóknir á börnum og fullorðnu fólki sem hefur ís-
lensku að móðurmáli hafa beinst að því hvort enskunotkun valdi því 
að regluverk íslenskrar tungu taki hraðari breytingum en fyrr (t.d. 
Sigríður Sigurjónsdóttir og Iris Nowenstein 2021). En hvað um þá 
sem læra íslensku sem M2? Hér eru settar fram þrjár tilgátur um það 
hver áhrif aukinnar enskunotkunar gætu verið á þennan hóp:

Í fyrsta lagi má vera, hvað sem líður hraða málfræðibreytinga í 
íslenskri tungu, að það sé einfaldlega of mikið í ráðist að læra þrjú 
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tungumál samtímis og læra þau öll vel. Rannsóknir síðustu áratuga 
hafa sýnt að tvítyngd börn þurfa að eyða um helmingi vökustunda 
sinna í tilteknu málsamfélagi til þess að ná tökum á því máli innan 
svipaðra marka og M1 börn (Elín Þöll Þórðardóttir 2011; 2015; Hoff 
o.fl. 2012). Rannsóknir á þrítyngdum börnum eru færri en benda til 
þess að áhrif magns ílags séu svipuð og nú er vel þekkt um tvítyngi, 
en sé tímanum skipt í þrennt er minni tími fyrir hvert tungumál um 
sig (Mieszkowska o.fl. 2017) og meiri hætta á að ekkert eitt þeirra fái 
nægilegan tíma til að verða verulega sterkt. Enskunotkun gæti því 
haft gríðarleg áhrif á máltöku barna með því einu að taka tíma sem 
annars færi í að tala önnur tungumál og styrkja þau í sessi. Fyrsta 
rannsóknin sem sagt er frá kannaði málkunnáttu M1 og M2 unglinga.

Í öðru lagi gætu börn innflytjenda (og foreldrar þeirra) litið svo á 
að það sé óþarfa fyrirhöfn að læra íslensku þar sem nota megi ensku 
í staðinn. Það hvort tungumál viðhelst í málsamfélögum (e . language 
maintenance) eða lýtur með tímanum í lægra haldi fyrir öðru tungu-
máli sem sækir á (e . language shift) getur ráðist af ýmsum þáttum, 
svo sem viðhorfi, stærð hvers málsamfélags, opinberum stuðningi, 
og þeim tækifærum sem tungumálið er talið veita til náms og 
starfa (Tawalbeh 2019). Þessir þættir hafa einkum verið skoðaðir í 
samfélögum þar sem tungumál tiltekins minnihlutahóps á í vök 
að verjast fyrir opinberu tungumáli meirihlutans (t.d. Prochazka og 
Vogl 2017; Skutnabb-Kangas 2008), en minna þar sem fjöltyngi er 
tilkomið vegna innflytjenda sem tala mörg tungumál. Með aukinni 
hnattvæðingu er hins vegar bent á að opinberum tungumálum smá-
þjóða geti staðið ógn af enskunotkun (Ehala og Niglas 2006). Lítið er 
vitað um það hvaða áhrif það hefur á börn að læra sem M2 opinbera 
þjóðtungu sem sjálfri er ógnað á þennan hátt. Önnur rannsóknin 
sem sagt er frá hér kannaði viðhorf M1 og M2 unglinga til íslensku 
og ensku.

Í þriðja lagi er hugsanlegt að M2 börn og unglingar veigri sér við 
að tala íslensku af ótta við að gera villur eða bera rangt fram. Ef svo 
er gæti enska komið sér betur í samskiptum enda M1 Íslendingar 
þar ekki á heimavelli heldur. Þá er hugsanlegt að M1 Íslendingar 
séu líklegri til að bregða fyrir sig ensku ef þeir merkja erlendan 
hreim hjá viðmælandanum, þ.á m. grunnskólakennarar (Aðalheiður 
Einarsdóttir 2016). Erlendur hreimur hefur verið viðfangsefni rann-
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sókna á næmiskeiðum í máltöku (t.d. Flege o.fl. 2006; Abrahamssson 
og Hyltenstam 2009), en er yfirleitt ekki meðal þess sem kannað er 
þegar þörf M2 barna á séraðstoð í skóla er metin. Það að tala með 
erlendum hreim er ekki til marks um röskun af neinu tagi, en þó 
er hugsanlega ástæða til að gaumgæfa hann vegna ýmiss konar mis-
mununar sem honum tengist – t.d. þykja þau sem tala með erlendum 
hreim ekki jafn trúverðug og eru síður kölluð í atvinnuviðtöl (t.d. 
Schmid 2019). Jafnvel börn kjósa sér frekar sem leikfélaga börn sem 
tala hreimlaust (Souza, Byers-Heinlein og Poulin-Dubois 2013). Samt 
sem áður kemur sterkur hreimur sjaldan í veg fyrir að manneskjan sé 
auðveldlega skiljanleg (Munro og Derwing 1995). Þess vegna er það 
að þau sem tala með hreim séu litin hornauga klárlega tilkomið af 
fordómum. Þriðja rannsóknin beinist að hreimi M1 og M2 unglinga 
á íslensku og ensku.

1. Rannsóknin

1.1 Þátttakendur

Þátttakendur voru að mestu þeir sömu í rannsóknunum þremur: 
í fyrstu rannsókninni tóku þátt 50 unglingar í efstu bekkjum 
grunnskóla í Reykjavík (meðalaldur 14 ár), þar af 27 unglingar með 
íslensku sem M1, og 23 unglingar sem töluðu annað móðurmál 
heima og íslensku sem M2. Móðurmál M2 hópsins voru fjölbreytt 
(bisaya, enska, franska, færeyska, lettneska, litháíska, pólska, portú-
galska, rússneska, serbneska, slóvakíska, spænska, tælenska, ung-
verska, úkraínska og þýska). Í viðtalsrannsókninni tóku þátt 24 af 
M1 og 20 af M2 unglingunum. Í rannsókninni á hreimi lágu fyrir 
gögn frá öllum 27 M1 unglingunum og 21 M2 unglingi, og við bætt-
ist þriðji hópur þátttakenda (10 unglingar með tvö fyrstu mál, 2M1) 
frá heimilum þar sem annað foreldrið talar íslensku. Upplýsingar 
um bakgrunn, fæðingarstað, almennan þroska og notkun hvers 
tungumáls frá fæðingu voru fengnar frá foreldrum og studdust við 
spurningalista sem notaðir hafa verið í mörgum fyrri rannsóknum 
(t.d. Elín Þöll Þórðardóttir 2011a). 
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1.2 Málkunnátta á tveimur og þremur tungumálum 

Lögð voru fyrir stöðluð málþroskapróf á íslensku og ensku sem beinast 
að orðaforða í skilningi og tjáningu. Einnig voru notuð sjálfsprottin 
málsýni, en þau veita annars konar upplýsingar um málkunnáttu 
en formleg málþroskapróf.1 Stærð orðaforðans er mikilvægur hluti 
málkunnáttu barna á öllum aldri, hann er nátengdur öðrum þáttum 
málkunnáttu þeirra (Milton 2010) og er oft notaður þegar málkunn-
átta tvítyngdra og eintyngdra barna er borin saman. Íslenskar og 
enskar mælingar voru gerðar með um viku millibili og aldrei af sama 
prófanda. Málþroskaprófin gefa af sér mælitölur þar sem stigafjöldi 
þátttakenda er metinn í samanburði við árangur M1 viðmiðunar-
hóps. Í mörgum fyrri rannsóknum á enskukunnáttu íslenskra barna 
eru notuð próf sem meta námsárangur í ensku með samanburði við 
námskrár og þann árangur sem ætlast er til að börn nái í ákveðnum 
bekkjum (t.d. Ásrún Jóhannsdóttir 2018). Hér var tilgangurinn hins 
vegar sá að kanna hversu sambærilegu málstigi unglingar hafi náð á 
málunum tveimur með því að bera saman hversu nálægt þeir standa 
jafnöldrum sem tala hvort mál um sig sem M1. Ekki var hægt að 
gera beinar mælingar á móðurmáli M2 þátttakenda vegna fjölda 
þeirra tungumála, en tvenns konar óbeinar mælingar voru gerðar: 
þátttakendur voru sjálfir beðnir að meta færni sína á íslensku, ensku 
og móðurmálinu (hvort þeir skilji, tali, lesi, og skrifi hvert mál: alls 
ekki, sæmilega, vel eða mjög vel). Þá voru foreldrar þeirra beðnir að 
meta færni barna sinna í íslensku og móðurmálinu á sama skala. 
(Nánar í Elín Þöll Þórðardóttir 2021a).

1.3 Viðhorf til íslensku og ensku 

Viðtöl voru tekin við M1 og M2 unglingana þar sem spurt var hversu 
mikilvæga þau teldu íslensku vera fyrir sig, hversu mikilvæga þau 

1 Á íslensku: Málþroskaprófið Milli mála (Elín Þöll Þórðardóttir 2011b), og Peabody Picture 
Vocabulary Test (PPVT, Dunn og Dunn 1997) í íslenskri þýðingu frá Greiningar-og ráðgjafarstöð 
Íslands með seinni viðbót á atriðum fyrir eldri þátttakendur (Elín Þöll Þórðardóttir 2008). Þetta 
próf var notað til samanburðar við sama próf á ensku með fyrirvara um minnkaðan áreiðanleika 
sem fylgir þýddum prófum. 2) Á ensku: PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT-3, Dunn 
og Dunn 2007), og EVT (Expressive Vocabulary Test, Williams 2007). Úr málsýnunum var 
fengin meðallengd segða (e. MLU, mean length of utterance), og fjöldi mismunandi orða sem 
notuð voru (e. NDW, number of different words).
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teldu ensku, hvort erfitt væri að læra íslensku (M1 unglingar voru 
spurðir hversu erfitt þeir teldu það vera fyrir M2 nemendur). Um 
þetta var spurt vegna þess að oft kemur upp í fjölmiðlum og annarri 
umræðu sú skoðun að sérstaklega erfitt sé að læra íslensku og þess 
vegna ekki hægt að ætlast til þess að innflytjendur læri hana. Að 
lokum voru unglingarnir spurðir um framtíðaráform sín í því skyni 
að fá innsýn í það hvaða tungumál þeir hefðu mest not fyrir til lengri 
tíma. Unnið var úr viðtölunum með eigindlegum aðferðum (Braun 
og Clarke 2006). Einnig var niðurstöðum lýst megindlega með því að 
telja hversu mörg í hverjum hópi nefndu ákveðna þætti sem greindir 
höfðu verið. (Nánar í Elín Þöll Þórðardóttir 2021b). 

1.4 Erlendur hreimur á íslensku og ensku

Notaðar voru upptökur þar sem ungmennin (M1, M2 og 2M1) lásu 
stutta texta á íslensku og ensku. Fyrst lásu þau textann í hljóði og 
máttu spyrja um orð sem þau könnuðust ekki við eða kunnu ekki 
að bera fram og voru orðin þá borin fram fyrir þau og útskýrð. 
Matsfólkið (12 manns), allt á aldrinum 18 til 35 ára, og allt með 
íslensku sem móðurmál, var ekki þjálfað sérstaklega í því að þekkja 
hreim, en var beðið að hlusta og meta hvort lesandinn væri með 
erlendan hreim á skala frá 1 til 9, ef um erlendan hreim væri að ræða, 
hvaðan viðkomandi væri (Norðurlöndunum, Vestur-Evrópu, Austur-
Evrópu, enskumælandi landi, Asíu, annað eða veit ekki), hversu auð-
velt væri að skilja viðkomandi og hversu öruggur viðkomandi virtist 
vera í lestrinum. Hver upptaka var metin þrisvar, en aldrei voru sömu 
upptökurnar metnar í sömu röð. (Nánar í Elín Þöll Þórðardóttir og 
Guðlaugur Hávarðarson 2021).

2. Niðurstöður

2.1 Málkunnátta 

Stöðluðu orðaforðaprófin (Mynd 1) sýndu mikinn mun á M1 og 
M2 hópunum. M1 hópurinn var greinilega og marktækt sterkari í 
íslensku en ensku. Hins vegar var ekki marktækur munur á íslensku- 
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og enskufærni hjá M2 hópnum en mikill munur var á einstaklingum 
innan hópsins. Niðurstöður sjálfsprottnu málsýnanna voru á sama 
veg. Íslenskukunnátta M1 hópsins samsvaraði aldursviðmiði stöðluðu 
prófanna, en M2 hópurinn var hins vegar marktækt fyrir neðan 
aldursviðmiðið (að meðaltali um 2 staðalfrávikum). Með saman-
burði við aldursviðmið ensku prófanna samsvaraði kunnáttu beggja 
hópanna kunnáttu 7 til 9 ára barna sem hafa ensku sem móðurmál 
í enskumælandi landi (Bandaríkjunum). Marktæk fylgni mældist 
milli stöðluðu prófanna og sjálfsmatsins (Mynd 2) á hvoru máli um 
sig þannig að sjálfsmat á íslensku tengdist niðurstöðum á íslensku en 
ekki ensku, og öfugt. Þetta styður það að þátttakendur séu færir um 
að meta hlutfallslega getu sína á málunum sem þeir tala. M1 ungl-
ingar mátu sig mun betri í íslensku en ensku, en M2 unglingarnir 
mátu færni sína nokkuð jafna á íslensku, ensku og móðurmáli sínu; 
þeir mátu færni sína ekki jafn góða á neinu máli og M1 hópurinn 
mat íslenskufærni sína.

Mynd 1. Mælitölur M1 og M2 unglinga á formlegum orðaforðaprófum á íslensku og 
ensku. Meðaltal aldursviðmiðs hvers prófs er 100 og staðalfrávik 15.
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Mynd 2. Sjálfsmat þátttakenda í M1 og M2 hópum á getu sinni til að skilja og tala 
íslensku, ensku og móðurmál sitt (M2 hópur eingöngu), frá 1= alls ekki, 2 =sæmilega, 
3= vel, og 4= mjög vel.

2.2 Viðhorf

Í viðtölunum komu fram jákvæð, neikvæð og volg viðhorf til íslensku, 
en jákvæð viðhorf voru algengust í báðum hópum (75%). Flest 
nefndu sem ástæðu það að íslenska er notuð á Íslandi í samskiptum 
fólks og lýstu mörg þeirri skoðun sinni mjög blátt áfram og virtust 
líta á hana sem sjálfsagðan hlut. Smærri hópur nefndi menningar-
legt gildi íslenskunnar, og þá nær eingögnu M1 þátttakendur, en 
sú skoðun að mikilvægt væri að varðveita íslenska tungu kom fram 
í báðum hópum. Vegna þess hve mikið er talað um stöðu íslensku 
og ensku í fjölmiðlum voru ungmennin spurð beint að því hvort 
þau hefðu hugleitt þessi mál, en mjög fá játtu því. Fremur stutt svör 
bentu einnig til þess að þessi aldursflokkur velti þessum málum 
minna fyrir sér en þau sem skrifa um þau í fjölmiðla. Báðir hópar 
töldu einnig mikilvægt að læra ensku (um 80%), oftast vegna nota-
gildis hennar til að afla upplýsinga á netinu, til að ferðast og til þess 
að geta hugsanlega búið í útlöndum um tíma, til að geta fengið góða 
vinnu og til þess að tala við ferðamenn. Marktækur munur var á 
svörum hópanna tveggja þegar kom að því hvort erfitt væri að læra 
íslensku, en 83% M1 hópsins töldu að svo væri á móti einungis 43% 
M2 hópsins. Þátttakendur í M1 hópnum nefndu mun fleiri ástæður 
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en M2 hópurinn til þess að íslenska væri erfið, þ.á m. erfiða málfræði, 
fallbeygingar, erfiða stafi, erfið málfræðiverkefni jafnvel fyrir M1 
nemendur, og margir M1 unglinganna töldu fullvíst að ekkert við 
íslensku væri auðvelt. Þátttakendur í M2 hópnum nefndu mun fleiri 
atriði sem þau töldu auðveld. Framtíðaráform hópanna voru svipuð. 
Langflest höfðu áform um menntaskóla- og háskólanám í vísindum 
eða listum og sum höfðu drauma um glæstan feril á Broadway, sem 
bílaframleiðendur eða atvinnufólk í íþróttum. Vel yfir helmingur 
þátttakenda í báðum hópum áformaði að búa á Íslandi, en þau sem 
vildu búa annars staðar nefndu ýmis lönd og voru hóparnir svipaðir 
að þessu leyti. Eingöngu 2 þátttakendur í M2 hópnum áformuðu að 
setjast að í heimalandi foreldra sinna.

2.3 Erlendur hreimur 
Eins og búist var við var M2 hópurinn talinn hafa marktækt meiri 
erlendan hreim á íslensku en hinir tveir hóparnir (M1 og 2M1). Hins 
vegar var ekki munur á hópunum þegar kom að enskum hreim, en 
allir hóparnir voru taldir hafa mun meiri hreim á ensku en íslensku 
(athuga ber að matsfólkið hafði íslensku, ekki ensku, sem móður-
mál). Matsfólkið náði sjaldan að geta rétt upp á upprunasvæði þeirra 
sem þeir töldu vera með hreim. Mun meiri munur var á hópum með 
tilliti til hreims en því hversu auðvelt var talið að hlusta á þá, og 
hversu öruggir þeir voru með sig. Tvennt kom fram sem kom mikið 
á óvart. Fyrir það fyrsta var það ekki svo að engir einstaklingar í 
M1 hópnum væru taldir hafa erlendan hreim, en eingöngu 11 af 27 
M1 unglingunum fengu einróma dóm um engan hreim á íslensku. 
Mynd 3 sýnir að M2 unglingar höfðu almennt minni hreim eftir því 
sem þeir höfðu búið lengur á Íslandi, en sýnir líka talsverða skörun 
á hreimi M1 og M2 unglinga með langa búsetu, þannig að einstakl-
ingar úr báðum hópum eru metnir með hreim á bilinu 1 til 3 af 9. 
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Mynd 3. Erlendur hreimur unglinga (minnst 1, mest 9) með íslensku sem M1, M2 eða 
2M1 eftir lengd búsetu á Íslandi. 

3. Umræður

Settar voru fram þrjár tilgátur um þau áhrif sem enskunotkun á 
Íslandi gæti haft á málanám og málkunnáttu M1 og M2 unglinga. 
Niðurstöðunar renna stoðum undir fyrstu tilgátuna um að ensku-
notkun taki dýrmætan tíma frá íslenskunámi, og þá einkum fyrir 
M2 hópinn sem þegar hefur tvö önnur mál sem þarfnast ástundunar. 
Þær styðja einnig þriðju tilgátuna um að erlendur hreimur hjá M2 
unglingum dragi hugsanlega úr samskiptum þeirra við M1 jafnaldra 
á íslensku. Hins vegar styðja niðurstöðurnar ekki tilgátu tvö þess 
efnis að M2 unglingar hafi minni áhuga á íslensku en ensku eða 
finnist sérstaklega erfitt að læra íslensku. 

Mælingar á málkunnáttu unglinganna bentu til þess að íslenska 
sé mun sterkara mál en enska fyrir M1 hópinn, eins og búast mátti 
við. Allt öðru máli gegndi um M2 hópinn, en útkoman var að meðal-
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tali lág á öllum málunum. Þetta bendir til þess að íslenskt málum-
hverfi sé frábugðið málumhverfi flestra landa þar sem M2 hópar hafa 
verið rannsakaðir, þar sem börn læra móðurmál foreldra sinna ásamt 
sterkri þjóðtungu. Engan veginn virðist tryggt að íslenska fylli stóran 
hluta daglegs málsamfélags M2 barna. Þá er athyglisvert að þó svo 
að sumir unglinganna hafi góð tök á einhverju málanna sem þeir 
tala er allur gangur á því hvert málanna það er. Þetta hlýtur að vekja 
spurningar um stöðugleika íslensks málsamfélags fyrir þennan hóp. 
Það að M2 hópurinn segist hafa nokkuð jöfn tök á íslensku, ensku og 
móðurmáli sínu kann við fyrstu sýn að tákna að þar fari vel þrítyngd 
ungmenni. Sé það hins vegar haft í huga að bæði íslensku- og ensku-
kunnátta þeirra mælist langt fyrir neðan aldursviðmið lítur útkoman 
ekki eins vel út. 

Hvað veldur því að sumir unglinganna virðast hafa eytt mun 
meiri tíma í að nota ensku en íslensku þótt þeir búi á Íslandi og 
gangi í íslenskan skóla? Vitað er að viðhorf til tungumáls getur haft 
mikil áhrif á hversu vel það lærist sem M2 (Dörneyi 2010; Garndner 
og Lambert 1985). Niðurstöður viðtalanna sem tekin voru sýna að 
M2 ungmennin vilja læra íslensku og telja nauðsynlegt fyrir sig að 
kunna hana vel – það samræmist viðtölum sem tekin hafa verið við 
fullorðna innflytjendur á Íslandi (Hoffman o.fl. 2021). Það að íslenska 
sé óvenjulega erfið sem annað tungumál virðist aðallega vera skoðun 
þeirra sem hafa hana að móðurmáli. Oft heyrast raddir um það í 
fjölmiðlum að það sé mismunun að ætlast til þess að innflytjendur 
læri íslensku (t.d. Ritstjórn Eyjunnar 2019) og þeirri skoðun lýst að 
það sé greiði við innflytjendur að gera ekki kröfu um að þeir tali 
íslensku. Hins vegar eru dæmi um það á Íslandi og öðrum löndum 
að M1 hópar geri slíkt undir niðri og hugsanlega ómeðvitað til þess 
að viðhalda aðskilnaði milli innfæddra og aðfluttra (Hoffmann o.fl. 
2021; c.f. King og Ganuza 2005). Viðtölin benda til þess að slök 
íslenskukunnátta M2 ungmenna sé ekki tilkomin af áhugaleysi af 
þeirra hálfu.

Niðurstöður mats á hreimi bentu til þess að M2 unglingar hefðu 
flestir merkjanlegan hreim á íslensku sem styður þriðju tilgátuna 
um að erlendur hreimur geti haft neikvæð áhrif á getu þeirra til að 
eiga samskipti á íslensku. Við slíkar aðstæður gæti enska virst betri 
kostur því þó svo að M2 ungmennin væru talin hafa umtalsverðan 
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erlendan hreim þegar þau töluðu ensku átti slíkt hið sama við um 
M1 unglinga. Flestir M2 unglinganna með langa búsetu höfðu lítinn 
eða engan erlendan hreim á íslensku. Mikill hreimur eftir langa bú-
setu getur þess vegna verið vísbending um litla þátttöku í íslensku 
málsamfélagi og þar með fá tækifæri til að bæta sig í íslensku. 
Á óvart kom að mikil skörun var á hreimi M1 unglinga og M2 
unglinga með langa búsetu, sem kom m.a. til af því að þó nokkrir 
M1 unglingar voru taldir hafa erlendan hreim. Flege o.fl. (2006) 
nefna að ef einhver breytileiki greinist á hreim M1 þátttakenda, þá 
sé samt ekki hægt að segja að þeir hafi erlendan hreim. Þeirra lausn 
var að skilgreina ákveðið bil á mati sem hreimlaust. Önnur skýring 
sem gæti átt við hér er að hreimur sé hugsanlega að breytast vegna 
enskunotkunar en sýnt hefur verið að það að tala fleiri en eitt tungu-
mál að staðaldri hefur áhrif á hreim á báðum (eða öllum) málunum 
(Flege o.fl. 1997). Hvað sem því líður, þá þarf líka að skýra þá skörun 
sem var á M1 og M2 hópunum. Hugsanlegt er annars vegar að bæði 
M1 og M2 eintaklingar á þessu bili séu raunverulega með erlendan 
hreim, eða, hins vegar, að báðir hóparnir séu innan marka innfædds 
hreims, sem hugsanlega sé nýrri útgáfa en sú sem matsfólkið hafði 
vanist, eða bara breytileiki sem sumum þykir eðlilegur en öðrum 
ekki. Þá ber að athuga að fólk greinir hreim ekki eingöngu út frá því 
sem það heyrir heldur líka út frá því sem það sér og öðru því sem 
það veit um þann sem talar (Hansen o.fl. 2018). Matsfólkið í þessari 
rannsókn hafði engar upplýsingar aðrar en upptökurnar. Mikilvægt 
að berjast gegn fordómum sem tengjast erlendum hreim.

3.1 Samantekt og lokaorð

Hér hefur verið farið hratt yfir helstu niðurstöður um þætti mál-
kunnáttu sama hóps unglinga með íslensku sem fyrsta eða annað 
mál – mun ítarlegar er sagt frá þeim þar sem þær birtust upphaflega 
á ensku (Elín Þöll Þórðardóttir 2021a, 2021b; Elín Þöll Þórðardóttir 
og Guðlaugur Hávarðarson 2021). Niðurstöðurnar benda til þess að 
málumhverfi M2 barna á Íslandi styðji ekki nærri nógu vel við mál-
þroska þeirra og haldi ekki nægilega vel utan um að þau læri íslensku 
né heldur að þau læri a.m.k. eitt tungumál mjög vel, en þegar fram 
í sækir fjölgar þeim aðstæðum þar sem þörf er á flókinni málkunn-
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áttu sem ekki er hægt að framkalla með því að setja saman einfaldari 
kunnáttu sem viðkomandi hefur á öðrum tungumálum. Tvítyngi 
og fjöltyngi barna er alls ekki sjálfsagður hlutur. Það að börn búi í 
samfélagi þar sem fleiri en eitt tungumál eru í boði með einhverjum 
hætti tryggir alls ekki að einstök börn læri þau öll né að þau læri 
þau vel (Pearson 2007). Málumhverfi eru misákjósanleg fyrir tví-
tyngda og fjöltyngda máltöku. Svo virðist sem Ísland sé ekki sérlega 
ákjósanlegt málsamfélag fyrir fjölda M2 barna. Sú sérstaða Íslands að 
enska er þar sýnileg, jafnvel fyrir almenning og börn í daglegu lífi, á 
öllum stundum dags og jafnvel inni á heimilum þeirra, virðist eiga 
þar mikinn hlut að máli vegna þess að við það minnkar til muna sá 
tími sem annars færi í að nota og læra íslensku.

Niðurstöður þessara rannsókna bætast við margar fyrri rann-
sóknir sem sýna ónóga íslenskukunnáttu meðal M2 ungmenna (sjá 
umfjöllun fyrr í þessari grein). Slíkar niðurstöður benda til þess að 
þörf sé á öflugri íslenskukennsku og aðgerðum til að auka þátttöku 
M2 ungmenna í íslensku málsamfélagi. Í stefnumótun í málefnum 
ungra innflytjenda á Íslandi heyrist oft að lykilatriði í því að styrkja 
íslenskukunnáttu M2 barna sé að styðja við móðurmál þeirra (t.d. 
Íslensk málnefnd 2021). Í þingsályktunartillögu Mennta- og menn-
ingarmálaráðherra um stöðu íslenskrar tungu, þar sem rætt er um 
mikilvægi þess að tryggja börnum innflytjenda góða íslenskunnáttu 
(Þingskjal 631-443 2018–19) stendur í 3. grein: 

Móðurmál er undirstaða annars tungumálanáms og því þarf að vinna 

markvisst að því að viðhalda og styrkja móðurmál barna í íslensku mál-

umhverfi, svo sem leik- eða grunnskóla. Sé það ekki gert getur það haft 

neikvæð áhrif á þróun lestrarfærni þeirra og námsframvindu í íslensku sem 

öðru máli sem og tungumálanámi almennt. 

 
Þarna er aðaláhersla lögð á gildi fyrsta (móður) máls, en minna gert 
úr þörfinni á því að kenna börnum íslensku beint. Þetta mætti 
endurskoða. Sannarlega skipa móðurmál stóran sess í fjölskyldulífi, 
ættartengslum og sjálfsmynd barna (Wong Filmore 1991). Algengast 
er að innflytjendur telji mikilvægt að tala móðurmál sitt við börnin 
sín en jafnframt er algengt að þeir telji ekki síður mikilvægt að þau 
læri tungumál landsins sem þau búa í (t.d. Harpa Hrönn Gísladóttir 
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2022; Lee 2018). Menningarlegt og tilfinningalegt mikilvægi móð-
urmáls barna er óumdeilt, en það jafngildir því ekki að móðurmál 
séu undirstaða alls annars málanáms né að móðurmálskunnátta sé 
skilyrði fyrir öðru málanámi. Máltaka barna tengist fyrst og fremst 
magni og gæðum samskipta á hverju máli um sig. Þess vegna er 
algengt að mál samfélagsins verði með tímanum og í mörgum 
tilfellum snemma sterkasta mál barna sem tala annað móðurmál 
heima. Af sömu ástæðu er ólíklegt að börn innflytjenda læri móður-
mál foreldra sinna eins vel og börn sem alast upp þar sem það mál 
ríkir í samfélaginu (Gathercole og Thomas 2009; Montrul 2011). 
Fyrir börn sem hefja að læra tvö mál einhvern tímann frá fæðingu til 
upphafs skólagöngu skiptir það hversu gömul þau voru við upphaf 
tvítyngis nánast engu máli þegar tekið hefur verið tillit til þess tíma 
sem þau verja í hvoru málumhverfi fyrir sig (Elín Þöll Þórðardóttir 
2019; Unsworth 2016). Þá hafa rannsóknir bent til þess að til að 
læra að lesa á öðru tungumáli (M2) þurfi börn ákveðna færni í að 
tala það mál, og að lestrarfærni færist ekki beint á milli fyrsta og 
annars máls (Erdos o.fl. 2011). Möguleikar M2 barna á að læra að 
lesa á íslensku útheimta þess vegna að heildarmálkunnátta þeirra sé 
góð miðað við aldur og að umtalsverður hluti hennar sé á íslensku. 
Rannsóknir á ungum tvítyngdum börnum með málþroskaröskun 
sýna einnig að þau hafa gagn af inngripi hvort heldur er á móð-
urmáli sínu eða sínu öðru máli, jafnvel þegar inngripið beinist að 
þeirra veikara mál (t.d. Ebert o.fl. 2014; Elín Þöll Þórðardóttir o.fl. 
2015). Þessar sömu rannsóknir á ungum börnum sýna líka að fram-
farir verða í því máli sem inngripið beinist að, en færast ekki yfir á 
hitt tungumálið. Hins vegar geta eldri börn, sem öðlast hafa meiri 
málvitund nýtt vissa málkunnáttu á báðum málum sem þau lærðu 
á öðru hvoru málinu, en slíkt getur alveg eins gengið frá öðru máli 
yfir í móðurmálið (t.d. Peterson o.fl. 2006). Þess vegna væri réttara 
að segja að sterk kunnátta á einhverju máli styðji annað málanám 
án þess þó að tryggja að það verði að raunveruleika, nema tilskilin 
ástundun sé lögð á önnur mál. 

Börn sem læra íslensku aðallega í leikskóla og skóla, en tala annað 
mál heima hjá sér, læra málin tvö samhliða og þau læra bæði málin 
á sama hátt, með því að hlusta á og tala við annað fólk. Líklegt er 
að þau læri sum orð fyrst á öðru málinu en önnur orð fyrst á hinu. 
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Þannig getur reyndar verið mjög óljóst að rétt sé að kalla annað málið 
M1 og hitt M2, þótt venja sé fyrir því að kalla mál heimilisins M1. 
Þess vegna er mikilvægt að leggja ekki of mikla áherslu á það hvert 
málanna fær hvaða númer. Númeraröðin tengist því einatt hvert 
málanna barnið heyrði fyrst en samsvarar því ekki endilega seinna 
hversu vel barnið kann málið eða hvort málið það kýs helst að tala. 
Þetta kemur reyndar vel fram í fyrstu könnuninni sem rætt var um 
í þessari grein, en fyrir mörg M2 ungmennanna var alls ekki ljóst 
hvaða númer passaði best við hvaða mál.

 Þegar til lengri tíma er litið er nauðsynlegt fyrir fjöltyngd börn að 
a.m.k. eitt mál hafi verið ástundað að því marki að það verði verulega 
sterkt. Fyrir tvítyngd börn kemur þetta nokkurn veginn af sjálfu sér 
þar sem helmingur vökustunda nægir fyrir hvort mál um sig. Þegar 
málin eru þrjú er meiri hætta á ferðum, eins og íslenskar aðstæður 
sýna (Elín Þöll Þórðardóttir 2021a), en þó ekki þar sem aðstæður haga 
því þannig að eitt málið fær langmesta ástundun (sjá Mieszkowsa o.fl. 
2017). Það að íslenska nái ekki að verða sterkasta, eða jafnvel sterkt 
mál, fyrir stóran hóp M2 barna og síðar unglinga bendir til þess að 
staða hennar sé ekki eins sterk og staða þeirra tungumála sem mest 
hafa verið rannsökuð sem M2 tvítyngdra barna. Á Íslandi er skóla-
dagurinn stuttur og mörg dæmi eru um að frístundatímar barna og 
unglinga, svo sem íþróttir og tónlistarkennsla, fari fram á ensku, en 
það kemur fram í spurningalistum sem foreldar fylla út um málum-
hverfi barna sinna (Elín Þöll Þórðardóttir 2020; 2021a). Þar við 
bætist að margs konar starfsemi sem snýr að almenningi fer eingöngu 
fram á ensku þar sem margt starfsfólk í afgreiðslustörfum kann ekki 
íslensku. Hvers vegna Íslendingar telja það eðlilegt er til umhugsunar 
og kann að tengjast togstreitu í óljósri afstöðu þeirra til þjóðtungu og 
bókmenntamáls sem er í senn smátunga á alþjóðavettvangi. En allt 
þetta hefur gríðarleg áhrif og skapar aðstæður sem valda losi í mál-
töku M2 barna og unglinga og koma í veg fyrir að þau læri íslensku 
að sama marki og M1 jafnaldrar, sem þó er nauðsynlegt til að tryggja 
þeim sömu möguleika og tækifæri. Staðbundnar aðgerðir eins og 
það að bjóða M2 nemendum aukatíma í íslensku geta hjálpað til en 
vega ekki þungt á móti því að stórum hluta dagsins er varið í önnur 
tungumál. Til að breyta þessu þyrfti skýra stefnu um stöðu íslenskrar 
tungu og íslenskukennslu. 
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Útdráttur

Áhrif ensku á málkunnáttu unglinga
sem hafa lært íslensku sem fyrsta 

eða annað mál

Aukin enskunotkun á Íslandi veldur því að mörg börn sem tala 
íslensku sem móðurmál (M1) læra hana að einhverju leyti við tví-
tyngisaðstæður og börn sem tala íslensku sem annað mál (M2) sem 
eitt af þremur málum. Þessar aðstæður gætu skapað tækifæri til fjöl-
tyngis, en í ljósi þess að íslenskukunnátta M2 hópa hefur mælst lág 
er vert að kanna hvort enska hafi þar áhrif á. Í greininni er sagt frá 
þremur rannsóknum sem beindust að íslensku- og enskukunnáttu 
M1 og M2 unglinga, hvaða viðhorf þau hafi til þessara tungumála 
og hvort þau tali þau með erlendum hreim. Enskukunnátta beggja 
hópa var svipuð. Hjá M1 hópnum bættist enska við sterka íslensku-
kunnáttu. Hjá M2 hópnum var kunnátta hins vegar undir aldurs-
væntingum á öllum tungumálum þeirra og breytileiki mjög mikill 
milli einstaklinga. Niðurstöðurnar benda til þess að M2 unglingar 
hafi mikinn áhuga á að læra íslensku en ónóg tækifæri til þess.

Lykilorð: tvítyngi, þrítyngi, fjöltyngi, viðhorf, erlendur hreimur
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Abstract

The influence of English on the language 
proficiency of youth who have learned Icelandic 

as a first or second language

As a result of increased use of English in Iceland, many children whose 
mothertongue (L1) is Icelandic learn it to some extent in a bilingual 
context, and children for whom Icelandic is their second language (L2) 
learn it as one of three languages. This environment could lead to 
opportunity for multilingualism; however, in light of research show-
ing low Icelandic levels among L2 children, the impact of English 
warrants examination. This article reviews three studies focusing on 
the Icelandic and English proficiency of L1 and L2 adolescents, their 
views towards these languages, and whether they speak them with a 
foreign accent. The English proficiency of the groups was similar. For 
the L1 group, English complemented a strong Icelandic proficiency. 
For the L2 group, however, proficiency was below age expectations in 
all their languages, with large individual variability. The results sug-
gest that L2 adolescents are very interested in learning Icelandic, but 
have insufficient opportunity to do so. 

Keywords: bilingualism, trilingualism, multilingualism, motivation, 
foreign accent
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Auður Hauksdóttir
Háskóla Íslands

Danska og dönskunám á Íslandi, 
Grænlandi og í Færeyjum

Inngangur

Hér verður fjallað um rannsóknar- og þróunarverkefni, sem 
beinist að dönskunámi ungmenna á Íslandi, Grænlandi og í 

Færeyjum, og er unnið í samvinnu við færeyska og grænlenska fræði-
menn ásamt þarlendum dönskukennurum og nemendum þeirra. 
Markmiðið með verkefninu er að fá innsýn í stöðu dönskunnar í lönd-
unum þremur og skoða hvaða áhrif hún hefur á dönskunám nemenda. 
Þá er tilgangurinn að leita leiða til þess að nýta nýja þekkingu til þess 
að koma til móts við þarfir nemenda, einkum hvað varðar tölvustutt 
námsefni.   

Hefðina fyrir dönskukennslu á vestnorræna svæðinu ber að 
skoða í ljósi sögulegra tengsla Íslands, Færeyja og Grænlands við 
Danmörku. Þótt Færeyingar hafi haft heimastjórn frá árinu 1948 
og Grænlendingar frá árinu 1979, auk sjálfsstjórnar frá árinu 2009, 
eru samskiptin við Danmörku mikil. Allt öðru máli gegnir um 
Ísland sem hefur verið lýðveldi frá árinu 1944. Auk tengslanna við 
Danmörku á dönskukennslan sér stoð í málstefnu Norðurlanda en 
þar segir að allir Norðurlandabúar eigi rétt á „að læra að skilja og 
þekkja eitt skandinavískt tungumál og öðlast skilning á öðrum 
skandinavískum tungumálum með það að markmiði að geta tekið 
þátt í málsamfélagi Norðurlanda“. Markmiðið með málstefnunni er 
„að allir Norðurlandabúar geti fyrst og fremst átt samskipti hver við 
annan á skandinavísku máli“. Til þess að ná settu marki ber „að efla 
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kennslu í grannmálunum í skólum og jafnframt að efla kennslu í 
skandinavísku málunum sem stuðningsmálum og erlendum málum“. 
Þrátt fyrir að þeir ráðamenn, sem að yfirlýsingunni standa, skuld-
bindi sig til að hrinda langtímamarkmiðum málstefnunnar í fram-
kvæmd, er yfirlýsingin ekki lagalega bindandi (Deklaration om nordisk 
språkpolitik 2006). 

Málstefnan miðar að því að samskipti Norðurlandabúa geti farið 
fram á dönsku, norsku eða sænsku. Í þessu felst að Skandinavar noti 
móðurmál sitt til þess að tjá sig við aðra Norðurlandabúa en þurfi 
að læra að skilja tvö náskyld norræn grannmál í ræðu og riti. Oft er 
talað um að málasamstarfið grundvallist á málskilningi en því fer 
fjarri nema hjá þeim Norðurlandabúum sem hafa dönsku, norsku 
eða sænsku að móðurmáli. Málasamstarfið krefst öllu meira af þeim 
sem ekki tala skandinavísk mál og þurfa því að læra eitt þeirra sem 
erlent tungumál eins og raunin er með Færeyinga, Grænlendinga og 
Íslendinga. Til þess að geta átt samskipti við dönskumælandi fólk 
þurfa íbúar þessara landa að búa yfir færni til þess að skilja talaða 
og ritaða dönsku, auk þess sem slík færni í málinu á að nýtast þeim 
sem lykill að skilningi á norsku og sænsku. Þess utan þurfa íbúarnir 
að geta tjáð sig á dönsku í ræðu og riti. Reynslan og rannsóknir á 
dönskukunnáttu íslenskra ungmenna sýna að alla jafna reynist mun 
auðveldara að ná tökum á þeim færniþáttum sem lúta að viðtöku 
málsins, þ.e. lestrar- og hlustunarfærni, en tjáningu á málinu. Er þá 
átt við færni til þess að tala málið og rita (Auður Hauksdóttir 2001; 
2012). Þessar niðurstöður eru í samræmi við margar rannsóknir á 
tileinkun erlendra tungumála yfirleitt sem sýna að tjáning reynist 
mörgum erfiður ljár í þúfu (t.d. Haastrup 1989; Nation 2001, 24–33; 
Webb 2005).

Þrátt fyrir sameiginleg markmið ráðamanna um að hrinda í fram-
kvæmd þeim langtímamarkmiðum, sem eru sett fram í málstefnu 
Norðurlanda, hefur verið dregið úr vægi dönskukennslu á Íslandi 
og í Færeyjum á undanförnum áratugum. Um aldamótin varð enska 
fyrsta erlenda tungumálið í íslenskum grunnskólum í stað dönsku 
og í tengslum við styttingu námstíma til stúdentsprófs, sem kom 
til framkvæmda í kringum 2015, hefur vægi dönskukennslu í fram-
haldsskólum minnkað svo um munar (t.d. Pétur Rasmussen 2013; 
Margrét Helga Hjartardóttir 2015). Í Færeyjum var danska gerð að 
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valgrein í menntaskólum árið 2012 en fram til þess tíma hafði hún 
verið skyldunámsgrein. 

1. Danska sem erlent tungumál 
á vestnorræna svæðinu

Danska er skyldunámsgrein í færeyskum, grænlenskum og íslensk-
um skólum en mikill munur er á umfangi kennslunnar í löndunum 
þremur. Á Grænlandi er danska kennd í öllum bekkjum grunn-
skólans sem og þremur bekkjum menntaskólans. Í Færeyjum er 
danska skyldunámsgrein í 3.−9. bekk1 grunnskólans en valgrein í 
menntaskólum. Hér á landi er danska skyldunámsgrein í grunnskóla 
frá 7.−10. bekk og á fyrstu stigum framhaldsnáms. Ekki eru því for-
sendur til þess að bera námskrárnar fyrir framhaldsskólann saman en 
hér verður stuttlega vikið að inntaki og markmiðum dönskunáms í 
grunnskólum. Hérlendis er markmiðin fyrir dönskunámið að finna 
í sameiginlegri námskrá fyrir erlend tungumál (Aðalnámskrá grunn-
skóla 2013, 122–138). Þar má sjá að viðmiðin í dönskunáminu eru sett 
fram á grundvelli Evrópska tungumálarammans2 og gengið út frá því 
að við lok grunnskólans hafi þorri nemenda náð flestum hæfnivið-
miðum í B1 þrepi sjálfsmatsrammans (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, 
125–128). Í grænlensku námskránni er tekið fram að danska sé 
erlent tungumál fyrir stærstan hluta nemenda og að markmiðið með 
kennslunni sé að nemendur geti notað bæði grænlensku og dönsku (d. 
funktionel tosprogethed). Áhersla er lögð á að kennslan fari smám saman 
fram á dönsku og að kunnátta í málinu gagnist nemendum í öðrum 
kennslugreinum. Nemendur eru hvattir til þess að nota dönsku utan 
skólans og nýta sér þannig þau tækifæri sem gefast til að tileinka 
sér málið í daglegu lífi (Læreplan i dansk A: Formål og Introduktion 
2004). Hér ber að hafa í huga sérstöðu Grænlands sem tvítyngds 
samfélags en í reglugerð landsþingsins frá árinu 2002 er tekið fram að 
grænlenska og danska séu kennslumál í grænlenskum grunnskólum 
(Landstingsforordning 2002). Í færeysku heimastjórnarlögunum (Lov 

1 Samsvarar 4. til 10. bekk hér á landi. 

2 Á ensku Common European Framework of References of Languages, sjá hér: https://www.coe.int/en/
web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions. 
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om Færøernes Hjemmestyre 1948) segir að nemendur skuli læra dönsku 
vel og vandlega (d . godt og omhyggeligt). Ólíkt íslensku og grænlensku 
námskránni hefur lestur danskra bókmennta og erlendra bókmennta 
ritaðra á dönsku, ásamt bókmennta- og textagreiningu, talsvert vægi 
í færeysku námskránni (Námsætlan til fólkaskúla: Danskt 3–10 2017), 
þ.e. viðfangsefni sem alla jafna tíðkast í móðurmálskennslu fremur 
en við kennslu erlendra mála á fyrstu stigum. Í íslensku og færeysku 
námskránni segir að danska skuli vera lykill nemenda að sam-
skiptum við aðrar norrænar þjóðir og í færeysku námskránni stendur 
að kenna skuli sænskt og norskt mál og bókmenntir. Í íslensku 
námskránni er tekið fram að skyldleika skandinavísku málanna skuli 
sérstakur gaumur gefinn (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, 123). Ekki er 
sérstaka tengingu við málstefnu Norðurlanda að finna í grænlensku 
námskránni. Í námskrám landanna þriggja er áhersla lögð á að nem-
endur nái tökum á færniþáttunum fjórum, þ.e. að hlusta, lesa, tala 
og skrifa. Markmiðin í íslensku og grænlensku námskránni eru þó 
færnimiðaðri en í færeysku námskránni sem tekur til mun fleiri og 
flóknari þátta máls og málnotkunar. Áhersla er lögð á tileinkun orða-
forða í námskránum þremur og að nemendur geti nýtt sér reglur um 
notkun málsins og formgerð þess. Kennslan á að taka tillit til þarfa 
nemenda og litið er á notkun dönsku til tjáskipta sem driffjöðrina í 
náminu. Námskrárnar, einkum sú íslenska og grænlenska, taka mið 
af kenningum um tjáskiptamiðað tungumálanám (sjá nánar í Auði 
Hauksdóttur 2001, 64–108 og 2007, 169–199 og Henriksen o.fl. 
2021, 53–61 og 68–79) en þær kenningar liggja einnig að miklu leyti 
til grundvallar Evrópska tungumálarammanum.  

2. Danska í málumhverfi nemenda

Þótt danska sé kennd sem erlent mál í löndunum þremur eru 
aðstæður nemenda til dönskunáms afar ólíkar. Þar ber fyrst að nefna 
málvísindalegar forsendur. Fyrir dönskunám Færeyinga og Íslendinga 
varðar miklu að færeyska og íslenska eru náskyld dönsku auk þess 
sem bæði málin hafa í margar aldir haft tengsl við danska menningu 
og tungu. Talsverður hluti orðaforðans er því sameiginlegur sem 
auðveldar Íslendingum og enn frekar Færeyingum að læra dönsku, 
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einkum að lesa ritaða texta þar sem líkindin við dönsku eru mest. 
Öðru máli gegnir um grænlensku sem er allt annarrar ættar og alls 
óskyld dönsku. 

Þá skiptir hlutverk dönskunnar í skólakerfinu miklu máli. Í græn-
lenskum menntaskólum fer kennslan að miklu leyti fram á dönsku, 
enda margir kennarar danskir og stór hluti kennsluefnis á dönsku 
(Jacobsen 2003, 156–157). Í Færeyjum er stór hluti námsefnis fram-
haldsskólans á dönsku (nærri 80%) en einungis lítill hluti á færeysku 
(21,5%) (Tórður Jóhannesarson 2014, 54–60; Vár í Ólavsstovu 2004, 
54–58). Áður fyrr var algengt að danskir kennarar önnuðust kennslu 
í framhaldsskólum en á því hefur orðið breyting, þó ekki sé óþekkt 
að Danir kenni þar (Jógvan í Lon Jacobsen 2021, 34–35). Allt annað 
er uppi á teningnum hér á landi þar sem flest ungmenni hafa lítið af 
dönsku að segja utan dönskukennslunnar. 

Tjáskipti eru forsenda máltileinkunar og því skiptir öll notkun 
málsins sköpum fyrir framvindu málanámsins. Tækifæri eða jafnvel 
þörf til þess að nota málið utan skólans getur einnig haft mikið að 
segja fyrir viðhorf nemenda til markmálsins og notagildis þess og 
ýtt undir hvatann til þess að læra það, sbr. kenningar Gardners og 
Lamberts (1972) um hvata sprottinn af viðhorfum til markmálsins 
sem tækis (e . instrumental motivation). Mikill munur er á aðstæðum 
nemenda að þessu leyti í löndunum þremur. Í heimastjórnarlög-
unum segir að færeyska sé höfuðtungan í Færeyjum (Jógvan í Lon 
Jacobsen 2021, 34) og í sjálfsstjórnarlögunum stendur að græn-
lenska sé höfuðtunga á Grænlandi (Jacobsen 2021, 64–65) en í 
báðum löndum má nota dönsku á opinberum vettvangi. Grænlenska 
er mikið notuð í daglegu lífi en danska gegnir talsverðu hlutverki í 
opinberu samhengi, t.d. á sjúkrahúsum og í stjórnsýslunni þar sem 
margir Danir starfa. 

Dönum hefur fækkað á Grænlandi undanfarna áratugi3 en engu 
að síður eru þeir enn tiltölulega margir, einkum í höfuðstaðnum 
Nuuk4 og í stærstu bæjum. Danirnir eru áhrifamikill hópur sem má 
sín mikils og því setur dönsk tunga og menning svip sinn á bæjar-

3 Árið 2017 voru 4.442 einstaklingar fæddir í Danmörku en búsetttir á Grænlandi. Þeirra á meðal 
eru börn Grænlendinga. Til samanburðar voru þeir 8.389 árið 1977 eða 17% íbúanna 
(„Befolkningen: Langt færre danskere i Grønland“ 2018). 

4 Af 55.877 íbúum Grænlands búa 17.796 í Nuuk. Í bæjum búa alls 48.492 en 7.131 í dreifðum 
byggðum eða þorpum (Greenland in Figures 2018).
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lífið ólíkt því sem gerist í dreifðum byggðum við strendur landsins 
þar sem grænlensk menning og tunga eru allsráðandi. Aðstæður 
nemenda til dönskunáms þar eru því með allt öðrum hætti en 
í helstu bæjum. Margir Grænlendingar eru tvítyngdir en fæstir 
Dananna kunna grænlensku og því fara samskipti oft fram á dönsku. 
Danskt efni er áberandi í sjónvarpi Grænlands, KNR (Kalaallit 
Nunaata Radioa), en samkvæmt heimildum var einungis 10% efnis 
þar á grænlensku árið 2011 (Jacobsen 2021, 72–73). Í ritinu Greenland 
in Figures (2014, 26) segir að útsendingar KNR árið 2014 hafi verið 
5.295 tímar, þar af 2.056 tímar á grænlensku en 3.239 á dönsku og 
öðrum málum. Danskar kvikmyndir hafa ekki grænlenska undir-
texta. Af þessum sökum geta eða jafnvel þurfa mörg grænlensk ung-
menni, einkum í bæjum, að nota dönsku í daglegu lífi. 

Nokkur fjöldi Dana er búsettur í Færeyjum en þeim hefur farið 
fækkandi undanfarna áratugi5. Danskt fjölmiðlaefni er áberandi í 
daglegu lífi Færeyinga og stór hluti efnis í færeyska sjónvarpinu 
(Kringvarp Føroya) er á dönsku (Jógvan i Lon Jacobsen 2021, 37). 
Danskar kvikmyndir eru ekki textaðar á færeysku. Allt efni ætlað 
börnum er hins vegar á færeysku eða talsett á málinu. Samkvæmt 
rannsókn Mitchinsons er efni ætlað unglingum með dönskum undir-
texta. Mörg börn hafa þó haft kynni af dönsku í ýmsu samhengi áður 
en þau byrja að læra hana í skóla (Mitchinson 2012, 172–173, 206). 

Ólíkt því sem hér hefur verið lýst eru dönsk áhrif í íslensku 
samfélagi hverfandi og því sjaldgæft að nemendur þurfi eða hafi 
tækifæri til þess að nota dönsku í daglegu lífi. Rannsóknir gefa vís-
bendingar um að margir nemendur átti sig ekki á notagildi dönsku-
kunnáttu fyrr en að loknu námi í grunn- og framhaldsskóla (Auður 
Hauksdóttir 2012, 157–164 og 188–194). Slíkar aðstæður geta dregið 
úr hvata nemenda til þess að læra málið. 

3. Viðhorf nokkurra nemenda til dönsku 
og dönskunáms 

Til þess að fá innsýn í dönskunám á vestnorræna svæðinu var gerð 
könnun eða þarfagreining meðal lítils hóps nemenda haustið 2013. 

5 Ekki hefur tekist að fá upplýst um fjölda Dana búsettra í Færeyjum. 
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Spurst var fyrir um tengsl við Danmörku, í hvaða samhengi nem-
endur noti dönsku og viðhorf þeirra til að þess að nota málið. 
Þátttakendur voru í 8. bekk í grunnskóla í Sisimiut (10 nemendur), 
tveir 9. bekkir í grunnskóla í Hafnarfirði (32 nemendur), HF-bekkur 
á öðru ári menntaskólanáms6 í Þórshöfn (21 nemandi) og tveir hópar 
framhaldsskólanema á Selfossi (34 nemendur). Eins og sjá má voru 
nemendur á ólíkum skólastigum, fjöldi í hópunum mismunandi og 
allir skólarnir í bæjum, enda var tilgangurinn með könnuninni ekki 
að fá fram samanburðarhæfar eða tölfræðilega marktækar upplýsingar 
um stöðuna, heldur einungis að fá innsýn í aðstæður afmarkaðs hóps 
nemenda til dönskunáms og viðhorf þeirra til málsins. Það blasir því 
við að óformleg könnun af þessum toga gefur ekki tilefni til þess 
að af henni séu dregnar almennar eða víðtækar ályktanir. Könnunin 
fólst í því að lagðar voru spurningalistakannanir fyrir nemendur og 
auk þess áttu sér reglulega stað samtöl við dönskukennara til þess 
að fá sem gleggsta mynd af aðstæðunum. Þar sem fjöldi nemenda í 
hópunum er mismunandi verður einungis notast við prósentur þegar 
fjallað er um svör nemenda hér á eftir. Vakin er athygli á því að svör 
hvers og eins nemanda hafa mismunandi vægi eftir hópum. Þannig 
vega svör hvers og eins grænlensku nemendanna, sem einungis eru 
tíu talsins, mun meira en nemenda í hinum hópunum þar sem fjöldi 
þátttakenda er rúmlega tvisvar eða þrisvar sinnum meiri. 

3.1. Tengsl nemenda við Danmörku

Þrjár spurningar snerust um tengsl nemenda við Danmörku, þ.e. 
búsetu, ferðalög til landsins og hvort þeir sæju fyrir sér að fara þangað 
í framtíðinni. Svörin sýna að einungis fáir íslensku grunn- (12,5%) og 
framhaldsskólanemanna (5,9%) og grænlensku grunnskólanemend-
anna (20,0%) höfðu búið í Danmörku en rúmlega þriðjungur (38,1%) 
færeysku framhaldsskólanemanna. Það var einnig misjafnt hve oft 
nemendur höfðu farið til Danmerkur í styttri ferðir. Að einum 
undanskildum svöruðu allir færeysku framhaldsskólanemarnir að 
þeir hefðu farið í frí til Danmerkur, þar af flestir (80,9%) oft. Aftur 
á móti sögðust 76.5% íslensku framhaldsskólanemanna hafa farið í frí 

6 Danska var enn skyldunámsgrein í tveimur bekkjum menntaskólans á þessum tíma en það breytt-
ist árið 2013 með gildistöku nýrra laga. 
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til Danmerkur, þar af 17,7% oft. Af grunnskólanemendunum höfðu 
allmargir þeirra íslensku (65,6%) og grænlensku (60,0%) farið í frí 
til Danmerkur, þar af 28,1% þeirra íslensku og 40,0% þeirra græn-
lensku oft. 

Stærsti hluti færeysku framhaldsskólanemanna (80,9%) hafði 
heimsótt fjölskyldu sína í Danmörku, þar af rúmlega helmingur 
þeirra (51,4%) oft en mun færri (47,1%) íslensku framhaldsskóla-
nemanna höfðu farið þangað í þessu skyni, þar af 11,8% oft. Nærri 
tvisvar sinnum fleiri grænlensku grunnskólanemendanna (70,0%) 
höfðu heimsótt fjölskyldu sína í Danmörku samanborið við íslensku 
grunnskólanemendurna (37,5%), þar af 40,0% þeirra grænlensku 
og 15,6% þeirra íslensku oft. Nánari greining á svörum nemenda 
sýnir að sumir hafa margvísleg tengsl við Danmörku, þ.e. verið 
búsettir í landinu, farið þangað í frí og/eða heimsótt fjölskyldu. 
Aðrir hafa lítil eða engin tengsl við landið. Það á einkum við um ís-
lensku og grænlensku nemendurna en tæplega þriðjungur íslensku 
(31,3%) og grænlensku (30,0%) grunnskólanemendanna og um 
fimmtungur íslensku framhaldsskólanemanna (20,1%) hafði aldrei 
farið til Danmerkur í frí. Um helmingur íslensku grunn- (62,5%) 
og framhaldsskólanemanna (50,0%) hafði aldrei verið í heimsókn 
hjá fjölskyldu sinni í Danmörku, en það átti einungis við um 
20,0% grænlensku nemendanna. Á heildina litið eru tengsl fær-
eysku nemendanna við Danmörku áberandi mikil í samanburði við 
grænlensku nemendurna og enn frekar við þá íslensku. Rétt er að 
minna á að grænlensku nemendurnir eru örfáir og allir frá bænum 
Sisimiut. Svörin gefa til kynna að margir færeyskir og sumir græn-
lenskir nemendur fái, vegna margvíslegra tengsla við Danmörku, 
ekki einungis tækifæri til þess að nota dönsku til tjáskipta heima 
fyrir, heldur einnig í samskiptum við Dani í Danmörku. Mun 
færri íslensku nemendanna hafa slík tengsl. Í ljósi kenninga um 
tjáskiptaaðferðir eru mikil tengsl við markmálið ákjósanleg fyrir 
málanámið þar sem þau kalla á notkun þess, auk þess sem þau geta 
ýtt undir hvatann til þess að læra málið, sbr. kenningar fræðimanna 
um þýðingu hvata fyrir tungumálanám (Dörnyei og Ushioda 2011; 
Gardner 2002; Gardner og Lambert 1972 og Henriksen o.fl. 2021, 
61–65). 

Ein spurningin gekk út á að kanna áhuga nemenda á því að fara 
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til Danmerkur í framtíðinni miðað við eftirtalin tilefni: fara í frí, 
heimsækja fjölskyldu, vera með vinum, fara í nám eða vinna . Mun 
fleiri færeysku framhaldsskólanemanna láta í ljósi áhuga á því að 
fara til Danmerkur í þessu samhengi samanborið við þá íslensku. 
Flestir (71,4%) segjast gjarnan vilja fara til Danmerkur til þess 
að heimsækja fjölskyldu og meira en helmingur vill vera þar með 
vinum sínum (57,1%) eða til þess að læra (51,4%). Nokkru færri 
(38,1%) langar til þess að fara þangað í frí eða til þess að vinna 
(33,3%). Einungis 9,5% af færeysku nemendunum hugnast ekki 
að fara til Danmerkur í frí eða til þess að vera þar með vinum. Af 
íslensku framhaldsskólanemunum langar flesta (52,9%) að fara 
til Danmerkur með vinum og að sama skapi láta einungis fáir 
(11,8%) í ljósi litla löngun til slíkra ferða. Aðrir eru hlutlausir 
í afstöðu sinni. Um þriðjung langar að fara þangað í frí (35,3%) 
eða til þess að heimsækja fjölskyldu (32,4%). Einungis lítill hluti 
(17,7%) segist langa til þess að fara til Danmerkur til náms eða til 
þess að vinna. Hlutfallslega fleiri íslensku nemendanna fýsir lítt 
að fara til Danmerkur í samanburði við þá færeysku. Þannig segist 
rúmur þriðjungur íslensku nemendanna (38,2%) en 14,3% þeirra 
færeysku hafa litla löngun til þess að fara þangað til náms eða til 
þess að heimsækja fjölskyldu þar. Um þriðjung (35,3%) íslensku 
framhaldsskólanemanna langar ekki að vinna í Danmörku saman-
borið við 19,1% þeirra færeysku. Einungis fáir (9,5%) færeysku 
nemendanna svara að þá langi ekki í frí til Danmerkur en hátt í 
þriðjungur (32,4%) þeirra íslensku. Aðrir eru hlutlausir í afstöðu 
sinni til Danmerkurferða. 

Meira en helmingur grænlensku (60,0%) og íslensku (56,3%) 
grunnskólanemendanna láta í ljósi áhuga á því að fara til Danmerkur 
í frí og einungis litlum hluta þeirra (20,0% og 25,0%) hugnast lítt 
slíkar ferðir. 40,0% grænlensku grunnskólanemendanna langar að 
heimsækja þar fjölskyldu en 21,9% þeirra íslensku. Um fjórðungur 
grænlensku (30,0%) og íslensku (25,0%) nemendanna lýsir áhuga 
sínum á því að fara til Danmerkur til þess að vera með vinum 
sínum. Þá sýna svörin að tæplega þriðjung (30,0%) grænlensku 
grunnskólanemendanna langar að nema og starfa í Danmörku en 
einungis lítinn hluta (12,5%) þeirra íslensku. Tiltölulega margir 
íslensku grunnskólanemendanna (65,6%) og þeirra grænlensku 
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(40,0%) láta í ljósi litla löngun til þess að starfa í Danmörku og 
40,0% grænlensku nemendanna og 40,6% þeirra íslensku segjast 
hafa litla löngun til þess að fara þangað til náms. Varðandi nám og 
vinnu í framtíðinni skiptir ungur aldur nemenda í grunnskólum 
væntanlega talsverðu máli. 

Eins og sjá má af þessum svörum eru mun fleiri færeysku nemend-
anna áhugasamir um margvísleg tengsl við Danmörku í framtíðinni 
í samanburði við grænlensku og enn frekar íslensku nemendurna. Þá 
eru svör grænlensku og íslensku nemendanna til vitnis um að sumir 
þeirra sjái fyrir sér margvísleg tengsl við Danmörku í framtíðinni, 
þótt þeir séu talsvert færri en þeir færeysku. Einnig eru allmargir 
íslensku framhaldsskólanemanna og sumir grunnskólanemendanna 
hlutlausir í afstöðu sinni til slíkra tengsla, þ.e. afstaða þeirra er ekki 
neikvæð. Vænta má að sýn nemenda á tengsl við Danmörku í fram-
tíðinni hafi áhrif á viðhorf þeirra til dönskunámsins. Þannig er lík-
legt að þeir nemendur, sem horfa til ferðalaga og annarra tengsla við 
Danmörku í framtíðinni, hafi jákvæðari viðhorf til námsins en þeir 
sem gera það ekki. Þá er líklegt að áætlanir um nám í framtíðinni við 
danskar menntastofnanir eða störf þar í landi ýti undir jákvæð við-
horf til dönsku og dönskunáms og sé nemendum hvatning til þess að 
læra málið, sbr. áðurnefndar kenningar Gardners og Lamberts (1972) 
um að hvati til tungumálanáms geti verið sprottinn af jákvæðum 
viðhorfum til notagildis tungumálsins. Athygli vekur hve fáir ís-
lensku nemendanna láta í ljósi löngun til þess að fara til Danmerkur 
til náms eða starfa. 

3.2 Tjáskipti á dönsku í daglegu lífi 

Í könnuninni er spurt að hve miklu leyti nemendur hlusti, tali, lesi 
og skrifi á dönsku í daglegu lífi. Svör nemenda sýna með áhuga-
verðum hætti notkun dönsku utan skóla. Varðandi hlustun var spurt 
að hve miklu leyti nemendur hlusti á dönsku í sjónvarpi, útvarpi, í 
kvikmyndahúsum og á netinu. Svörin sýna að það er mjög mismun-
andi eftir löndum hve oft nemendur heyra dönsku talaða. Áberandi 
fáir íslensku nemendanna heyra dönsku talaða í samanburði við fær-
eysku og grænlensku nemendurna. Margir færeysku framhaldsskóla-
nemanna svara að þeir heyri dönsku oft (66,7%) eða sjaldan (28,6%) 
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í sjónvarpi. Nokkru færri grænlensku nemendanna (40,0%) segjast 
heyra málið oft í slíku samhengi og jafnmargir sjaldan. Einungis fáir 
(5,9%) íslensku framhaldsskólanemanna svara að þeir heyri dönsku 
oft talaða í sjónvarpi en tæplega helmingurinn (47,1%) sjaldan. 
Örlítið fleiri grunnskólanemar segjast heyra dönsku oft (9,4%) 
talaða í sjónvarpi en um þriðjungur sjaldan (34,4%). Ekki var spurt 
hvort nemendur horfi á danskt efni í innlendu eða dönsku sjónvarpi 
og því liggur ekki fyrir hvort efnið hafi verið textað eða ekki. Um 
fimmtungur færeysku framhaldsskólanemanna (23,8%) og græn-
lensku grunnskólanemendanna (20,0%) segjast oft heyra dönsku 
í kvikmyndahúsum en 51,4% þeirra færeysku og 40,0% þeirra 
grænlensku sjaldan. Einungis einn (2,9%) íslensku framhaldsskóla-
nemanna og enginn grunnskólanemendanna segist oft heyra dönsku 
í kvikmyndahúsum. Mun fleiri framhaldsskólanemanna (32,4%) 
og grunnskólanemanna (21,9%) segjast heyra hana sjaldan. Flestir 
færeysku framhaldsskólanemendanna segjast hlusta oft (38,1%) eða 
sjaldan (42,9%) á dönsku á netinu. Nokkru færri grænlensku grunn-
skólanemendanna segjast hlusta oft (20,0%) eða sjaldan (20,0%) 
á dönsku á netinu. Enginn íslensku framhaldsskólanemanna en 
6,3% grunnskólanemendanna segjast hlusta oft á dönsku á netinu. 
Rúmlega fjórðungur grunnskóla- (28,1%) og framhaldsskólanem-
anna (29,4%) segist sjaldan hlusta á dönsku í því samhengi. 

Varðandi samskipti voru nemendur beðnir að upplýsa að hve 
miklu leyti þeir tali dönsku utan skólans, þ.e. við fjölskyldu, vini, 
nágranna eða aðra sem þeir þekkja. Svörin sýna að nemendur tala 
sjaldnar dönsku en þeir heyra hana talaða. Rúmlega fjórðungur 
(28,6%) færeysku framhaldsskólanemanna segist tala dönsku oft 
(9,5%) eða sjaldan (19,1%) við fjölskyldu sína. Einn (4,8%) segist 
oft tala dönsku við vini sína en um þriðjungur (33,3%) sjaldan. 
Örlítið fleiri segjast tala málið oft (9,5%) eða sjaldan (42,9%) við 
nágranna eða aðra. Einn tiltekur að hann tali dönsku í verslunum. 
Nokkuð önnur mynd birtist í svörum grænlensku grunnskólanem-
endanna en af þeim segjast 30,0% tala dönsku oft við fjölskylduna 
en 40,0% sjaldan. Þegar vinir eiga í hlut segjast 20,0% oft tala 
dönsku en 40,0% sjaldan. Við nágranna og aðra segjast 20,0% oft 
tala dönsku en 30,0% sjaldan. Einungis örfáir íslensku nemendanna 
segjast tala dönsku í þessu samhengi. Þannig svara 5,9% af fram-
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haldsskólanemunum og 3,1% af grunnskólanemendunum að þeir 
tali oft dönsku við fjölskyldu sína en 23,5% og 12,5% að það gerist 
sjaldan. Enginn framhaldsskólanemanna og 6,3% af grunnskóla-
nemendunum svara að þeir tali oft dönsku við vini sína og 47,1% 
framhaldsskólanemanna og 25,0% grunnskólanemendanna segja 
það sjaldan koma fyrir. Enginn íslensku nemendanna talar dönsku 
oft við nágranna eða aðra, en 8,8% framhaldsskólanemanna og 
9,4% grunnskólanemendanna sjaldan. 

Hvað varðar lestur voru nemendur spurðir að hve miklu leyti þeir 
lesi bækur, tímarit, teiknimyndsögur, texta á netinu og dagblöð á 
dönsku utan skólans. Svörin sýna að það er mjög mismunandi hve 
mikið nemendur lesa á málinu. Það er áberandi hve margir færeysku 
framhaldsskólanemanna lesa á dönsku en meira en helmingur þeirra 
svarar að þeir lesi oft (57,1%) á dönsku á netinu en þriðjungur að þeir 
geri það sjaldan (33,3%). Aðeins 4,8% segjast oft lesa skáldsögur á 
dönsku en 76,2% sjaldan. Þá segjast 9,5% oft lesa tímarit á málinu en 
38,1% sjaldan. Einn bætir við lestri á teiknimyndasögunni Andrési 
Önd. Af grænlensku grunnskólanemendunum segjast 40,0% oft lesa 
blöð eða teiknimyndasögur á dönsku og 40,0% sjaldan. Einungis 
20,0% segjast oft lesa dönsk dagblöð en 10,0% segjast lesa danskar 
bækur oft og 20,0% sjaldan. Svör íslensku nemendanna gefa allt aðra 
mynd, en langflestir nemenda á báðum skólastigum svara að þeir lesi 
aldrei á dönsku utan skólans. Lestur á netinu er eini svarmöguleikinn 
sem framhaldsskólanemar segja oft (2,9%) eiga við en 23,5% sjaldan. 
Svipaður fjöldi segist sjaldan lesa dönsk dagblöð (20,6%) og fáeinir 
segjast lesa tímarit (11,8%) og skáldsögur (5,9%) sjaldan. Einn nem-
andi bætir við að hann lesi Fésbókar-færslur á dönsku. Af íslenskum 
grunnskólanemendum svara örfáir að þeir lesi oft danska texta í 
dagblöðum (6,3%), á netinu (3,1%), í bókum (3,1%) og blöðum eða 
tímaritum (3,1%). Aðeins fleiri (15,6%) segjast sjaldan lesa dönsku á 
netinu og í blöðum og teiknimyndasögum (9,4) en einungis einn seg-
ist sjaldan lesa danskar bækur (3,1%) og dagblöð (3,1%) utan skólans. 

Síðasta spurningin um notkun dönsku í daglegu lífi snýr að ritun 
á dönsku, þ.e. að hve miklu leyti nemendur skrifi á dönsku til fjöl-
skyldu og vina í Danmörku, fjölskyldu og vina í heimalandinu og 
þegar um er að ræða skilaboð í tölvu eða síma. Svörin sýna að það 
er afar mismunandi hve oft nemendur skrifa á dönsku. Af færeysku 
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framhaldsskólanemunum segjast 14,3% skrifa oft á dönsku til fjöl-
skyldu sinnar í Danmörku eru 28,6% sjaldan. Aðeins fleiri eða 23,8% 
segjast oft skrifa dönsku til vina í Danmörku en 28,6% sjaldan. 
Enginn segist skrifa oft á málinu til fjölskyldu og vina í Færeyjum 
en fáeinir segjast sjaldan skrifa á dönsku til fjölskyldu (9,5%) og vina 
(14,3%) þar. Um fjórðungur (28,6%) segist oft eða sjaldan (23,8%) 
skrifa skilaboð á netinu á dönsku til vina og annarra. Auk þess svara 
14,3% að þeir skrifi oft til fjölskyldu sinnar í Danmörku og 28,6% 
segjast gera það sjaldan. Um þriðjungur (33,3%) segist sjaldan skrifa 
smáskilaboð á dönsku í símanum. Af grænlensku nemendunum 
segjast 20,0% skrifa oft á dönsku til fjölskyldu sinnar í Danmörku 
og 20,0% sjaldan. Enginn segist skrifa oft til vina í Danmörku en 
40,0% sjaldan. Enginn segist skrifa oft á dönsku til vina eða fjöl-
skyldu á Grænlandi en 40,0% segja það sjaldan koma fyrir. Einn 
(10,0%) segist oft skrifa smáskilaboð í símanum á dönsku en 30,0% 
sjaldan. 40,0% grænlensku nemendanna segjast sjaldan skrifa skila-
boð á netinu á dönsku. Svör íslensku nemendanna gefa allt aðra mynd 
af skrifum á dönsku. Einungis örfáir (5,9%) framhaldsskólanemanna 
segjast oft skrifa skilaboð á netinu en 14,7% sjaldan. Enginn segist 
skrifa oft á dönsku í öðru samhengi en sumir segjast skrifa sjaldan 
á málinu. Þannig segjast nokkrir (14,7%) skrifa sjaldan til fjölskyldu 
sinnar í Danmörku og til vina (8,8%) og fjölskyldu á Íslandi (8,8%). 
Einungis fáir (5,9%) segjast sjaldan skrifa á dönsku til vina ytra. Svör 
grunnskólanemendanna gefa til kynna enn minni skrif á dönsku. 
Fyrir utan þá nemendur, sem segjast oft (3,1%) eða sjaldan (9,4%) 
skrifa netskilaboð á dönsku og þá fáu (6,3%) sem segjast sjaldan 
skrifa smáskilaboð á dönsku í símanum, eru aðeins örfáir sem segjast 
skrifa oft (3,1%) eða sjaldan (3,1%) til vina í Danmörku. 6,3% segjast 
sjaldan skrifa til vina á Íslandi en 3,1% til fjölskyldu í Danmörku. Að 
öðru leyti gefa íslensku nemendurnir ekki til kynna skrif á dönsku 
utan skólans. 

Niðurstöðurnar sýna að notkun málsins felst meira í þeim færni-
þáttum sem snúa að viðtöku málsins en tjáningu. Það á einkum 
við um talað mál. Einnig sýna niðurstöðurnar að mikill munur er 
á dönskunotkun nemenda eftir löndum. Þannig nota fleiri dönsku í 
ólíku samhengi utan skólans í Færeyjum og á Grænlandi en á Íslandi. 
Þó ber að nefna að um mikinn einstaklingsmun er að ræða, sbr. að 
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allmargir nemenda í öllum hópum segjast aldrei nota dönsku utan 
skólans. Þar eru íslensku grunn- og framhaldsskólanemarnir áber-
andi margir í samanburði við færeysku og grænlensku nemendurna.

3.3 Viðhorf nemenda til þess að nota dönsku

Í könnuninni var spurt um viðhorf nemenda til að nota færniþættina 
fjóra. Í töflunum hér að neðan má sjá hvernig nemendum líkar að 
nota dönsku til þess að hlusta, lesa, tala og skrifa. 

Tafla 1. Viðhorf færeysku framhaldsskólanemendanna til þess að nota færniþættina fjóra.

Færeyjar Vel
Hvorki vel 

né illa
Illa

Veit
ekki

N=21 % % % %

Hlusta 42,9 38,1 14,3 4,8

Lesa 57,1 23,8 19,1

Tala 42,9 23,8 33,3

Skrifa 42,9 38,1 19,0

Tafla 2. Viðhorf íslensku framhaldsskólanemendanna til þess að nota færniþættina fjóra.

Ísland Vel
Hvorki vel 

né illa
Illa Veit ekki

N=34 % % % %

Hlusta 11,8 55,9 26,5 5,9

Lesa 11,8 52,9 29,4 5,9

Tala 29,4 44,1 14,7 11.8

Skrifa 5,9 58,8 23,5 11,8

Tafla 3. Viðhorf grænlensku grunnskólanemendanna til þess að nota færniþættina fjóra. 

Græn-
land

Vel 
Hvorki vel 

né illa
Illa 

Svarar 
ekki

N=10 % % % %

Hlusta 30,0 40,0 20,0 10,0

Lesa 40,0 50,0 10,0

Tala 40,0 40,0 20,0

Skrifa 40,0 60,0
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Tafla 4. Viðhorf íslensku grunnskólanemendanna til þess að nota færniþættina fjóra.

Ísland Vel 
Hvorki 

vel né illa
Illa 

Svarar 
ekki

N=32 % % % %

Hlusta 12,5 43,8 40,6 3,1

Lesa 25,0 46,9 25,0 3,1

Tala 28,1 34,4 34,4 3,1

Skrifa 18,8 43,8 28,1 9,4

Áberandi margir færeysku framhaldsskólanemanna láta í ljósi já-
kvæða afstöðu til færniþáttanna fjögurra og tiltölulega fáir nei-
kvæða, að undanskildum þriðjungi (33,3%) nemenda sem segist 
vera neikvæður í garð talaðrar dönsku. Í samanburði eru tiltölulega 
fáir íslensku framhaldsskólanemanna jákvæðir í garð færniþáttanna 
fjögurra en margir hlutlausir í afstöðu sinni. Þó vekur athygli að 
rúmlega fjórðungur (29,4%) segist jákvæður í garð dansks talmáls. 

Hlutfallslega fleiri af grænlensku grunnskólanemendunum eru 
jákvæðir í garð færniþáttanna fjögurra en íslensku grunn- og fram-
haldsskólanemarnir og tiltölulega færri eru neikvæðir. Áberandi fáir 
íslensku framhaldsskóla- (11,8%) og grunnskólanemendanna (12,5%) 
eru jákvæðir og áberandi margir þeirra eru neikvæðir (42,9% og 
40,6%) í garð hlustunar. Þá vekur athygli að rúmlega fjórðungur 
framhaldsskóla- (29,4%) og grunnskólanemendanna (28,1%) er já-
kvæður í garð dansks talmáls en um þriðjungur (33,3% og 34,4%) 
neikvæður. Að undanskildu töluðu máli virðist afstaða íslensku 
grunnskólanemendanna aðeins jákvæðari í garð færniþáttanna en 
framhaldsskólanemanna.  

Tjáskiptaaðferðir byggjast á því að nemendur noti markmálið til 
samskipta í ólíku samhengi og að allir færniþættir komi við sögu í 
samræmi við aldur og kunnáttu nemenda. Það er því áhyggjuefni 
að einungis lítill hluti íslensku nemendanna sé jákvæður í garð 
færniþáttanna fjögurra. Vafalítið hefur það áhrif á viðhorf þeirra hve 
sjaldan þeir heyra og nota dönsku í daglegu lífi utan skólans.

3.4 Þörf nemenda fyrir dönskukunnáttu 

Hvað varðar þörfina fyrir dönskukunnáttu, þ.e. til hvers nemendur 
vilja geta notað málið, sýna niðurstöðurnar að flestum færeysku 
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framhaldsskólanemanna finnst skipta máli að geta notað dönsku 
á ferðalögum (76,2%), í verslunum (42,9%), í síma (42,9%) og 
að hafa vald á almennum orðaforða (42,9%). Um þriðjungi þeirra 
finnst mikilvægt að geta notað dönsku til þess að skrifa skilaboð 
(38,1%), tjá sig á samskiptamiðlum (38,1%), láta í ljósi skoðun 
sína (33,3%) og nota sérhæfðan orðaforða (33,3%). Einungis fáum 
færeysku nemendanna finnst ekki skipta máli að geta notað dönsku 
á framangreindan hátt en margir eru hlutlausir í afstöðu sinni. 
Mun færri íslensku framhaldsskólanemanna finnst mikilvægt að 
geta notað dönsku í nefndum aðstæðum og fleiri eru neikvæðir eða 
hlutlausir. Flestir íslensku framhaldsskólanemanna vilja geta notað 
dönsku á ferðalögum (23,5%), í síma (20,6%), til þess að tjá skoðun 
sína (17,7%), skrifa skilaboð (17,7%) og hafa vald á almennum 
orðaforða (17,7%). Nokkru færri vilja geta notað málið til þess að 
versla (14,7%) og tjá sig á samskiptamiðlum (14,7%). Einungis 
fáum finnst skipta máli að hafa vald á sérhæfðum orðaforða (8,8%). 
Sjá nánar um niðurstöðurnar í töflu 5. 

Tafla 5. Þörf færeysku og íslensku framhaldsskólanemendanna fyrir að nota dönsku.7 

Notkun 
dönsku:
FÆ: N=21
ÍS: N=34

FÆ
Mikilv.

%

ÍS
Mikilv.

%

FÆ
Hlut-
laus
%

ÍS
Hlut-
laus
%

FÆ
Léttv.

%

ÍS
Léttv.

%

FÆ
Veit ei

%

ÍS
Veit ei

%

Á ferða-
lögum 76,2 23,5 9,5 29,4 9,5 26,5 4,8 20,6

Í síma 42,9 20,6 38,1 20,6 14,3 38,2 4,8 20,6

Almennur 
orðaforði 42,9 17,7 38,1 47,1 14,3 14,7 4,8 20,6

Í verslunum 42,9 14,7 38,1 44,1 14,3 14,7 4,8 26,5

Skrifa 
skilaboð 38,1 17,7 42,9 35,3 14,3 26,5 4,8 20,6

Á samfélags-
miðlum 38,1 14,7 38,1 32,4 19,1 32,4 4,8 20,6

Að tjá 
skoðun sína 33,3 17,7 33,3 41,2 23,8 23,5 9,5 17,7

Sérhæfður 
orðaforði 33,3 8,8 38,1 47,1 19,1 20,6 9,5 23,5

7 Örlítill munur var á spurningum til grunnskólanema, sjá töflu 6.
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Tafla 6. Þörf grænlensku og íslensku grunnskólanemanna fyrir að tjá skoðun sína á 
dönsku.  

Notkun 
dönsku:
GL: F=10
ÍS: F=32

GL
Mikilv.

%

ÍS
Mikilv.

%

GL
Hlut-
laus
%

ÍS
Hlut-
laus
%

GL
Léttv.

%

ÍS
Léttv.

%

GL
Veit ei

%

ÍS
Veit ei

%

Í síma 50,0 9,4 20,0 25,0 10,0 62,5 20,0 3,1

Á samfélags- 
miðlum

50,0 12,5 10,0 18,8 10,0 65,6 30,0 3,1

Við 
innkaup

40,0 12,5 20,0 28,1 10,0 56,3 30,0 3,1

Á ferða-
lögum 

40,0 21,9 20,0 31,3 43,8 40,0 3,1

Skrifa 
skilaboð

40,0 6,3 10,0 28,1 20,0 62,5 30,0 3,1

Tala við 
vini

30,0 9,4 20,0 18,8 20,0 62,5 30,0 9.4

Skrifa í 
skólanum

30,0 28,1 40,0 34,4 10,0 34,4 20,0 3,1

Tjá skoðun 
mína

20,0 15,6 30,0 28,1 10,0 53,1 40,0 3,1

Hlutfallslega fleiri grænlenskir grunnskólanemendur svara að þeim 
finnist notkun dönsku mikilvæg í gefnum aðstæðum en þeir íslensku. 
Einnig finnst fleiri íslenskum nemendum notkun dönsku léttvæg í 
nefndum aðstæðum samanborið við þá grænlensku. Athygli vekur 
þó hve margir grænlensku nemendanna setja kross við „veit ekki“. Af 
grænlensku nemendunum finnst flestum skipta máli að geta notað 
dönsku í síma (50,0%) og á samfélagsmiðlum (50,0%) og þar á eftir 
fylgir notkun málsins við innkaup (40,0%), á ferðalögum (40,0%) 
og þegar skrifa þarf skilaboð (40,0%). Flestum íslensku grunnskóla-
nemendanna finnst mikilvægt að skrifa í skólanum (28,1%), nota 
dönsku á ferðalögum (21,9%), tjá skoðanir sínar (15,6%), nota málið 
á samfélagsmiðlum (12,5%) og við innkaup (12,5). Áberandi mörgum 
íslensku grunnskólanemendanna finnst litlu skipta að nota dönsku 
í nefndum aðstæðum, sbr. að meira en helmingur þeirra telur létt-
vægt að geta notað dönsku í sex af átta nefndum aðstæðum. Athygli 
vekur að flestum finnst skipta mestu máli að geta skrifað dönsku í 
skólanum, þ.e. við aðstæður sem eru nemendum vel kunnar. 

Síðustu spurningunni var einungis beint til framhaldsskóla-
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nema og varðar hún námsefni á dönsku, heimildaleit og notkun 
dönsku á netinu. Svörin leiða í ljós mikinn mun á notkun málsins 
í hópunum tveimur. Flestir færeysku nemendanna svara að náms-
efni í öðrum greinum sé oft (71,4%) eða sjaldan (9,5%) á dönsku en 
einungis lítill hluti íslensku nemendanna svarar að sú sé oft (2,9%) 
eða sjaldan (26,5%) raunin. Margir af færeysku nemendunum segjast 
oft (47,6%) eða sjaldan (28,6%) nota Google translate en nokkru færri 
Íslendinganna segjast oft (38,2%) eða sjaldan (50,0%) nota þýðingar-
forritið. Þriðjungur færeysku nemendanna segist oft (33,3%) og rúm-
lega helmingur segist sjaldan (57,1%) vafra á dönskum heimasíðum 
en 2,9% íslensku nemendanna segjast oft gera það og 32,4% sjaldan. 
Loks segist nokkur hluti færeysku nemendanna spjalla oft (19,1%) 
eða sjaldan (38,1%) á dönsku á netinu. Enginn íslensku nemendanna 
segist spjalla oft á netinu en 23,5% þeirra segjast gera það sjaldan. 

3.5 Samantekt um viðhorf nemenda 

Í aðalatriðum leiðir könnunin í ljós að allir hóparnir hafa tengsl við 
Danmörku en þau eru mismikil eftir löndum. Einstaklingsmunur er 
áberandi, bæði á milli landa og hópa, sem endurspeglar mismikil eða 
engin tengsl við Danmörku. Margir færeysku framhaldsskólanem-
anna láta í ljósi margvísleg tengsl við Danmörku. Um þriðjungur 
íslensku og grænlensku nemendanna svarar að þeir hafi engin tengsl 
við Danmörku en aðrir svara að þeir hafi margvísleg tengsl við málið 
að meira eða minna leyti. Þessar aðstæður varða miklu um dönsku-
námið. Hlutfallslega fleiri færeysku og grænlensku ungmennanna 
nota dönsku utan skóla í samanburði við íslensku nemendurna. 
Þannig gegnir danskan talsverðu hlutverki í daglegu lífi færeysku 
ungmennanna og afstaða þeirra til málsins og notagildis þess eftir 
því jákvæð. Tengsl íslensku nemendanna við dönsku eru aftur á 
móti minni og notkun málsins takmarkaðri. Í samanburði við græn-
lensku nemendurna og enn frekar þá færeysku eru hlutfallslega fleiri 
íslensku nemendanna neikvæðir eða hlutlausir í afstöðu sinni til 
dönsku og dönskunáms. Munurinn á viðhorfum til málsins meðal 
grunnskólanemendanna í löndunum tveimur er þó ekki eins áber-
andi mikill og milli færeysku og íslensku framhaldsskólanemanna, 
þar sem Færeyingar virðast hafa sérstöðu hvað varðar notkun málsins 
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og jákvæð viðhorf til þess. Á grundvelli þessarar könnunar og í sam-
ráði við nemendur og dönskukennara var ráðist í að þróa námsefnið 
www.taleboblen.hi.is og tölvuleikinn www.talerum.is. 

4. Námsefnið Taleboblen.hi.is 

Aðalmarkmiðið með Taleboblen er að þjálfa talaða dönsku og þá sér-
staklega föst orðatiltæki eða frasa sem eru algengir í daglegu máli.
Fræðimenn telja sérstaka ástæðu til þess að gefa þessum hluta 
orðaforðans gaum (sjá t.d. Henriksen o.fl. 2021, 94–100 og Auður 
Hauksdóttir 2012a). Í samvinnu við danska fræðimenn og dönsku-
kennara í Færeyjum, Grænlandi og Íslandi8 og nemendur þeirra 
voru valin um 1200 algeng föst orðatiltæki á dönsku. Horft var til 
aðstæðna, þar sem nemendur vildu geta notað málið, og dæmigerðra 
orðasambanda þeim tengdum, t.d. afgreiðslu (kan jeg hjælpe?, hvis tur 
er det?, ellers andet?), á ferðalögum (hvornår går toget?, jeg vil gerne bes-
tille en togbillet) og daglegri rútínu (god morgen, tak for mad), en einnig 
nokkrum algengum orðatiltækjum sem geta verið þrándur í götu 
nemenda sem ekki hafa dönsku að móðurmáli (godt gået, i lige måde). 
Hægt er að leita frasanna eftir stafrófsröð eða með því að skrifa allan 
frasann eða hluta hans í leitargluggann. Þar sem framburður frasanna 
er ekki alltaf augljós geta nemendur heyrt þá talaða og hlustað á eigin 
framburð. Þá eru gefin jafnheiti frasanna á færeysku, grænlensku 
og íslensku, ef þau eru til, en að öðrum kosti er merkingin skýrð. 
Fjölmörg og misþung samtalsverkefni er að finna í Taleboblen sem 
tengjast aðstæðum þar sem frasarnir koma alla jafna við sögu. Gefin 
eru dæmi um samtöl og nemendur geta hlýtt á sjálfa sig tala. Hluti 
af Taleboblen var tilraunaverkefnið Talebob sem var hannað til að þjálfa 
framburð. Í Talebob, sem var eins konar stafrænn leiðbeinandi, var 
lagt upp með að nemendur lærðu að bera frasana fram í samræmi við 
venjulegt danskt talmál. Til að hvetja nemendur var tryggt að þeir 
fengju strax viðbrögð við framburði sínum með miskátum broskalli 
(Henrichsen og Auður Hauksdóttir 2015). 

8 Sjá upplýsingar um starfshópinn og styrktaraðila á www.taleboblen.hi.is. 
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6. Tölvuleikurinn Talerum.is

Talerum er gagnvirkur tölvuleikur sem er hannaður í samvinnu 
við danska málvísindamenn, dönskukennara og nemendur þeirra9. 
Markmiðið með leiknum er að gefa nemendum tækifæri til þess að 
tjá sig á dönsku við ólíkar aðstæður. Sem skiptinemi er spilarinn þátt-
takandi í atburðarás sem hefst á flugvellinum í Kastrup. Talerum sýnir 
kort af Kaupmannahöfn, þar sem er að finna nokkra staði og aðstæður, 
og spilarans bíða verkefni sem hann leysir með því að nota dönsku á 
gagnvirkan hátt. Notkun málsins er þannig lykillinn að framvindu 
leiksins. Málnotkunin og orðaforðinn taka mið af aðstæðum hverju 
sinni, allt frá tiltölulega formlegum samskiptum í skólastofunni til 
óformlegra samtala við morgunverðarborðið og á kaffihúsi. Leikurinn 
er nemendamiðaður og hann er hægt að spila aftur og aftur – atburða-
rásin er aldrei sú sama. Talerum spyr spurninga og bregst við svörum 
nemandans og lagar sig að getustigi hans. Spilarinn getur skrifað 
eigin texta og orðað svör sín tiltölulega frjálst. Ef hann skortir orð 
getur hann nýtt sér veforðabókina ÍSLEX eða leitað sér aðstoðar innan 
ramma Talerum til að geta haldið leiknum áfram. Þá býður Talerum 
upp á að nota talgervil þannig að spilarinn geti kynnt sér framburð 
einstakra orða eða afmarkaðs texta, auk þess sem hann getur tekið 
upp eigin texta og heyrt hvernig hann hljómar á dönsku. Í samræmi 
við frammistöðu sína fær nemandinn bikar og hrós. Því styttri tíma 

9 Sjá upplýsingar um samstarfs- og styrktaraðila á www.talerum.is. 
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sem það tekur nemandann að komast í gegnum leikinn og því lengri 
texta sem hann skrifar, því fleiri stig hlýtur hann að launum. Hægt er 
að fylgjast með framförum sínum við að spila leikinn yfir lengri tíma. 

Lokaorð

Fyrir utan námsefnið sjálft hefur samvinnan við fræðimenn, dönsku-
kennara og nemendur verið afar gefandi og árangursrík. Mörg óform-
leg samtöl hafa veitt innsýn í stöðu dönskunnar í löndunum þremur 
og hvaða áskoranir dönskukennarar og nemendur þeirra standa 
frammi fyrir, eigi markmið námskráa og Norðurlandasamstarfs að 
ná fram að ganga.   
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Útdráttur

Danska og dönskunám á Íslandi, 
Grænlandi og í Færeyjum

Danska er kennd sem erlent tungumál á Grænlandi, Íslandi og 
í Færeyjum og er markmiðið að nemendur öðlist alhliða færni í 
dönsku, sem geri þeim kleift að nota málið í samskiptum við Dani 
og aðra Norðurlandabúa. Aðstæður nemenda til dönskunáms eru þó 
af ýmsum ástæðum ólíkar. Í greininni er fjallað um rannsóknar- og 
þróunarverkefni sem beinist að dönskunámi ungmenna á vestnor-
ræna svæðinu, en um er að ræða samstarfsverkefni íslenskra, fær-
eyskra og grænlenskra fræðimanna og þarlendra dönskukennara og 
nemenda þeirra. Markmiðið er að fá innsýn í stöðu dönsku í löndun-
um þremur og skoða hvaða áhrif hún hefur á dönskunám nemenda. 
Þá er tilgangurinn að leita leiða til þess að nýta nýja þekkingu til að 
koma til móts við þarfir nemenda hvað varðar námsefni. Varpað er 
ljósi á umfang og markmið dönskukennslunnar í löndunum þremur 
og hvaða hlutverki danskan gegnir í málumhverfi nemenda. Þá er 
fjallað um niðurstöðu könnunar meðal grunn- og framhaldsskóla-
nemenda um tengsl þeirra við Danmörku og viðhorf til dönsku og 
dönskunáms. Loks er greint frá tölvustuddu námsefni www.talebo-
blen og gagnvirka tölvuleiknum www.talerum.is sem hvort tveggja 
var unnið á grundvelli könnunarinnar og samstarfsins við dönsku-
kennara og nemendur þeirra.

Lykilorð: danska sem erlent mál, hvati í dönskunámi, einstaklings-
miðað nám, tölvustudd tungumálakennsla. 
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Abstract

Danish and learning Danish in Iceland, 
Greenland, and Faro Islands

Danish is taught as a foreign language in schools in Greenland, 
Iceland, and the Faroe Islands. The instructional goal is general com-
petence in Danish and ability to use it in communication with Danes 
and other Nordic citizens. However, Danish holds different positions 
in the students’ countries, which shapes their learning contexts. This 
article describes a research project that focuses on young learners 
of Danish in the West Nordic region. It is a collaboration between 
Icelandic, Faroese and Greenlandic scholars and teachers of Danish 
and their students. The objective is to gain insight into the status 
and function of Danish in the three countries, examine the effect on 
students’ Danish acquisition and seek ways to utilize new knowledge 
to better meet the needs of students for learning material. The re-
sults of a survey among primary and secondary school students about 
their connections with Denmark and attitudes towards Danish and 
learning Danish is presented. Finally, there is a section on computer-
assisted learning material developed on the basis of the survey and 
in collaboration with teachers of Danish and their students. This 
includes www.taleboblen and the interactive computer game www.
talerum.is.

Keywords: Danish as a foreign language, Motivation in learning 
Danish, Learner autonomy, Computer-assisted language learning. 
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Brynhildur Anna Ragnarsdóttir
Þórhildur Oddsdóttir

Háskóla Íslands

Við höfum námskrár en við
notum þær ekki

Inngangur

Í þessari grein er ætlunin að fjalla um það sem einkennir dönsku 
sem skyldunámsgrein í íslenska skólakerfinu og miða þar við 

tímabilið frá útgáfu fyrstu formlegu námskrárinnar 1960 til ársins 
2022. Til þess að greinin verði ekki út hófi löng takmarkast yfirlit 
að mestu við það sem snýr að 10. bekk, eða lokaári grunnskóla, en 
spurningin hér að neðan verður höfð að leiðarljósi:

Hvernig er samspil ráðuneytis og stofnana á vegum ráðuneytis annars vegar og 

skólasamfélagsins hins vegar þegar litið er til útgáfu og innleiðingar námskrár, 

útgáfu námsefnis og stuðnings við starfsþróun kennara?

Byrjað verður á að fjalla um stöðu dönsku sem námsgreinar á Íslandi 
og inntak námskráa varðandi erlend tungumál með áherslu á dönsku. 
Litið verður til viðhorfs til og notkunar námskrár, einkum þeirrar 
nýjustu frá 2013. Þá verður rætt um stöðu námsgagna og vikið að 
námsmati. Fjallað verður um fræðslu kennara og möguleika þeirra til 
innleiðingar á námskrá, og að endingu ábyrgð yfirvalda menntamála 
gagnvart því sem betur má fara.
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1. Danska sem námsgrein á Íslandi

Danska hefur verið kennd í skyldunámi á Íslandi að einhverju marki 
frá því áður en fyrstu formlegu fræðslulögin voru sett 1907. Þegar 
skólastarf á Íslandi hófst fyrir alvöru voru námsgögn oft og tíðum á 
erlendum málum og ekki síst á dönsku. Í framhaldsskólum tíðkaðist 
að nota námsgögn í ýmsum námsgreinum á erlendum málum 
fram yfir síðustu aldamót, í mismiklum mæli þó. Danmörk og 
reyndar önnur Norðurlönd hafa verið mikilvægir áfangastaðir fyrir 
Íslendinga, bæði til náms og starfa. Íslendingar hafa þar átt greiðan 
aðgang að námi og sérhæfingu sem ekki er hægt að nálgast á Íslandi.

Eftir að Norðurlöndin hófu markvisst samstarf á ýmsum sviðum 
stjórnsýslu, menningar, viðskipta og menntunar, ásamt frjálsu flæði 
fólks innan Norðurlandanna, hefur margt áunnist sem kemur öllum 
þjóðunum til góða (Helsinkisáttmálinn 1962). Norðurlandasamstarfið 
á sinn þátt í því að aldrei hafa fleiri íslenskir ríkisborgarar verið 
búsettir á Norðurlöndunum, eða tæp 30 þúsund (Þjóðskrá 2018), 
flestir í Danmörku. Það eru 63% þeirra Íslendinga sem búsettir eru 
erlendis. Þá er ótalið að Norðurlöndin geyma marga vinsælustu og 
fjölsóttustu áfangastaði ferðaglaðra Íslendinga. Íslendingar hafa því 
haft næg tækifæri til að nýta sér dönskukunnáttu sína.

1.1 Viðhorf til dönsku sem námsgreinar

Danska er umdeild námsgrein, en ýmislegt bendir þó til þess að nei-
kvæð viðhorf séu ekki eins útbreidd og stundum mætti ætla.

Árið 2010 var gerð könnun í sex grunnskólum og m.a. spurt 
„Hvaða viðhorf hafa unglingar til dönsku sem námsgreinar“? Neikvæð 
svöruðu 84%, jákvæð svöruðu 9%, síðustu 7% töldu að danska 
ætti ekki að vera námsgrein. Þegar spurt var „Ertu ánægð/-ur með 
dönskukennsluna“? voru 76% jákvæð en 24% neikvæð. Spurð um ein-
kunnir sögðust 69% vera á bilinu 7−10 á einkunnaskalanum. Það var 
sem sagt ekki samhljómur milli þess sem nemendur töldu almenna 
skoðun og þess sem þeir gáfu upp sem sína eigin skoðun (Guðrún 
Tinna Ólafsdóttir 2010).

Árið 2016 tóku 436 nemendur í 10. bekk þátt í viðhorfskönnun 
til dönsku sem námgreinar. Þegar tekið er saman hlutfall þeirra 
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sem voru hlutlausir, jákvæðir eða mjög jákvæðir gagnvart dönsku, 
reyndust 74% í þeim hópi, eða þrír af hverjum fjórum (Brynhildur 
Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2018). Þessi niðurstaða 
hlýtur að benda til þess að ekki séu allir neikvæðir gagnvart dönsku.

1.2 Breytingar á magni og forgangi dönskukennslu 

Enn heyrast raddir sem vilja dönsku burt úr skólakerfinu og telja 
tímaskekkju að kenna tungumál gömlu nýlenduherranna. Eimir þar 
eftir af síðnýlenduhugsun (d. postkolonialisme) meðal þeirra sem ganga 
þar harðast fram, þrátt fyrir að trúlega hafi aldrei fleiri Íslendingar 
verið búsettir í Danmörku og á öðrum Norðurlöndum, aldrei fleiri 
stundað þar nám og aldrei fleiri heimsótt landið reglulega. 

Þeir eru líka til sem vilja efla hlut dönskunnar, ekki síst þegar 
Norðurlandasamstarf er til umræðu. Stjórnmálamenn eiga það til 
að tala um að danska sé mikilvæg og nauðsynlegt sé að sem flestir 
geti notað dönsku sér til gagns, en hafa reyndar sjaldnast fylgt því 
eftir á nokkurn hátt. Ungliðar Norræna félagsins á Íslandi, Ung nor-
ræn, hvetja til breyttra áherslna í dönskukennslu og telja það skyldu 
stjórnvalda að standa vörð um að Íslendingar verði ekki eftirbátar í 
norrænu samstarfi (Nordisk Ministerråd, Vision 2030). 

Svo aftur sé vikið að könnun sem gerð var meðal nemenda í 10. 
bekk, voru nemendur spurðir hvers konar viðfangsefni þeir myndu 
kjósa sér. Flestir nefndu þjálfun í talmáli en létu líka í ljósi ein-
dregnar óskir um nýtt námsefni og breytta kennsluhætti (Brynhildur 
Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2018). 

Danska er nú annað erlenda tungumálið sem kennt er í grunn-
skólum á eftir ensku. Dönskukennsla hefst víðast hvar í 7. bekk. 
Tímafjöldi til dönsku- og enskukennslu er föst sameiginleg stærð 
(Þórhildur Oddsdóttir 2019) og skólum nokkuð frjálst að skipta 
henni milli tungumálanna. Það þýðir að fjöldi kennslustunda í 
dönsku er ekki sá sami í öllum skólum. Óformleg könnun (Þórhildur 
Oddsdóttir 2019) gerð 2015 í 90 grunnskólum sýndi að danska fær 
að meðaltali tæplega 40% þeirra tíma sem ætlaðir eru til tungu-
málakennslu og enska rúmlega 60%. Þykir þarna ólíku saman að 
jafna þar sem enska hefur það forskot á dönsku að vera mjög svo 
lifandi í samfélaginu, s.s. í ýmsum miðlum, tónlist, myndefni og 
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tölvuleikjum. Þótt þessir þættir séu í takmörkuðum mæli í námskrá 
beggja tungumála, dylst engum að enska á mun greiðari aðgang að 
nemendum en danska utan kennslustofunnar.

2. Námskrár í erlendum tungumálum

Við gildistöku fræðslulaga frá 1946 var í fyrsta sinn gert ráð fyrir 
útgáfu námskrár og reglugerða henni tengdar (Almenningsfræðsla á 
Íslandi 2008). Fyrsta námskráin var þó ekki gefin út fyrr en 1960 en 
síðan hafa komið út fimm námskrár. Lög um grunnskóla frá 2008 
(Grunnskólalög 2008), kveða á um hvert innihald námskrár skuli 
vera. Í grein 25 er gerð grein fyrir markmiðum náms sem birt eru í 
aðalnámskrá grunnskóla:

Í aðalnámskrá skal skilgreina þekkingar- og hæfniþætti á hverju náms-

sviði. […] Í aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í 

íslensku, íslensku sem öðru tungumáli eða íslensku táknmáli, stærðfræði, 

ensku, dönsku eða öðru Norðurlandamáli […]. 

Sá hluti aðalnámskrár sem sérstaklega lýtur að erlendum tungu-
málum hefur tekið nokkrum breytingum á þeim 53 árum sem liðin 
er frá fyrstu námskrá til þeirrar nýjustu. Þær eru misjafnlega ítar-
legar og helstu áherslur taka mið af því sem telst til nýbreytni á 
hverjum tíma. Námskrár í dönsku endurspegla að hluta til fræði-
legar áherslur sem ríkjandi hafa verið í tungumálanámi og -kennslu 

hvers tíma á alþjóðavettvangi.
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Tafla 1. Yfirlit yfir helstu hugmynda- og aðferðafræðilegar áherslur í námskrám

19601 1976 1989 1999 2007 2013

Talþjálfun 
með beinu 
aðferðinni. 

Færniþættir 
kynntir með 
áherslu á 
talað mál 
með 
hlusta-tala 
aðferðinni 
(e. audio-
lingual).

Áhersla á
a) að geta 
tjáð sig á 
eðlilegum 
hraða, á lip-
urri og 
nokkuð 
réttri 
dönsku,
b) að skilja 
talað mál ef 
talað var 
hægt og 
skýrt,
c) vitund 
um ólíkar 
lestrar-
aðferðir.

Áhersla á 
a) raunveru-
lega mál-
notkun og 
þjálfun 
orðaforða.
b) að sam-
þætta 
færniþætti 
(lestur, 
hlustun, 
tal, ritun) 
þegar unnið 
er með 
málið.

 

Markmið 
náms eru 
nánast þau 
sömu og í 
námskrá frá 
1999.
Loka-
markmið 
bera þó 
keim af 
hæfnilýs-
ingum 
CEFR2 
sem, ásamt 
evrópsku 
tungumála-
möppunni 
(ETM3), eru 
kynntar í 
inngangi.

Áhersla á 
a) hæfni án 
tillits til 
aldurs,
b) einstakl-
ings-miðað 
nám byggt 
á CEFR,
c) markvissa 
vinnu með 
náms-
aðferðir, 
d) ígrund-
un, 
e) nemenda-
sjálfstæði, 
f) sjálfsmat, 
g) virkt 
leiðsagnar-
mat.
Hæfni-
rammi 
kemur í stað 
markmiðs-
lista. 

Allar námskrárnar mæla fyrir um talþjálfun og að tungumálið skuli 
notað við fjölbreyttar aðstæður. Inntak og þyngdarstig námsins á að 
höfða til unglinga og fjalla um nánasta umhverfi þeirra og reynslu-
heim (jafnvel bent á ‚dönsku blöðin‘ í þessu samhengi). Námið á að 
vera merkingarbært og áhugavert jafnframt því sem nemendur kynn-
ast siðum, venjum og menningu Dana. 

Fimm af sex námskrám nefna sérstaklega í inngangi að tilgangur 
með námi í dönsku sé meðal annars að viðhalda og efla tengsl við 
Norðurlönd og stuðla að því Íslendingar eigi greiða leið að sameigin-
legum markaði menntunar og atvinnu á öllum Norðurlöndum. Í 
því sambandi er hvatt til þess að nemendur fái fræðslu um Svíþjóð, 

1 Eldri námskrár er því miður ekki að finna á einum stað. Leitað var fanga hjá menntamálaráðuneyti, 
Þjóðarbókhlöðu og bókasafni Menntavísindasviðs.

2 Sjá heimildalista. 

3 Sjá heimildalista 
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Noreg og Finnland, og enn fremur innsýn í þau líkindi sem eru með 
sænsku, norsku og dönsku. Að öðru leyti er ekki kveðið á um efnis-
legt innihald námskrárinnar.

2.1 Ekki nóg að semja og gefa út námskrá

Námskrá stendur ekki ein, hversu góð sem hún annars kann að vera. 
Samhliða útgáfu hennar verður að kynna hana skólasamfélaginu, því 
námskránni er ætlað að birta væntingar yfirvalda til skólastarfsins. 
Aðstoð og eftirfylgni felst meðal annars í fræðslu, ráðgjöf og/eða 
námskeiðum sem varða nýjungar í námskrá. Kennarar og skóla-
stjórnendur þurfa tíma til að kynna sér námskrána og vinna saman 
að innleiðingu. Einnig má undirstrika að námsefni þarf að vera í 
takti við áherslur námskrárinnar. Sé það ekki í boði missir nám-
skráin slagkraft. Framfarir og innleiðing nýrra kennsluhátta nær þá 
ekki fram að ganga og engin framþróun verður í kennsluháttum og 
hugmyndafræðilegri vitund. Eins og fram kemur í upphafi kaflans 
er lögbundið að gefa út námskrá handa skólum. Iðulega hefur liðið 
langur tími frá útgáfu námskrár þar til nýtt námsefni lítur dagsins 
ljós. Til að ná fram ákvæðum námskrár þarf nýtt námsefni að fylgja 
strax í kjölfarið.

Menntamálaráðuneyti stendur fyrir gerð og útgáfu námskráa og 
stofnanir á vegum þess sjá um útgáfu námsefnis sem á að tengjast og 
styðja við áherslur hverrar námskrár.

2.2 Námskráin 2013 

Evrópskur viðmiðunarrammi tungumála er kennslufræðileg-
ur grunnur námskrárinnar frá 2013, bæði hvað uppbyggingu og 
kennslu  fræðilegar áherslur varðar. Þar eru hæfniviðmið sett í öndvegi 
ásamt því að hvetja nemendur til að beita námsaðferðum meðvitað, 
ígrunda og meta eigin námsframvindu. Hæfnirammi námskrár í 
erlendum tungumálum er þrauthugsaður kennslu- og aðferðafræði-
legur grunnur náms og kennslu byggður á áratugalöngum rannsókn-
um og prófunum sem eiga sér birtingarmynd í Evrópurammanum 
(Council of Europe 2004). Matsviðmið eru hins vegar unnin upp úr 
hæfniviðmiðum hvers stigs og tilgangurinn er að kanna hver raun-
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veruleg staða einstakra nemenda er. Matið gengur ekki út á aflokin 
verkefni eða skyndipróf vetrarins, heldur hvaða hæfni nemandinn 
getur sýnt fram á. Í hvaða mæli getur hann svarað, tekið þátt í eða átt 
frumkvæði að samskiptum? Hvernig og hversu vel bregst hann við 
skilaboðum eða miðlar því sem hann hefur lesið eða heyrt? Nemandi 
sem býr yfir góðri hæfni á þriðja stigi í einhverjum færniþætti getur 
fengið lægra mat fyrir einstakar úrlausnir hafi viðkomandi ekki 
vandað til verka.

Námskráin fyrir erlend tungumál hefur hæfniþrep Evrópurammans 
að fyrirmynd. Í því ljósi er eðlilegt að sami viðmiðunarrammi sé 
notaður til að lýsa hæfni einstaklings í hvaða tungumáli sem er. 
Lýsingar á hæfni (hæfnilýsingar) gilda fyrir öll tungumál því að 
námsferlið er það sama, hvert sem tungumálið er. Í námskránni eru 
hæfnilýsingar fyrir þrjú stig. Fyrsta og annað stig samsvara því sem 
nefnt er hæfniþrep A1-A2 í Evrópurammanum. Þriðja stigið svarar 
til þeirrar hæfni sem liggur á mörkum hæfniþrepa A2-B1, líka nefnt 
A2+. Stigin þrjú í námskránni eru ekki bundin ákveðnum bekkjum 
eða árgöngum þar sem nemendur í hverjum árangi geta verið á ólíku 
stigi eða hæfniþrepi innan hvers færniþáttar. Þetta krefst þess að 
kennsluhættir og námsgögn komi til móts við þessar fjölbreyttu og 
ólíku þarfir. Nemandi með góða hæfni í lestri og lesskilningi býr 
ekki endilega yfir sömu hæfni til að tala/tjá sig munnlega. Nemandi 
getur einnig búið yfir hæfni umfram þá sem hæfnilýsingar námskrár 
bjóða upp á (sprengt skalann), t.d. nemendur sem hafa tengsl við og 
/eða hafa dvalið í landi þar sem markmálið er talað.

Danska 1 stig (A1)
Byrjandi 

2 stig (A2)
Komin áleiðis

3 stig (A2+)
Nálgast sjálfstæða 
málnotkun

Hlustun

Lesskilningur

Samskipti

Frásögn

Ritun

Menningarlæsi

Námsvitund

BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR



MILLI MÁLA

144     Milli mála 14/1/2022

Mynd 1: Dæmi um hugsanlega hæfni nemanda á hverju hæfnisviði

Mynd 1 sýnir lista yfir sjö hæfnisvið námskrárinnar: skilningur 
á mæltu máli (hlustun), lesskilningur, samskipti (samtal), frásögn 
(eintal), ritun, menningarlæsi og námsvitund. Myndin sýnir einnig 
dæmi um hvaða hæfni ímyndaður nemandi gæti búið yfir á hverju 
hinna sjö hæfnisviða.

Þessi ímyndaði nemandi hefur náð mestri hæfni í lestri en 
minnstri í ritun. Hæfni í samtali/samskiptum er heldur ekki mikil. 
Vel má ímynda sér að þessi nemandi fái betri mynd af eigin stöðu í 
náminu og eigi þess vegna auðveldara með að setja sér markmið út 
frá mynd sem þessari, heldur en ef hann hefur fengið einkunnina 
7 á prófi. Í næsta kafla verður gerð tilraun til að skýra hvað býr að 
baki námskrá frá 2013 og þar með auðvelda lesendum að skilja hvað 
það er sem hefur staðið skólafólki fyrir þrifum við innleiðingu nám-
skrárinnar.

2.3 Frá markmiðum til hæfniviðmiða. Innleiðing námskrár 
2013 – hvernig tókst til?

Stefnur og straumar sem hafa verið ríkjandi í tungumálanámi og 
-kennslu á hverjum tíma á að endurspegla í námskrám en misjafnt 
er hversu vel þær hafa ratað inn í kennslustofur. Eins og nefnt hefur 
verið verður að fylgja nýjungum sem kynntar eru í námskrá eftir í 
menntun og starfsþróun kennara, í námsgögnum og markvissum 
kennsluleiðbeiningum. Svo virðist sem skólarnir hafi ekki fengið þær 
upplýsingar og fræðslu sem þarf til að námskrá efli þekkingarvitund 
þeirra. Það kemur glöggt fram í skýrslu um innleiðingu aðalnám-
skrár 2013 (Menntamálaráðuneyti 2020) að engin eftirfylgni hefur 
verið með útfærslu innleiðingar í einstökum skólum. Óöryggi, tíma-
skortur, fjárskortur, óvissa og úrræðaleysi eru orð sem kennarar 
notuðu innan rýnihópa til að lýsa ástandinu (Menntamálaráðuneyti 
2020). Skólasamfélaginu tókst ekki að nýta tækifærið sem gafst með 
námskránni til að skapa vettvang til að aðlaga kennsluhætti því sem 
áratugalangar rannsóknir og margreyndar aðferðir hafa skilað víða 
erlendis. 

Eitt helsta áhyggjuefni kennara í dönsku hefur verið að sama nám-
skrá gildi bæði fyrir dönsku og ensku. Sýnir það glöggt að þarna hefur 
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skort á nauðsynlega fræðslu til að skýra hvað liggur að baki þessu 
fyrirkomulagi, koma því til skila í skólasamfélaginu og tengja við 
CEFR. Það virðist einnig ljóst að margir hafi setið fastir í hugtökum 
og hugmyndafræði eldri námskráa og ekki náð utan um þann mun 
sem er á markmiði og hæfniviðmiði. Hér er vitnað til erindis (nokkuð 
stytt) sem stjórn Félags dönskukennara sendi til menntamálaráðu-
neytis og var síðar birt á Facebook-síðu FDK 8. september 2018.

Stjórnin telur óraunhæft að hafa sömu hæfniviðmið í dönsku og ensku. Í 

grunnskólum er algengt að byrjað sé að kenna ensku í 2.−5. bekk og að 

byrjað sé að kenna dönsku í 7. bekk. Enska er alls staðar í umhverfinu, t.d. 

í tónlistinni, í tölvum og í kvikmyndum. Danskan aftur á móti heyrist 

sjaldan í nánasta umhverfi nemenda. 

Stjórnin furðar sig á hve mikið hærra enskunni er gert undir höfði og því 

sýndur lítill skilningur í námskrá hve mikið forskot nemendur yfirleitt 

hafa í ensku.

Í hæfniviðmiðum er gert ráð fyrir að þeim verði skipt í þrennt. Þegar 

nemandi hefur lokið 1/3 af náminu á hann að hafa náð viðmiðum á fyrsta 

stigi. Í enskunni eru nemendur búnir að læra ensku að minnsta kosti 

tveimur árum lengur en dönsku og viðmiðin þess vegna ósanngjörn og 

óraunhæf. Sama á við stig 2 og 3. 

Með annars konar nálgun við útgáfu námskrárinnar hefði mátt forð-
ast misskilning og neikvæð viðhorf. Eitt helsta verkefnið sem fylgdi 
námskránni út í skólana var að hver skóli skyldi vinna matslýsingar 
fyrir sínar námgreinar og matskvarðann ætti að vera hægt að setja 
undir fjóra bókstafi: A, B, C og D. Má skilja að þessar matsáherslur 
hafi yfirskyggt þá kennslufræðilegu kosti sem námskráin leggur 
upp með. Í fyrrnefndri skýrslu kemur fram að „[s]kilningur á mats-
viðmiðum er takmarkaður og áhyggjur eru af ósamræmi milli skóla 
og námsgreina innan sama skóla“ (Mrn. 2020). 

Námsgögn eru einn af þeim þáttum sem mikilvægt er að fylgi 
útgáfu námskrár hverju sinni. Nýtt grunnefni fyrir 10. bekk hefur 
ekki verið gefið út síðan 2009 . Þrátt fyrir endurútgáfur og ein-
hverjar viðbætur stenst námsefnið engan veginn þær kröfur sem 
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gerðar eru í námskrá frá 2013. Nýtt efni kom út 2017 fyrir 8./9. 
bekk en ekki sjást þess merki að námskráin leiki þar það hlut-
verk sem henni er ætlað (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir 2022; 
Þórhildur Oddsdóttir 2022).

3. Námsgögn

Þegar litið er yfir farinn veg sést að á 100 árum hefur innihald 
námsefnis til dönskukennslu á Íslandi, líkt og annars staðar, þróast 
frá því að vera menningarmiðlun (bókmenntir, listir, saga og landa-
fræði) fyrir þröngan hóp nemenda sem áttu þess kost að stunda bók-
legt nám. Við tók tímabil með áherslu á hlusta-tala aðferðinni þar 
sem megininntakið var, eins og við mátti búast, daglegt líf (Neuner 
2003, 19-20; Risager 2018). Spyrja má hvort áframhaldandi þróun 
hafi skilað okkur námsefni sem efnislega er hlutlaus sambræðingur 
eins og Nordkvelle og Tvete (2010) halda fram. Í þessu tilliti er lögð 
áhersla á það sem er líkt í stað þess sem er ólíkt tilveru málnemans 
miðað við daglegt líf á heimavelli markmálsins (Eide 2014, 69; 
Brynhildur Anna Ragnarsdóttir 2022). 

Í anda námsefnis sem gefið er út fyrir alþjóðlegan markað er 
meginhluti námsefnis í dönsku, sem nú er notað í íslenskum grunn-
skólum, óstaðsett (d. deterritorialiseret). Textarnir lýsa aðstæðum sem 
geta átt sér stað hvar sem er í hinum betur megandi vestræna heimi 
og snúast fyrst og fremst um áhyggjulausa unglinga sem ganga 
í skóla, búa heima, taka þátt í skipulögðu frístundastarfi og hafa 
svipaða framtíðarsýn. Lesandinn sér unglingana sem fyrir koma í 
textunum með augum fullorðinna, en lítið fer fyrir vandamálum, 
reynslu og draumum unglinganna sjálfra. 

Tengsl námsefnisins við Danmörku eru lítil. Textar og tungutak 
tengist takmarkað sérstöðu landsins, menningu, sögu, siðum eða 
öðru sem talist getur hagnýtt fyrir málnema þegar komið er þangað 
sem markmálið er notað. Fátt í efninu er til þess fallið að nemendur 
geti speglað eigin veruleika í menningu markmálsins og þroskað sig 
sem heimsborgara (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir 2022). Þrátt fyrir 
áherslur í námskrám á mikilvægi þess að danska sé almennt lykill 
Íslendinga að samfélagi Norðurlanda fær umfjöllun um þau lönd tak-
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markað rými í námsefni sem gefið er út af menntamálayfirvöldum. 
Krafan um að nýta dönsku sem brú til að kynna skyldleikann við 
norsku og sænsku er ekki tekin alvarlega í því námsefni sem í boði 
er, þrátt fyrir að skandinavísku málin komi fyrir í hæfnilýsingum um 
menningarlæsi í gildandi námskrá frá 2013.

3.1 Hlutverk og mikilvægi námsefnis 

Námsgögn eru helsta stoð kennarans sem er að hefja kennsluferil 
sinn sem og þeirra kennara sem hafa allt of mikið á sinni könnu, 
ýmist sem bekkjarkennarar eða sem hluti af fámennu kennaraliði í 
fámennum skóla. Margir eru einyrkjar hver í sínum skóla og ekki 
hlaupið að því að finna nauðsynlegan stuðning frá sérstökum fagaðila 
eða jafningja.

Þrennt hefur einkum staðið framþróun í dönskukennslu fyrir 
þrifum. Í fyrsta lagi má nefna að nýtt námsefni (grunnefni) fyrir 10. 
bekk hefur ekki verið gefið út síðan 2009. Þá má hér undirstrika að 
útgáfa námskrár fyrir grunnskóla og útgáfa námsgagna helst engan 
veginn í hendur. Í þriðja lagi er fagleg miðja, sem gegna hefði átt 
lykilhlutverki við innleiðingu námskrár 2013, ekki fyrir hendi. 

Námsefni hlýtur að miða að því að nemandi nái tiltekinni hæfni 
og geti nýtt sér þessa hæfni í samskiptum og þekki aðferðir til þess 
virkja þessa hæfni. Í námskrám frá 2007 og 2013 er lögð áhersla á að 
þjálfa námsvitund nemenda (d. metakognition) og var hæfnisviði náms-
vitundar bætt við hæfniramma námskrár 2013. 

Hvað er það sem einkennir námsgögn, sem æskilegt er að vinna 
með í dönskunámi, þegar litið er til Evrópurammans? Algengast er 
að nemendur kynnist dönsku í 7. bekk. Við upphaf 7. bekkjar eru 
þeir á hæfnistigi A1 (eða jafnvel á forstigi A1) og eru þá að hefja 
gönguna eftir hæfniviðmiðum á 1. stigi námskrárinnar (bls. 125). 
Þegar námsefni er samið (eða útbúið) er mikilvægt að hafa í huga 
aldur og þroska nemenda, ásamt því að taka mið af því hvar þeir 
eru staddir í tungumálanáminu. Nemendur í 10. bekk eru 15–16 
ára, flestir væntanlega komnir áleiðis á hæfnistigi A2, sumir styttra, 
aðrir lengra. 

Hugtakið rými (d. domain) er í evrópska viðmiðunarrammanum 
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notað yfir mismunandi rými hins daglega lífs. Hvert hinna fjögurra 
skilgreindu rýma nær til ákveðinna viðfangsefna (og orðaforða) og 
vægi þeirra er breytilegt í námsefninu eftir því hvernig hæfni mál-
nema vindur fram eins og sýnt er í töflu 2.

Tafla 2. Hlutfall hvers rýmis í viðfangsefni hæfniþátta A2 og B1

Rými (domain) A2 B1 Efnisflokkar/viðfangsefni

Persónulegt rými 50% 25% Fjölskylda, vinir, frítími, heimilið, 
gæludýr, algengir hlutir/tæki

Opinbert rými 40% 50% Hið opinbera, fólk, stunda félagslíf, frí, 
atburðir, innviðir samfélags

Menntunarrými 10% 20% Skólinn og allt sem honum er tengt

Atvinnu- og sam-
félagstengd rými

0 5% S.s. samfélag fullorðinna á vinnumarkaði

Til viðbótar þeim rýmum sem sýnd eru í töflu 2 er mikilvægt að 
tiltaka ákveðin leiðarhnoð viðvíkjandi þeim textum sem nota skal í 
tungumálakennslu:

• Þeir þurfa að vera raunhæfir og tengjast umhverfi/samhengi  
 nemandans

• Þeir þurfa að vera hæfilega langir og vera merkingarbærir 
• Þeir þurfa að flæða vel þegar þeir eru lesnir eða hlustað er á  

 þá
• Orðaforði og setningagerð verður að taka mið af markhópi og 
 getu hans

Það er mikilvægt að nemendum bjóðist sem oftast skapandi og fjöl-
breytt vinna með málið, þar sem þeir segja frá sjálfum sér, daglegum 
athöfnum og áhugmálum (Risager 2022). Það er einnig mikilvægt 
að leiða hugann að því hvaða orðaforði er heppilegur fyrir nemendur 
á hæfniþrepi A1–B1.

Samkvæmt sérfræðingum í orðaforðarannsóknum ættu nemendur 
á hæfnistigi A2 aðallega að vinna með orðaforða sem tilheyrir 2000 
algengustu orðum tungumálsins (Stæhr 2019) og þess utan að sjá og 
nota þessi orð, endurtekið í ólíku samhengi, til að geta tileinkað sér 
þau (Henriksen 1999). Til þess að svo megi verða þarf námsefnið að 
innihalda leiðir og stuðning fyrir nemendur til að virkja orðaforðann, 
hvort sem um er að ræða í viðtöku (hlustun, lestri) eða málnotkun 
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(tali og ritun). 
Námsefni 10. bekkjar býður ekki upp á þessa þætti í þeim mæli 

sem til þarf. Við greiningu á orðaforða námstextans í EKKO kemur 
fram að orðaforðinn er tilviljanakenndur og um 60% orðaforðans 
kemur aðeins einu sinnir fyrir í bókinni. Liðlega 34% orðaforðans 
tilheyrir 2000 algengustu orðum dönskunnar. Orðin eru fá og koma 
ekki nægilega oft fyrir til að nemendur geti nýtt sér þau til gagns. 
Tæplega 25% orðaforðans telst til tíðni sem er lægri en 10.000, sem 
þýðir að þessi hluti orðaforðans er sjaldgæfari í dönsku en 10.000 
algengustu orðin (Þórhildur Oddsdóttir 2022). Í reynd þýðir það að 
allt of mörg sjaldgæf orð eru notuð í bókinni, oft löng og margsam-
sett. Orð eins og hér er lýst reynast mörgum nemendum á þessu stigi 
ofviða. Þau gegna því engum tilgangi og eru þess vegna ekki til þess 
fallin að auka hróður dönsku sem námsgreinar. Í stuttu máli er það 
námsefni sem í boði er handa 10. bekkingum úr takti við námskrá 
og nýrri rannsóknir, sem hefur í för með sér að nemendur skortir 
þann orðaforða sem þeir þarfnast í raunverulegum samskiptum 
miðað við aldur þeirra og áhugamál. 

3.2 Langtímaáhrif landsprófs og samræmdra prófa 

Gamla landsprófið og samræmd próf, m.a. í dönsku, á lokaári grunn-
skóla frá 1946 til 2008 höfðu áhrif á kennsluhætti og verkefnaval í 
ríkari mæli en ákvæði námskrár. Þetta fyrirkomulag leiddi til þess 
að gömlum kennsluaðferðum var viðhaldið, sem síðan stóðu í vegi 
fyrir því að nýjar hugmyndir festu rætur. Viðfangsefni í náminu, eins 
og þau birtast í námsefni í dönsku, bera enn þann dag í dag sterkan 
keim af prófverkefnum samræmdra prófa þar sem áhersla er lögð á að 
tölulegt mat sé fljótunnið.

Til að gæta sannmælis á þetta ekki aðeins við um Ísland. Stór 
hluti viðfangsefna í útgefnu námsefni í tungumálum fyrir þennan 
aldur er upphaflega hugsaður sem prófþættir (CEFR 2004). Því fer 
hluti námstíma nemenda í að takast á við verkefni sem byggja á 
leitarlestri til að komast í gegnum texta, sem tryggir engan veginn 
að nám fari fram, nema meira krefjandi verkefni fylgi í kjölfarið. Þá 
má horfa til þess að þrátt fyrir þá miklu áherslu sem lögð er á talað 
mál í öllum námskrám hafa munnleg próf aldrei verið hluti af sam-
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ræmdum prófum. Það má leiða líkur að því að munnleg færni hafi 
mætt afgangi í kennslunni og því hafi aldrei orðið til sá hvati sem 
þarf til að byggja upp nauðsynlega hæfni í talmáli.

4. Kennarar í dönsku

Frá upphafi vega hefur dönskukennsla verið á hendi fjölskrúðugs 
hóps bæði lærðra og leikra, og svo er enn. Því fer fjarri að faglegur 
undirbúningur allra þeirra sem sinna dönskukennslu geti staðist þær 
kröfur og væntingar námskrár sem taldar eru upp hér að framan. Ekki 
liggur fyrir opinber hæfnilýsing fyrir tungumálakennara, þ.e. hvaða 
hæfni og þekkingu þeir eiga að hafa umfram það sem gert er ráð fyrir 
í undirstöðumenntun grunnskólakennara. Þegar rýnt er í námskrána 
frá 2013 koma í ljós margþættar kröfur til tungumálakennara.

Áhugavert er að bera saman undirliggjandi kröfur til kennara í 
núgildandi námskrá og vefrit sem ætlað er nemum í tungumála-
kennslu. Vefritið EPOSTL (Council of Europe 2007) inniheldur 
gagnlegar leiðbeiningar um hvernig megi ígrunda og leggja mat á 
eigin þekkingu og hæfni sem nauðsynleg er þeim sem kenna tungu-
mál. Í samanburðinum hér á eftir vísa tölur í svigum til blaðsíðna í 
námskrá 2013, þar sem fram koma faglegar væntingar til kennara.

1. Góð fagleg þekking og færni í markmálinu sem tekur m.a. til 
eftirtalinna atriða:
Nemendur og kennarar noti erlenda málið í samskiptum í 
kennslustofunni (133), þannig að nemendur kynnist raunveru-
legri málnotkun (132) sem krefst þekkingar á málkerfi og orða-
forða sem eru undirstöðuþættir hvers tungumáls (133). Í byrj-
endakennslu skal lögð áhersla á hlustun og talað mál (133). 

2. Góð þekking á kennslufræði tungumála og inntaki tungumála-
kennslunnar:
Kennari taki mið af fyrri kunnáttu nemenda, þekki kennsluað-
ferðir, námsefni og matsaðferðir (122), geti aðlagað viðfangsefni 
og kennsluhætti að aldri og þroska nemenda (132), geti notað 
fjölbreytni í skipulagi og útfærslu kennslunnar (132), nýti upp-
lýsinga- og samskiptatækni í kennslu (134).

3. Þekking á námskrá og námskrárgerð:
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Kennari þarf að vita að lög kveða á um að í námskrá skuli sett 
ákvæði um inntak og skipulag náms (124), geta aðstoðað nem-
endur við að skilja viðeigandi hæfniviðmið (132), geta samþætt 
tungumál við aðrar námsgreinar eða námssvið (135).

Á árum áður var nokkuð algengt að dönskukennarar á unglinga-
stigi hefðu BA-próf í grein og viðeigandi kennsluréttindi, þótt ekki 
væri gerð krafa þar um. Þegar kennaranám var aukið í fimm ára 
meistaranám var sett í reglugerð 2009 að minnst 120 einingar af 
300 í M.Ed. námi skyldu vera í faggrein (dönsku). Lög frá 2019 um 
kennaramenntun og leyfisbréf innihalda ekki sömu skýru kröfur um 
einingafjölda í faggrein. Það liggja ekki fyrir nýlegar upplýsingar um 
fagmenntun allra sem sinna dönskukennslu, en nokkuð ljóst er að 
þar er að finna mikla breidd. Þarf þar ekki að líta til annars en að 
víða eru kennarar settir í dönskukennslu til lengri eða skemmri tíma 
án þess að þeir hafi nokkra fagmenntun í greininni. Við innleiðingu 
námskrárinnar 2013 kom í ljós óuppfyllt nauðsyn á stuðningi og ráð-
gjöf til þeirra sem sjá skyldu um innleiðingu námskrár úti í skólum.
um gerð námskrár. Í þessu sambandi má geta þess að danskir far-
kennarar hafa verið í íslenskum grunnskólum um 25 ára skeið. Eftir 
þeim er haft að nemendur séu látnir lesa texta og vinna í vinnubækur 
og tali nær aldrei dönsku í tímum. Af því leiðir að lítil umræða 
verður um textana sem lesnir eru og engar samræður almennt þar 
sem málið er notað. Farkennurum þykir lítil áhersla lögð á virkni, 
sjálfstæði og ábyrgð nemenda á náminu og lítið gert til að þroska 
námsvitund þeirra (Birna M. B. Svanbjörnsdóttir o.fl. 2006).

4.1 Stuðningur við kennara í dönsku og möguleikar þeirra til 
starfsþróunar

Frá 1968 til 1996 áttu kennarar vísan stuðning til endurmenntunar 
frá námstjórum sem störfuðu innan skólarannsóknadeildar og síðan 
skólaþróunardeildar. Þessar deildir áttu í nánu samstarfi við mennta-
málaráðuneyti, sem var kostur við innleiðingu og eftirfylgd nýrra 
námskráa, gerð námsefnis og fræðsluefnis fyrir kennara og umsjón 
með starfsþróun þeirra. Við tilflutning grunnskólans frá ríki til 
sveitarfélaga sleppti ríkisvaldið hendi af framkvæmd kennslu en gerð 
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námskráa og námsgagna var eftir sem áður á ábyrgð ráðuneytisins. 
Þessar breytingar urðu til þess að sá stuðningur og ráðgjöf sem verið 
hafði fyrir hendi frá 1966 þegar Skólarannsóknum var komið á legg 
hvarf með öllu (Gerður G. Óskarsdóttir 2018). 

Í skýrslu (Mrn. 2020) sem unnin var að beiðni mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytis 2021 var kallað eftir stuðningi við skólastjórn-
endur og kennara með því að fá sérfræðinga til að vinna með hæfni- 
og matsviðmið næstu tvö ár. Jafnframt var óskað eftir námsgögnum 
sem styðja aðalnámskrá og frekari innleiðingu. Einnig er bent á að 
framboð á námsgögnum sem tekur mið af hæfnimiðaðri aðalnám-
skrá þurfi að auka, og efla fræðslu um notkun þeirra í kennslu.

Eftir að námstjórastarfið var lagt af hafa kennarar saknað fag-
legrar miðju sem hægt er að sækja í upplýsingar er varða fagið og 
kennsluna. Síðan 1996 hafa kennarar einungis átt kost á tilfallandi 
endurmenntun eða starfsþróun. Annað hvert ár er í boði námskeið 
í Danmörku fyrir grunnskólakennara. Þessi námskeið eru hluti af 
Samstarfssamingi Íslands og Danmerkur (Mrn. 2019) um stuðning 
við dönskukennslu og að hluta til styrkt af íslensku fé. Árleg nám-
skeið á vegum STÍL, samtaka tungumálakennara, eru ætluð öllum 
tungumálakennurum án tillits til starfsvettvangs. Þau eru haldin 
innanlands og gjarnan fengnir erlendir fyrirlesarar til að fjalla um 
efni sem hæst ber á fagsviðinu hverju sinni. Hér er um að ræða 
endurmenntun sem sprottin er úr grasrótinni.

Á árunum 2004–2008 setti menntamálaráðuneytið á laggirnar 
viðbótarnám fyrir starfandi kennara „Tungumálanám og tungumála-
kennsla á nýrri öld“ (30e) í tengslum við endurskoðun á námskrá 
2007 og var ætlað að kynna helstu áhersluatriði námskrár og vera 
stuðningur við kennara í breytingarferli. Einnig voru í boði námskeið 
á háskólastigi til að efla tungumálakunnáttuna. Kennarar voru jafn-
framt hvattir til nýta mögulega styrki til að sækja námskeið erlendis 
til að auka færni í málnotkun eða aðra þætti tungumálanáms eða 
-kennslu. Þessi tilboð um endurmenntun eru þó afar brotakennd og 
ómarkviss.

Fyrir fáum árum var í boði nám fyrir starfandi kennara á 
Menntavísindasviði. Undirritaðar hafa ekki haft af því spurnir hvort 
eða hvernig það hefur nýst tungumálakennurum. 
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4.2 Utanaðkomandi stuðningur við dönskukennslu á Íslandi
Danir hafa stutt dönskukennslu á Íslandi með ýmsu móti. Þeim 
stuðningi má skipta í tvennt:

• Danskt-íslenskt samstarfsverkefni um stuðning við dönskukennslu á 
Íslandi (Mennta- og barnamálaráðuneyti 2021), sem hefur það 
að markmiði að: styðja við dönskukennslu í íslenskum skólum 
með sérstöku tilliti til munnlegrar færni; miðla danskri menn-
ingu í íslenskum skólum; auka áhuga á dönsku og vitund um 
mikilvægi kunnáttu í erlendum málum fyrir Íslendinga. Í 
þeim samningi er fólgin lektorsstaða við Menntavísindasvið, 
tveir farkennarar í grunnskóla á ári hverju og námsferðir ís-
lenskra dönskunema á háskólastigi til Danmerkur.

• Sendikennari í dönsku við hugvísindasvið, ráðinn til þriggja ára 
í senn.

Til viðbótar eru ýmis
• Námskeið og verkefni kostuð af Norrænu ráðherranefndinni, 

Norrænufélögunum og Nordplus. Má þar nefna samnorræn 
námskeið á vegum Nordspråk, Sprogpiloter og efnisveitur 
eins og Norden i skolen, Islex, o.fl. 

Ljóst er að Norðurlöndin sýna í verki að þeim er í mun að Íslendingar 
geti verið virkir þátttakendur í norrænu samstarfi og geti notið þeirra 
fríðinda sem felast í aðgengi að menntun, atvinnu og félagslegum 
réttindum. 

Nemendur í 10. bekk hafa látið í ljósi að þeir sjái ávinning af því 
að hafa Norðurlandamál sem skyldunám en þeir vilji sjá breytingar 
á áherslum í kennslu (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur 
Oddsdóttir 2018). Sama má segja um fyrrgreindar óskir Ungra nor-
rænna (Mbl. 24/6 2021), sem ætla má að séu sprottnar af reynslu 
þeirra af Norðurlandasamstarfi.

Samantekt og lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um dönsku sem námsgrein og viðhorf til 
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greinarinnar. Danska á sér sína málsvara meðal nemenda þegar þeir 
eru spurðir. Margir þeirra hafa sterkar skoðanir á því sem betur 
mætti fara og hvetja til þess að breyting verði á (Brynhildur Anna 
Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2018). Breyting á stöðu 
dönskunnar frá því að vera fyrsta erlenda tungumálið sem kennt er 
yfir í að víkja sæti fyrir ensku má líta á sem eðlilega þróun í ljósi 
sögunnar en það dregur ekki úr nauðsyn þess að íslensk börn og ung-
menni læri fleiri en eitt erlent tungumál. Samvinna Norðurlandanna 
hefur upp á ýmsa kosti að bjóða sem margir hafa nýtt sér hingað til 
og engin ástæða er til að horfa til breytinga á því sviði. Efnislegar 
áherslur í námsgögnum endurspegla ekki þennan raunveruleika. 
Námskrár í erlendum tungumálum hafa verið ákveðin þungamiðja í 
þessari grein, einkum sú nýjasta, sem gefin var út 2013. Þessi nám-
skrá byggir á Evrópska tungumálarammanum, sem aftur byggir á 
samfelldum áratugalöngum rannsóknum og útfærslum sem nýtast 
bæði kennurum og nemendum. 

Því miður var námskránni ekki fylgt úr hlaði með þeim hætti 
sem við á, né skeytt um það sem fylgja þarf námskrá, s.s. náms-
efni í takti við áherslur, fræðslu til handa kennurum og eftirfylgni 
sem tryggir að allir þættir vinni saman og bæti þróun í skólastarfi. 
Á þessum grundvelli má efla gæði skóla og að nemendur fái það 
ílag sem þeir þurfa og viðspyrnu til að þroskast í námi. Námsgögn 
í dönsku sem skólar eiga kost á eru of gömul og hafa ekki fylgt 
almennri þróun í tungumálakennslu. Enn gætir í verulegum mæli 
verkefnagerða og matsaðferða sem ættu að heyra sögunni til. Enn má 
nefna að ekki hefur tekist að gera talað mál að sjálfsögðum þætti í 
tungumálakennslunni, sem þó er ekki alfarið hægt að skrifa á ábyrgð 
námsefnishöfunda. Betur þarf að standa að menntun kennara í fag-
greininni. Að standa traustum fótum í faginu er forsenda sjálfstrausts 
og öryggis í kennslu. Að sjálfsögðu kemur fleira til sem eflir kennara 
og framgöngu þeirra í starfi en hætt er við að það nýtist ekki nema 
grunnurinn sé traustur. Stuðningur við kennara, hvort sem hann 
kemur innan úr skólakerfinu eða utan frá, er alltaf af hinu góða. Og 
enn má ítreka að það er á ábyrgð ráðuneytisins og stofnana þess að 
allt virki eins og það á að virka. 
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Útdráttur

Við höfum námskrár en við notum þær ekki

Greininni er ætlað að vekja athygli á ýmsu sem einkennir sögu 
dönskunnar sem faggreinar í skyldunámi í íslenska skólakerfinu 
og hlut menntamálayfirvalda í því ferli. Sagan birtist í námskrám, 
námsefni, efnisvali, kennslufræðilegum áherslum og mistraustu bak-
landi. 

Fram kemur í námskrám að dönskunám er Íslendingum nauðsyn 
til að geta verið virkir þátttakendur í norrænu samstarfi og á nor-
rænum vettvangi. Í öllum sex námskránum eru ákvæði um að leggja 
skuli áherslu á að nemendur venjist við mælt mál á dönsku og fái 
þjálfun í að tala hana. Þessir tveir þættir eru endurteknir í öllum 
námskrám en tengsl við þá eru lítt sýnileg í námsefni. Sama má segja 
um þær kennslufræðilegu áherslur sem fram koma í námskrám, en 
líkur eru á að námsgögn sem ekki sækja fræðilegan styrk í námskrá 
vinni gegn framþróun í kennslu. Óbeinar væntingar til kennara í 
námskrá um hæfni til að halda úti kennslu á dönsku eru í mótsögn 
við mjög ólíkan bakgrunn þeirra í faginu og beinir sjónum að brot-
hættu baklandi sem er langt frá því sem kennarar ættu að þurfa að 
sætta sig við. Þrátt fyrir aukið aðgengi að dönsku menningar- og 
málumhverfi virðist staða fagsins því miður ekki vera sú sem hún 
gæti verið.

Lykilorð: Námskrá, kennslufræði, Evrópuramminn (CEFR), danska, 
norrænt samstarf, yfirvöld menntamála, námsefni í erlendum tungu-
málum
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Abstract

We have curricula but we do not use them

The purpose of this article is to draw attention to various aspects 
that are characteristic for Danish as a compulsory subject within the 
Icelandic educational system and the part authorities play in that 
process. The history appears in current and past curricula, teaching 
and learning materials, content choices, didactic emphases, and insuf-
ficient support.

The curricula, representing the authorities’ main aim for choosing 
Danish as one of the main subjects in compulsory education, state 
that learning Danish is a necessity for Icelanders to enable them to be 
active participants within the Nordic community at all levels. All six 
curricula (1960 – 2013) contain provisions emphasising that students 
learn to understand spoken Danish and opportunities to practice 
their oral skills in the language. 

These two focus areas are repeated in all curricula but are not 
apparent in the teaching-learning materials. This invisibility also ap-
plies to the didactics represented in curricula, which is unfortunate as 
it is likely that learning materials that do not have a strong theoreti-
cal basis in the curriculum are likely to work against advances and 
development in teaching. There is a discrepancy in the curriculum 
between indirect expectations of teachers regarding their compe-
tences in teaching Danish, and the highly different professional 
background of Danish teachers, which again puts the focus on fragile 
professional support that is far from what teachers should have to ac-
cept. Despite increased access to the Danish cultural and linguistic 
environment, the status of Danish in Icelandic schools unfortunately 
does not seem to be what it should be.

Keywords: Curricula, Didactics, CEFR, Danish, Nordic dimension, 
educational authorities, L2 Learning materials
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Erla Erlendsdóttir
Háskóla Íslands

Orðabækur, tungumálanám og 
tungumálakennsla

Inngangur

Orðabækur gegna mikilvægu hlutverki í tileinkun annars máls 
og erlendra tungumála, hvort heldur er meðal yngri, eldri 

eða fullorðinna nemenda. Reynslan sýnir að góðar orðabækur eru 
ómissandi hjálpargagn, einkum hvað varðar tileinkun orðaforða í 
erlendum tungumálum. Jafnframt stuðlar rétt notkun orðabóka að 
betri og markvissari málbeitingu tungumálanemans og ýtir undir 
sjálfstæði og eykur virkni hans í málanáminu (Nomdedeu 2011; 
Onieva-Palomar 2022). Í þessari grein er fjallað um notkun orðabóka 
í tungumálakennslu og er námskeiðið „Orðabókarfræði/Orðabókin í 
tungumálanámi og -kennslu“,1 sem er í boði fyrir meistaranemendur 
og kennaranema í spænsku sem erlendu máli við Háskóla Íslands, 
tekið sem dæmi. Tilgangurinn með námskeiðinu er m.a. að þjálfa 
verðandi kennara í að meta hvaða orðabækur henti best fyrir nem-
endur á ýmsum málfærnistigum og í að kenna þeim að nota orða-
bækur sér til gagns. Einnig er sagt frá helstu niðurstöðum könnunar 
um notkun orðabóka sem var lögð fyrir í nokkrum framhaldsskólum 
á höfuðborgarsvæðinu fyrir skömmu.

Á undanförnum áratugum hefur athygli orðabókafræðinga m.a. 
beinst að því að rannsaka hvernig orðabókanotandi notar orðabækur2 

1 Lexicografía: El diccionario en el aula.

2 Wörterbuchbenutzungsforschung (þ.), dictionary use study (e.), investigación sobre uso de diccionarios (sp.).
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(Lew 2011; Tarp 2008; Müller-Spitzer 2014; 2017; Nied Curcio 2015; 
Onieva-Palomar 2022). Það hefur orðið til þess að út hafa komið 
nýjar og betri orðabækur, verkfæri sem hafa verið smíðuð með það 
fyrir augum að mæta sem best þörfum orðabókarnotandans. Má hér 
til dæmis nefna skólaorðabækur fyrir mismunandi getustig, einmála 
orðabækur fyrir annarsmálsnema og tvímálaorðabækur, stafsetning-
arorðabækur, samheita- og andheitaorðabækur, sem og fagorðabækur 
og íðorðabækur fyrir ýmis svið vísinda. Hér eru á ferðinni orðabækur 
sem má finna hvort sem er á pappír eða á rafrænu formi. 

Fræðimenn hafa ekki einungis ritað fjölda greina um tungu-
málanema sem orðabókanotendur og um orðabækur fyrir mismun-
andi málfærnistig heldur hefur einnig verið þó nokkuð fjallað um 
hlutverk orðabóka í tungumálakennslu og í tileinkun annars máls 
(Carstens 1995; Chi 1998; Martín García 1999; Alvar Ezquerra 
2003; Maldonado 2008; Bogaards 2010; Müller-Spitzer 2014; 
Onieva Palomar 2022). 

Þegar litið er til rannsókna og umfjöllunar um hvort og hvernig 
tungumálakennarinn hefur aflað sér grunnþekkingar til að geta 
kennt notkun orðabóka í skólastofunni eða til að velja orðabók 
við hæfi fyrir nemendahópinn er ekki um auðugan garð að gresja. 
Helstu greinar og umfjallanir um orðabókina í tungumálakennslu 
ganga í flestum tilfellum út frá því að þekking og færni kennarans 
á þessu sviði sé til staðar. Niðurstöður kannana benda hins vegar 
til að víða sé pottur brotinn í þessum efnum. Þetta er m.a. ástæðan 
fyrir því að í spænskukennslu við HÍ var tekin sú ákvörðun að gefa 
orðabókinni meira vægi í menntun spænskukennara og námskeiðið 
„Orðabókarfræði/Orðabókin í tungumálanámi og -kennslu“ skipu-
lagt og ýtt úr vör árið 2011. Sagt verður frá tilurð og skipulagi 
námskeiðsins í von um að reynslan af því geti nýst í tungumálanámi 
almennt.

Greinin hefst með umfjöllun um orðabækur í námi og kennslu 
í tungumálum. Þá er stuttlega gerð grein fyrir sameiginlegri náms-
braut á MA-stigi á vegum nokkurra háskóla í Evrópu og víðar sem 
hlaut Erasmus Mundus styrk frá Evrópusambandinu til fimm ára, frá 
2010 til 2016, til að mennta verðandi kennara í spænsku sem erlendu 
máli. Síðan beinast sjónir að sjálfu námskeiðinu, þ.e. markmiði og 
skipulagi þess. Að lokum er fjallað um helstu niðurstöður úr könnun 
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sem lögð var fyrir í nokkrum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæð-
inu og lýtur að vali á orðabókum og notkun þeirra meðal nemenda 
í spænsku sem öðru tungumáli. Greininni lýkur með stuttri saman-
tekt og lokaorðum.

 

1. Orðabókin, tungumálanám og -kennsla

Það er ekki nokkrum vafa undirorpið að orðabókin er mikil-
vægt verkfæri og hjálpargagn í tungumálanámi og -kennslu (Alvar 
Ezquerra 2003; Lew & Galas 2008; Onieva Palomar 2022), ekki síður 
en kennslubókin og sjálfur kennarinn.

Á undanförnum áratugum hefur sú skoðun fest sig í sessi meðal 
fræðimanna á sviðinu að nemendur sem læra annað tungumál ættu 
á námsferli sínum að nota orðabækur sem falla að málfærni þeirra 
hverju sinni. Gert er ráð fyrir að nemendur á fyrstu stigum noti tví-
málaorðabækur, þegar þeir hafa náð góðum tökum á málinu taka 
við einmálaorðabækur fyrir annarsmálsnema og með aukinni færni í 
markmálinu skipta þeir yfir í almennar einmálaorðabækur. Gjarnan 
er litið á einmálaorðabækur fyrir annarsmálsnema sem nokkurs 
konar brú á milli notkunar tvímálaorðabóka og almennra einmála-
orðabóka á markmálinu (Maldonado 2008; Onieva Palomar 2019; 
2020, 38–39). 

Þegar niðurstöður helstu rannsókna á notkun orðabóka meðal 
tungumálanema undanfarinn áratug eða svo eru skoðaðar, kemur í 
ljós að þeir kjósa í flestum tilfellum að fletta upp í tvímálaorðabókum 
þegar leita þarf að jafnheiti orðs (Onieva Palomar 2022; Estébanez 
Bueno 2022). Fæstir nemendur fletta upp í einmála orðabókum 
fyrir annarsmálsnema eða almennum einmálaorðabókum. Ástæðan 
fyrir því að nemendur velja að nota tvímálaorðabækur frekar en ein-
málaorðabækur er oftast sú að þeim reynist erfitt að skilja eða þeir 
skilja alls ekki útskýringuna þar sem hún er ekki á móðurmáli þeirra 
(Fredholm 2019; Onieva Palomar 2022). Þá kjósa flestir málanemar 
að nota rafrænar orðabækur vegna þess að það tekur skemmri tíma 
að „fletta upp“ orði, þ.e. að slá inn orð í þar til gerðan reit, smella á 
glugga merktan „leit“ og á augabragði birtist niðurstaðan úr leitinni. 
Fyrir valinu verða því yfirleitt tvímálaorðabækur á rafrænu formi 
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(Müller-Spitzer 2014; Nied Curcio 2017; Mas Álvarez, Santalla del 
Río og Iglesias Cancela 2017; Onieva Palomar 2022; Estébanez Bueno 
2022). Þessi niðurstaða þarf ekki að koma á óvart. Það er skiljanlegt 
að „rafræna kynslóðin“ kjósi að nota stafræn hjálpargögn sem hún 
getur nálgast á netinu/veraldarvefnum í gegnum tölvu eða snjall-
síma, tækjabúnað og tól sem eru henni töm í daglegu lífi.

Í tungumálanámi eru tvímálaorðabækur notaðar í aðstæðum sem 
krefjast málskilnings eða málbeitingar, þ.e. annars vegar til að þýða 
af erlenda málinu yfir á móðurmálið og gagnast þá notendum til að 
skilja erlenda málið í ræðu eða riti og hins vegar til að þýða af móð-
urmálinu yfir á erlenda málið, þ.e.a.s. til að tjá sig á erlenda málinu 
(Martín García 1999; Alvar Ezquerra 2003). Alla jafna er talað um 
skilningsorðabækur og málbeitingarorðabækur. Á efri stigum ann-
arsmálstileinkunar kemur fyrir að nemendur skipti yfir í notkun 
einmálaorðabóka en það er ekki einhlítt, eins og fram hefur komið.

Orðabók útskýrir ekki einungis merkingu orða eða gefur upp 
jafnheiti þeirra á markmálinu í tilfelli tvímála- eða margmálaorða-
bóka, heldur er þar jafnframt að finna margvíslegar aðrar upp-
lýsingar, s.s. málfræðiupplýsingar (orðflokkar, kyn og beyging), upp-
lýsingar um framburð uppflettiorða, upplýsingar um stafsetningu, 
skiptingu í atkvæði og upplýsingar um uppruna orða. Sett eru fram 
notkunardæmi sem gefa setningafræðilegar upplýsingar, oft og iðu-
lega eru upplýsingar um merkingarleg vensl orða (samheiti og and-
heiti) í lýsingu flettunnar og orðasambönd (orðtök og orðastæður) þar 
sem orðið kemur fyrir eru skýrð. Þá má í sumum orðabókum finna 
upplýsingar um efnissvið og fagmörkun, stílgildismörkun og mál-
svæðismörkun orðanna. Í mörgum orðabókum er auk þess viðauki 
og töflur með upplýsingum um beygingu reglulegra og óreglulegra 
sagna, beygingu nafnorða og fleira í þeim dúr (Jón Hilmar Jónsson 
2013; 2021). Ekki er hægt að gera því skóna að notandi orðabókar 
átti sig á því hvaða fróðleik er að finna í uppflettiorðabók og því 
síður að hann kunni að nýta sér upplýsingarnar sem þar koma fram. 
Með réttu bendir Trap-Jensen á að „people are not born with the 
skills to extract the wealth of data stored in dictionaries and other 
reference works efficiently and transform it into knowledge. It takes 
time to get accustomed to new ways of finding information, it may 
even require formal training“ (2010, 1142), sem sagt, það er deginum 
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ljósara að kunnátta, þekking og færni í notkun orðabóka eða ann-
arra uppflettirita er ekki meðfædd. Hæfnin og færnin koma í kjölfar 
markvissrar kennslu, þjálfunar og notkunar. 

Niðurstaða kannana og verkefna sem hafa verið lögð fyrir nem-
endur á ýmsum skóla- og málfærnistigum sýna berlega að hæfni/
færni nemenda í notkun orðabóka er ábótavant. Þetta á við hvort sem 
um er að ræða orðabók á prenti eða rafræna orðabók (Marello 2014; 
Onievo Palomar 2022). Ef nemendur kunna ekki eða eru ekki færir 
um að túlka og nýta sér upplýsingarnar sem birtast í orðsgreinum 
orðabóka, hvort sem er á prenti eða rafrænu formi, eða í leitarglugga 
þýðingarforrita, þá gagnast þeim lítið, ef nokkuð, að fletta upp í 
orðabók. Rannsóknir sýna að í mörgum tilfellum velja nemendur án 
umhugsunar fyrsta orðið sem birtist þeim í orðsgrein eða það síðasta 
(Lew 2011, 2). Ónákvæmni er áberandi þegar túlka á margræð orð 
og þá vefst fyrir þeim að túlka málfræðiupplýsingar sem koma fyrir 
í orðsgreinum orðabóka (Knežević o.fl. 2021, 2; Onievo Palomar 
2022). Hvað varðar notkun þýðingarforrita eins og Google Translate 
sýna niðurstöður kannana (Fredholm 2019) að notkun slíkra verkfæra 
gerir engan gæfumun. Þessi hjálpargögn krefjast jafnvel meiri færni, 
hvort heldur sem er á móðurmálinu eða markmálinu.

Kennsla og þjálfun í notkun orðabóka ætti því að vera hluti af 
námi og kennslu tungumála. Í því sambandi hafa Martín García 
(1999) og aðrir orðabókafræðingar (Alvar Ezquerra 2003; Maldonado 
2008; Nomdedeu 2011; Nied Curcio 2015; Onieva Palomar 2022) 
vakið athygli á hversu mikilvæg orðabókin er í tileinkun annars 
máls. Þeir telja að nemendur geti aukið orðaforða sinn með mark-
vissri og réttri notkun orðabóka ásamt því að bæta stafsetningu sína. 
Þá muni aukin færni í orðabókarnotkun stuðla að réttri notkun 
orða og nemendur muni með aukinni hæfni geta glöggvað sig betur 
á yfirfærðri merkingu orða, lært að nota þau í ýmsum orðasam-
böndum og orðastæðum auk þess að geta tileinkað sér staðlaða og 
pragmatíska notkun þeirra sem aftur á móti leiði til aukinnar færni í 
beitingu málsins. Óhjákvæmilega komast notendur að því hvað orða-
bókin hefur að geyma og átta sig á því að hún er ómissandi verkfæri 
í tungumálanámi, þýðingum og allri vinnu með tungumál.

Það er á könnu tungmálakennarans að kenna nemendum að nota 
orðabókina í náminu ásamt því að leiðbeina þeim við val á orða-
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bókum. Ekki er hægt að ganga út frá því sem gefnu að kennarinn 
hafi þekkingu á sviði orðabókarfræði, að hann þekki til tegundar-
flokka orðabóka, mismunandi orðabókarskipana (heildarskipan, 
meginskipan og innskipan) eða skipulags orðsgreina. Ónóg þekking 
á þessu sviði er vísbending um að kennarinn sé ekki vel að sér um 
kosti og galla orðabókanna sem valið stendur um og fyrir vikið má 
draga í efa að hann sé í stakk búinn til að leiðbeina nemendum við 
val á viðeigandi orðabók eða orðabókum. Þá er hætt við að hafi hann 
litla sem enga hugmynd um byggingu og innihald orðabóka gildi 
það einnig um notkun þeirra. Carstens bendir á að „even teachers 
are often unaware of the advantages and disadvantages different dic-
tionary types have with regard to different stages of learning (intro-
ductory, intermediate and advanced) and different learning tasks (for 
instance encoding and decoding)“ (1995, 108). Hún bendir jafnframt 
á að tregðu kennara til að kenna notkun orðabóka megi rekja til 
ónógrar þekkingar á byggingu orðabóka og lítillar færni í notkun 
þeirra (1995, 109). 

Nú má velta vöngum yfir því hvort þessi staða hafi eitthvað 
breyst á síðustu áratugum. Staðreyndin er sú að svo virðist ekki 
vera. Rannsóknir í orðabókarnotkunarfræðum benda til að ýmsu sé 
ábótavant í kennslu og þjálfun orðabókanotkunar (Nied Curcio 2015; 
Onieva Palomar 2019; 2022) og kalla margir fræðimenn á sviðinu 
eftir bragarbót þar á ef ekki á illa að fara (sbr. Onieva Palomar 2022).

Óformleg könnun meðal MA-nemanna í upphafi námskeiðsins 
sem hér er til umfjöllunar staðfestir það sem fyrr var sagt. Margir 
þeirra, sumir jafnvel með áralanga kennslu að baki, segjast aldrei hafa 
fengið markvissa tilsögn í notkun orðabóka á námsárum sínum og að 
þeir hafi orðið þess varir að nemendur þeirra séu í svipuðum sporum. 
Þá er sláandi að nemendur, innlendir sem erlendir, skuli viðurkenna 
að þeir hafi aldrei lesið inngang eða notkunarleiðbeiningar í orða-
bókinni/orðabókunum sem þeir nota og hafi ekki hugmynd um 
hvaða upplýsingar þar sé að finna né heldur hvernig þeir geti nýtt sér 
orðabókina til hins ýtrasta. Þessar upplýsingar eru í takt við niður-
stöður nokkurra nýlegra rannsókna: hjá Lew og Galas kemur fram 
að „our subjects in their majority denied having received training in 
dictionary skills or having read the front matter instructions in their 
dictionaries“ (2008, 1279). Molenda og Kiermasz gera að umtalsefni 
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í grein sinni um tungumálakennslu í Póllandi að „[...] though dic-
tionary skills should be taught, some of the previously mentioned 
results seem to indicate that they are, to a large extent, neglected in 
the language classroom“ (2013, 190). Marello kemst að þeirri niður-
stöðu í grein sinni um notkun rafrænna orðabóka í snjallsímum að 
„the experiment has shown that without knowing how to consult 
a dictionary the user does not take full advantage of the electronic 
dictionary [...]“ (2014, 78). Onieva Palomar tekur í sama streng þegar 
hann bendir á að hjá kennurum jafnt sem annarsmálsnemum á Spáni 
sé þekkingu og kunnáttu í notkun orðabóka ábótavant sökum þess 
að engin fræðsla eða þjálfun sé í boði í orðabókarnotkun (2022, 43). 

2. Erasmus Mundus og MULTIELE-námsleiðin
við Háskóla Íslands

Tildrög þess að námskeiðið „Orðabókarfræði/Orðabókin í tungu-
málanámi og -kennslu“ er kennt í spænsku við Háskóla Íslands eru 
þau að kennarar í deildinni tóku, ásamt spænskukennurum í öðrum 
evrópskum háskólum, þátt í að smíða sameiginlega námsleið3 sem 
hlaut Erasmus Mundus styrk frá Evrópusambandinu á árunum frá 
2010 til 2016. Þessi sameiginlega námsleið í kennslu spænsku sem 
annars máls fékk heitið MULTIELE – Master‘s degree in Learning and 
Teaching of Spanish in Multilingual and International Context. Markmið 
námsins var að mennta og þjálfa nemendur í að kenna spænsku sem 
annað mál í mismunandi samfélags- og menningarlegu umhverfi og 
í mismunandi málsamfélögum. Um tveggja ára nám var að ræða sem 
spannaði fjórar annir. Námið samsvaraði 120 eininga (ECTS) námi 
á meistarastigi sem er alla jafna tveggja ára nám að BA-námi loknu. 
Nemendur sem hlutu styrk til námsins komu víða að úr heiminum 
en sú krafa var gerð að nemandi talaði afbragðsgóða spænsku, þ.e. C1 
samkvæmt Evrópurammanum. Hvað varðar ensku skyldi nemandi 

3 Evrópsku háskólarnir voru eftirfarandi: Stokkhólms-háskóli í Svíþjóð, Groningen-háskóli í 
Hollandi, Freie Universität í Berlín, Þýskalandi, Deusto-háskóli í Bilbao á Spáni, Pompeu 
Fabra-háskóli í Barcelona, Spáni, Háskólinn í Barcelona á Spáni og Háskóli Íslands. Fimm háskólar 
í öðrum heimsálfum tóku þátt í samstarfinu. Í Asíu voru það Osaka-háskóli í Japan, Jawaharlal 
Nehru-háskóli í Nýju Dehli, Indlandi, og Málvísindaháskólinn í Moskvu, Rússlandi. Í Ameríku 
voru það Campinas-háskóli í Brasilíu og Maryland-háskóli í Bandaríkjunum.
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geta fært sönnur á færnistig B2. Kennslan fór fram á spænsku en í 
einstaka tilvikum á ensku. Nemendur áttu því að vera í stakk búnir 
til að geta hlustað á fyrirlestra og tekið þátt í málstofum á ensku. 

Eins og áður sagði var náminu skipt í fjórar annir og fór kennsla 
fram í mismunandi borgum og löndum. Námið hófst í öllum til-
fellum í Deusto-háskóla í Bilbao, það er að segja í tvímála málsam-
félagi þar sem töluð er bæði baskneska og spænska. Á annarri önn 
fluttu nemendur sig um set og héldu námi sínu áfram í nýrri borg og 
í öðru tvímála málsamfélagi, þ.e. í Barcelona þar sem er töluð kata-
lónska og spænska. Á þriðju önn var komið að því að fara úr landi. Á 
nýjum áfangastað í Evrópu, Ameríku eða Asíu voru kennsluæfingar 
og ýmis námskeið á dagskránni. Nemendur voru nú allir í samfélagi 
þar sem engin spænska var töluð. Náminu lauk með lokaverkefni 
eða MA-ritgerð sem samsvaraði 30 einingum. Þeim nemendum 
sem voru utan Evrópu á þriðju önn var gert að snúa aftur til Evrópu 
til að ljúka náminu í háskólunum í Hollandi, Íslandi, Svíþjóð eða 
Þýskalandi.

Við Háskóla Íslands var skipulag námsins með þeim hætti að á 
haustmisseri luku kennaranemarnir 20 einingum í kennsluæfingum 
og 10 einingum í tveimur námskeiðum: annars vegar „Notkun 
nýrrar tækni í spænskukennslu“ og hins vegar „Orðabókarfræði/
notkun orðabóka í tungumálanámi og -kennslu“. Það síðarnefnda 
var einungis í boði við Háskóla Íslands og er ennþá kennt á MA-
stigi.4 Á vormisseri unnu nemendur alla jafna að lokaverkefni sínu 
sem gilti 30 einingar. Þess má geta að nokkur lokaverkefni fjölluðu 
á einn eða annan hátt um notkun orðabóka í kennslu spænsku sem 
annars máls eða um orðabókina sem verkfæri í tungumálanámi eða 
-kennslu. Einnig má nefna að nemandi úr MULTIELE-hópnum 
stundar um þessar mundir doktorsnám við Háskóla Íslands og snýr 
rannsókn hans að orðastæðum í tvímála orðabókum með íslensku 
sem viðfangsmál og spænsku sem markmál. Doktorsneminn er einn-
ig starfsmaður LEXIA-SPÆ, tvímála orðabókar á milli íslensku og 
spænsku sem unnið er að í samstarfi við Stofnun Árna Magnússonar 

4 Árið 2011 var undirritaður samningur milli HÍ og Háskólans í Sevilla. Kvað hann á um 
sameiginlega lokagráðu („joint degree“) á MA-stigi í spænsku annars vegar og í spænskukennslu 
hins vegar. Samningurinn hefur verið endurnýjaður í tvígang. Undanfarin skólaár hafa nemendur 
frá Sevilla-háskóla verið á bilinu tveir til fjórir á ári.
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í íslenskum fræðum og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 
tungumálum.

3. Námskeiðið Orðabókarfræði/orðabókin í tungu-
málanámi og -kennslu

Ástæða þess að námskeiðið „Orðabókarfræði/Orðabókin í tungu-
málanámi og -kennslu“ er hluti af spænskunáminu við HÍ er fyrst og 
fremst þátttaka háskólans í hinni alþjóðlegu námsleið, MULTIELE. 
Þess skal þó getið að það hafði sitt að segja að á BA-stigi hafði verið 
kennd orðabókarfræði á árunum frá 2003 til 2005, þannig að til 
staðar var bæði þekking og reynsla. 

Markmiðið með námskeiðinu var að gefa MA-nemendum innsýn 
í kenningarlega orðabókarfræði og orðabókargerð, og að gera þeim 
kleift að nota þá grunnþekkingu í kennslu sinni í skólastofunni, 
bæði til að kenna nemendum á grunn- og framhaldsskólastigi um 
orðabækur og að þjálfa þá í að nota orðabækur. 

3.1. Námskeiðslýsing

Í upphafi annar fá nemendur gögn í hendur varðandi skipulag nám-
skeiðsins, námsmat og lesefni. Kennslan fer fram í fyrirlestrum og 
umræðum. 

Í fyrstu kennslustundinni er fjallað almennt um orðabókarfræði, 
út á hvað fræðin ganga og hver sé munurinn á kenningarlegri orða-
bókarfræði og orðabókargerð. Handbókin sem notuð er í námskeiðinu 
er Lexicografía española (2003) sem Medina Guerra ritstýrði. Bókin er 
grunnurinn að fyrsta hluta námskeiðsins og er útgangspunktur fyrir 
fyrstu verkefni og fyrirlestra nemenda. Athygli nemenda er vakin á 
öðru lesefni sem gæti nýst þeim í náminu. 

Til að auðvelda íslenskum nemendum að tileinka sér fagorð orða-
bókarfræðinnar fá þeir í hendur orðalista yfir helstu hugtök og heiti 
í faginu og jafngildi þeirra á íslensku. Þessi orðalisti byggir á upp-
lýsingum úr Nordisk leksikografisk ordbok frá 1997.
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3 .1 .1 . Skipulag námskeiðsins

Námskeiðinu er skipt í fjóra hluta. Hér verður í stuttu máli gerð 
grein fyrir hverjum hluta fyrir sig.

3 .1 .1 .1 . Fyrsti hluti: Tegundarflokkun og orðabókarskipan

Í fyrsta hluta námskeiðsins er það á hendi nemenda að undirbúa og 
kynna í fyrirlestri það helsta sem lýtur að byggingu og skipan orða-
bókarinnar. Hér er völdum köflum handbókarinnar fylgt, þ.e. þeim 
sem fjalla um tegundarflokkun orðabóka, orðabókarskipan, flokka 
skilgreininga, rafrænar orðabækur, skólaorðabækur og tvímálaorða-
bækur. Kynningunni skal fylgja samantekt sem samnemendur fá 
í hendur fyrir kennslustundina. Innihald, efnistök og framsetning 
efnis er síðan útgangspunktur fyrir umræður í tímum.

Í fyrsta fyrirlestrinum er fjallað um tegundaflokkun orðabóka og 
hvað einkennir hvern flokk. Nefna skal helstu flokka til sögunnar 
og hvað það er sem aðgreinir einmálaorðabækur annars vegar frá tví-
málaorðabókum og hins vegar frá margmálaorðabókum. Gera skal 
grein fyrir muninum á almennum orðabókum og sérhæfðum orða-
bókum, valkvæðum orðabókum og normkvæðum orðabókum, rað-
venslaorðabókum og staðvenslaorðabókum, inntaksskipuðum orða-
bókum og segðarskipuðum orðabókum, ásamt því að draga fram 
muninn á skólaorðabókum, einmála orðabókum fyrir annars máls 
nema, m.m. 

Þá fylgir fyrirlestur þar sem gera skal grein fyrir heildarskipan og 
meginskipan orðabóka, efnisvali, flettuvali, lemmun og mögulegri 
skipan orðaflettanna í orðabókum (inntaksskipuð, segðarskipuð), 
inngangi, notkunarleiðbeiningum, skammstafanaskrá, skrá yfir tákn 
sem koma fyrir í orðabókinni ásamt leturgerð, viðauka eða viðaukum.

Innskipan orðabóka er í brennidepli í þriðja fyrirlestrinum. 
Orðsgreinarskipan er skýrð ásamt helstu hugtökum stoðmálsins sem 
koma fyrir í orðsgreinum. Má til að mynda nefna upplýsingar um 
framburð, skiptingu í atkvæði, málfræðiupplýsingar, skilgreiningar 
(eiginmerkingu og aukamerkingu), margræði, samheiti og andheiti. 
Auk þess er orðmyndun, samkvæði og samgervi, notkunardæmum 
og fleiryrtum orðum gerð skil. Jafnframt skal athyglinni beint að 
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upplýsingum um notkun orðsins í málsamfélaginu, t.d. stílgildis-
mörkun, fagmörkun, málsvæðismörkun og efnissviði, m.m. Undir 
þessum lið er einnig fjallað um flokka skilgreininga eins og grein-
andi skilgreiningu, tengjandi skilgreiningu, samheitaskilgreiningu, 
andheitaskilgreiningu, o.fl.

Orðabókargerð hefur ekki farið varhluta af þeirri tæknibyltingu 
sem hefur átt sér stað undanfarna áratugi. Þegar kemur að því að gera 
grein fyrir orðabókum á netinu eða rafrænum orðabókum skal draga 
fram mismuninn á hefðbundinni prentaðri orðabók og rafrænni 
orðabók hvað varðar notendaviðmót, skipulag og upplýsingar, m.m. 
Eins og Þórdís Úlfarsdóttir bendir á býður orðabók á netinu m.a. 
upp á „meiri hraða í upplýsingaöflun, meira myndefni, hreyfimyndir 
og hljóð, tengla innan verksins og út fyrir það“ (2013, 43), atriði sem 
einnig skal hafa orð á í fyrirlestrinum.

Fimmti fyrirlesturinn er um skólaorðabækur og einmála orða-
bækur fyrir annarsmálsnemendur. Kennaranemarnir skulu gera grein 
fyrir hvað það er helst sem einkennir þessa tegund orðabóka og gera 
grein fyrir markhópnum eða notendahópnum sem þær beinast að. Að 
lokum eru tvímálaorðabækur í kastljósinu. Fjallað er um skilnings-
orðabækur, málbeitingarorðabækur, einbentar eða tvíbentar, ein-
stefnu- og tvístefnuorðabækur o.fl. Í tvímálaorðabókum er orði á 
viðfangsmáli fundið jafngildi eða jafnheiti á markmálinu ef slíkt er 
mögulegt. Hér skal öðrum einkennum tvímálaorðabóka jafnframt 
gerð skil og markhópi slíkra verka.

Í þessum hluta námskeiðsins öðlast nemendur skilning á ýmsum 
grundvallarhugtökum sem lúta að gerð og byggingu orðabóka og 
nýtast þeim til þess að takast á við næstu verkefni í námskeiðinu. 

3 .1 .1 .2 . Annar hluti: Lýsing og ritdómur um orðabók

Í öðrum hluta námskeiðsins fær hver nemandi í hendur orðabók 
sem hann á að rýna í og gera grein fyrir í fyrirlestri. Alla jafna eru 
það spænskar orðabækur sem eru kynntar; ef um tvímálaorðabók 
er að ræða er spænska annaðhvort markmálið eða viðfangsmálið. 
Nemendum ber að hafa í huga alla þá liði sem voru til umfjöllunar í 
fyrsta hluta námskeiðsins. Mat skal lagt á orðabókina og það dregið 
fram sem telja má kosti hennar og galla. Ef orðabókin er til í rafrænni 
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útgáfu ber að gera grein fyrir notendaviðmóti, skipulagi og öðru sem 
einkennir veforðabækur.5

Í þessum hluta námskeiðsins er fjallað um orðabækur af ýmsu 
tagi. Má til dæmis nefna almennar (móðurmáls)orðabækur, einmála 
orðabækur fyrir annarsmálsnema, tvímálaorðabækur, orðtengslaorða-
bækur, málnotkunarorðabækur, orðsifjabækur, samheita/andheita-
orðabækur, íðorðabækur, stafsetningarorðabækur, slangurorðabækur, 
o.s.frv.

Nemendur fá í hendur skapalón sem þeir geta stuðst við við 
undirbúning kynningarinnar.

3 .1 .1 .3 . Þriðji hluti: Fyrirlestrar gestakennara og orðabókarmanna

Í þriðja hluta námskeiðsins halda nokkrir gestakennarar og orða-
bókarmenn fyrirlestra sem lúta á einn eða annan hátt að orðabókum, 
orðabókarfræðum og orðabókargerð. Einnig eru sóttar heim tvær 
stofnanir sem heyra undir Árnastofnun.

Sérfræðingar frá Orðfræðisviði Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum (SÁM) fjalla um rafrænu orðabókina www .islex .
is, margmála orðabók á vefnum með íslensku sem viðfangsmál og 
Norðurlandamálin sem markmál, ásamt LEXIU, en undir síðast-
nefnda titlinum eru íslensk-frönsk orðabók (opnuð í júní 2021), ís-
lensk-þýsk og íslensk-spænsk orðabók. Þá er í fyrirlestri fjallað um 
spænska hluta LEXIU og þá vinnu sem þegar hefur verið innt af 
hendi við smíði orðsgreina á markmálinu í orðabókinni.

Ýmsir spænskir háskólakennarar og fræðimenn kynna sögu og 
þróun spænskra orðasambandaorðabóka ásamt því að fjalla um orða-
sambönd í einmála og tvímála orðabókum, stöðu þeirra í orðsgrein, 
skilgreiningu, m.m. Þá er einnig fjallað um stafræn textasöfn og 
orðabókarfræði. 

Undir lok námskeiðsins er Orðfræðisvið Árnastofnunar sótt heim. 
Þar fá nemendur greinargóðar upplýsingar um vinnu orðabókar-
manns og orðabókarteymis. Í síðasta tíma námskeiðsins er stiklað 
á stóru í sögu spænskrar orðabókargerðar, allt frá miðöldum til 20. 
aldar og helstu orðabækur og orðasöfn tímabilsins reifaðar. Þá er at-

5 Þess má geta að ekki hafa allir notendur aðgang að rafrænum orðabókum og að margar tegundir 
orðabóka eru ekki til á rafænu formi.
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hyglinni beint að tvímála orðabókum frá fyrri öldum. Í framhaldinu 
er haldið í Árnagarð þar sem hin svokölluðu basknesk-íslensku orða-
söfn eru skoðuð.6 

3 .1 .1 .4 . Fjórði hluti: Lokaverkefni

Námskeiðinu lýkur með því að nemendur skrifa u.þ.b. 25 blaðsíðna 
lokaritgerð. Verkefnið á að fjalla um orðabók að eigin vali, gerð og 
byggingu, og notkun hennar í kennslu spænsku sem erlends máls.

Í fyrsta hluta verkefnisins á nemandi að gera glögga grein fyrir 
hvernig hann hefur hugsað sér að kynna orðabókina fyrir markhópi 
að eigin vali. Í framhaldinu skal hann skipuleggja kennslustundir 
fyrir nemendur þar sem hann fléttar inn þjálfun í notkun orða-
bókarinnar, hvort sem er í kennslustofunni eða utan hennar. Ætlast 
er til þess að kennaranemarnir búi til efni eða aðlagi æfingar og 
verkefni að orðabókinni sem varð fyrir valinu. Í kennslutillögunni 
er nemandanum frjálst að nýta sér efni frá t.d. Prado Aragonés 
(1996a; 1996b; 2001) sem hefur búið til kennsluefni til að þjálfa 
notkun orðabóka í skólastofunni. Í verkefnabók Prado Aragonés 
eru æfingar sem lúta að leitaraðgangi að efniviðnum í orðabókum. 
Æskilegt er að beina sjónum sérstaklega að stafrófinu því að skilyrði 
fyrir árangri í notkun prentaðra orðabóka er að notandinn kunni 
stafrófið.7 Síðan er brýnt að orðabókarnotandi þekki orðflokkana og 
hafi grunnþekkingu í sagnbeygingu markmálsins. Aðrar æfingar 
hverfast um að ná sem bestum tökum á því að skilja og túlka rétt 
þær upplýsingar sem koma fyrir í flettugreinum, hvort sem þær eru 
á pappír eða á rafrænu formi.

6 Vocabula Gallica (AM 897 4to) og Vocabula Biscaica (AM 987 4to).

7 Hafa skal í huga að ekki er alltaf aðgangur að rafrænum orðabókum í skólastofunni, að ekki eru 
til slíkar orðabækur fyrir öll tungumál og ósjaldan verður að borga fyrir aðgang að orðabókum á 
netinu.
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4. Könnun á orðabókanotkun framhaldsskólanema 
á höfuðborgarsvæðinu 

Að lokum má geta þess að það hefur lengi leikið forvitni á að vita 
hvort og þá hvaða orðabækur íslenskir nemar í framhaldsskóla nota í 
spænskunámi sínu. Tækifæri til að kanna það gafst þegar Estébanez 
Bueno vann að lokaverkefni sínu til meistaragráðu í spænskukennslu 
veturinn 2021–2022. Til að komast að því hvort nemendur fletta 
upp í orðabók á pappír, á rafrænu formi eða notuðu þýðingaforrit 
til að afla sér upplýsinga um merkingu eða jafngildi orða, og hvort 
þeir flettu upp í einmála eða tvímála orðabókum, var þess farið á 
leit við nokkra framhaldsskólakennara að fá að leggja könnun fyrir 
nemendur þeirra. Það reyndist auðsótt og var könnun gerð í fjórum 
framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu í apríl 2022. Nafnlaus 
könnun á pappír var lögð fyrir í upphafi kennslustundar að rann-
sakanda viðstöddum. Könnunin samanstóð af 23 spurningum á 
samtals þremur blaðsíðum. Alls tóku 260 spænskunemar þátt í 
könnuninni. Samhliða þessari könnun var spænskukennurum send 
könnun rafrænt og tóku 8 starfandi kennarar þátt í henni. Tilgangur 
seinni könnunarinnar var að kanna hug og afstöðu kennara til orða-
bókarnotkunar í kennslustundum og tungumálakennslu almennt.

Hér verður stiklað á stóru og helstu niðurstöður beggja kannana 
reifaðar í stuttu máli. Ef sjónum er beint að svörum kennaranna 
sögðust þeir upplýsa nemendur um helstu tvímálaorðabækur fyrir 
tungumálaparið spænsku og íslensku. Þar eru efst á blaði Spænsk-
íslensk orðabók (2007) og Íslensk-spænsk orðabók (2011) sem eru aðgengi-
legar á netinu: snara .is. Nemendur hafa ókeypis aðgang að þessum 
orðabókum innan veggja skólans, hvort sem er í tölvu eða síma, og í 
sumum tilvikum á prenti.8 Þá svara kennararnir því til að þeir bendi 
á önnur verkfæri á netinu sem gætu nýst nemendum. Í könnuninni 
kemur einnig í ljós að þeir eru afar hlynntir notkun orðabóka og 
hvetja nemendur til að nýta sér þessi hjálpargögn, hvort sem er á raf-
rænu formi eða á bók, við úrlausn verkefna í kennslustund eða heima 
(Estébanez Bueno 2022). 

8 Í nokkrum kennslustofum blöstu við mörg eintök af Spænsk-íslensk og Íslensk-spænsk orðabókum. 
Kennararnir nefndu það hins vegar að prentuðu bækurnar væru sjaldan notaðar þar sem allir 
nemendur væru með síma eða tölvu við hendina.
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Ef vikið er að niðurstöðu könnunarinnar sem var lögð fyrir nem-
endurna nota um 95% þeirra orðabók á netinu. Um 78% þeirra nota 
tvímálaorðabók og benda niðurstöður til þess að margir þekki og 
noti tvímálaorðabækurnar sem eru aðgengilegar á snara .is, eða tæp 
62% (Estébanez Bueno 2022). Gera má ráð fyrir að þeir fylgi hér ráð-
leggingum kennara sinna. Eins og áður sagði hafa nemendur ókeypis 
aðgang að þessum hjálpargögnum í skólanum en alla jafna ekki 
þegar heim er komið nema þeir hafi keypt áskrift að snöru .is. Rúm 
16% aðspurðra segjast nota jöfnum höndum einmála og tvímála 
orðabækur. Heima fyrir segjast flestir nemendanna nota rafrænar 
orðabækur á borð við SpanishDict, tæp 34%, eða þýðingarforrit eins 
og Google Translate, um 20%, til að leysa heimaverkefnin. Líta má á 
Google Translate sem tvímála orðabók eða orðalista þar sem mögu-
legt er að slá inn orð og fá þýðingu eða jafngildi þess. Einnig nota 
nemendur þýðingarforritið til þess að þýða heilar setningar eða máls-
greinar í stað þess að glíma við að smíða þær með aðstoð orðabóka. 
Önnur hjálpargögn sem nemendur nefna eru t.d. Wordreference, Glosbe 
og Duolingo. Athygli vekur að nemendur nota jafnvel tvímálaorða-
bækur á netinu þar sem enska er annað hvort markmálið eða við-
fangsmálið en ekki íslenska. 

Samkvæmt niðurstöðu könnunarinnar eru það almennt kennar-
arnir sem hafa upplýst nemendur um hjálpargögn á rafrænu formi 
sem nýtast þeim í málanáminu, og þá einkum og sér í lagi orða-
bækur. Ríflega 65% spænskunema segjast hafa fengið leiðbeiningar 
í notkun spænskra orðabóka í náminu og yfir 68% svara því til þeir 
hafi lært að nota orðabækur í ensku- eða dönskunámi sínu. 

Þegar nemendur eru spurðir hvort þeim leyfist að nota orðabækur 
í snjallsíma eða þýðingarforrit í kennslustund svara yfir 80% þeirra 
að svo sé. Helsta þýðingarforritið sem er notað er Google Translate 
en tæp 50% aðspurðra segjast notast við forritið. Um 22% nýta sér 
SpanishDict. Hvað varðar Google Translate mæla spænskukennarar 
alla jafna ekki með notkun forritsins þar sem ekki er á niðurstöður 
þess að treysta.9 Þetta viðhorf kemur glögglega í ljós í niðurstöðum 

9 Ef spænska nafnorðið desesperación er slegið inn í þar til gerðan reit fæst þýðingin ‚örvæntingu‘; 
sama niðurstaða fæst ef slegið er inn sagnorðið desesperar (‚örvænta‘), þ.e. upp kemur ‚örvæntingu‘. 
Ef íslenska orðið rúm er slegið inn kemur fyrst upp þýðingin ‚espacio‘ sem merkir ‚rými‘ en ekki 
‚fleti til að sofa í‘ (translate.google.com).
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könnunarinnar sem lögð var fyrir kennarana sem og í svörum nem-
enda sem segjast nota það en nefna jafnframt að kennarar þeirra mæli 
ekki með að þeir geri það. Þá kemur einnig fram í könnuninni að 
nemendur telja alla jafna afar gagnlegt að nota orðabækur í spænsku-
náminu, hvort sem er til málbeitingar eða málskilnings og segja þeir 
að kennarar þeirra hvetji þá til að nýta sér hjálpargögn eins og orða-
bækur í allri verkefnavinnu (Estébanez Bueno 2022).

Lokaorð

Í þessari grein hefur í stuttu máli verið fjallað um notkun orðabóka í 
tungumálanámi og -kennslu. Gerð var grein fyrir ýmsum erlendum 
rannsóknum á sviði orðabókanotkunar meðal tungumálanema á mis-
munandi færni- og skólastigum. Niðurstöður rannsókna og kannana 
sýna svo ekki verður um villst að færni nemenda í notkun orðabóka, 
veforðabóka eða orðabóka á prenti, er ábótavant. Þá sýna margar 
kannanir að kennarar eru margir hverjir ekki í stakk búnir til að 
leiðbeina nemendum við val á orðabókum og að þekking þeirra á 
gerð og byggingu orðabóka sé þeim fjötur um fót þegar kemur að 
því að kenna og þjálfa nemendur í notkun þeirra. Þetta kemur til af 
því að yfirleitt er gengið út frá því sem gefnu að þekking og færni 
kennarans á þessu sviði sé til staðar. Í framhaldinu var sagt frá tilurð 
og skipulagi námskeiðs um notkun orðabóka í kennslu spænsku sem 
erlends máls en tilgangur námskeiðsins er, eins og fram hefur komið, 
að undirbúa verðandi spænskukennara í að meta hvaða orðabækur 
henti fyrir tungumálanema á ýmsum málfærnistigum og kenna og 
þjálfa nemendur í orðabókanotkun. Í lokakaflanum var greint frá 
könnun um orðabókanotkun sem nýverið var lögð fyrir annars vegar 
kennara og hins vegar nemendur í nokkrum framhaldsskólum á 
höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður hennar sýna glögglega að íslenskir 
spænskunemendur kjósa að nota tvímála veforðabækur og er niður-
staðan í takt við flestar kannanir svipaðs eðlis sem voru lagðar fyrir 
tungumálanemendur annars staðar í heiminum (Müller-Spitzer 2017; 
Nied Curcio 2015; Domínguez Vázquez og Valcárcel Riveiro 2014; 
Marello 2014; Mas Álvarez, Santalla del Río og Iglesias Cancela 
2017). Samkvæmt könnuninni sem spænskukennarar í framhaldskól-
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um svöruðu er viðhorf þeirra til notkunar orðabóka í málanáminu 
afar jákvætt og hvetja þeir nemendur til að nota þessi hjálpargögn. Þá 
upplýsa þeir þá um hvaða verkfæri séu þeim aðgengileg og hverjir séu 
helstu kostir þeirra miðað við tungumálafærni notendanna.10

Það er eðlilegt að nemendur reyni að nýta sér nýjustu tækni og 
fletti upp í rafrænum orðabókum eða öðrum stafrænum hjálpar-
gögnum á netinu í gegnum tölvu eða snjallsíma. Sú tækni ein og 
sér gerir þeim hins vegar ekki endilega kleift að skilja það sem upp 
kemur á skjánum (Domínguez Vázquez og Valcárcel Riveiro 2014, 
184; Fredholm 2019). Nemendur verða að hafa ákveðinn grunn 
eða forsendur til að túlka rétt þær upplýsingar sem við þeim blasa 
og þeir verða að geta notað þær á viðeigandi hátt. Rétt er að hafa í 
huga að stafræn hjálpargögn á netinu, þau sem hér eru í brennidepli, 
byggja að megninu til á þeim kenningum sem liggja orðabókum til 
grundvallar og skipan upplýsinganna er sú sama eða svipuð. Tæknin 
flýtir hins vegar uppflettiferlinu og gerir notendum kleift að vafra 
um tengla innan verksins og út fyrir það, hlusta á framburð og birta 
myndir sem styðja við skýringu orða, m.m. Þá er flettufjölda engin 
takmörk sett eins og í tilfelli orðabóka á pappír. Hvað sem því líður, 
það þarf að læra að nota og nýta sér öll þessi hjálpargögn. Fyrir vikið 
er æskilegt að nemendur fái markvissa þjálfun til þess að öðlast 
þekkingu og leikni í að nýta sér orðabækur í tungumálanámi sínu, 
hvort sem um er að ræða orðabækur á pappír eða á rafrænu formi, 
eða þýðingaforrit.

Ekki er nokkur vafi á því að „det påhviler [...] især lærere, at 
undervise i ordbøgers brug og ordbogsproblemer“ eins og Dollerup 
(1998, 87) bendir réttilega á. Spænski orðabókafræðingurinn Alvar 
Ezquerra (2003, 13) hefur hamrað á því að ef verðandi kennari eigi 
að geta metið og mælt með því hvaða orðabækur á að nota á mis-
munandi málfærnistigum og kennt orðabókarnotkun verði hann 
sjálfur að hafa einhverja hugmynd um gerð og uppbyggingu orða-
bóka, hvort sem um er að ræða einmála eða tvímála orðabækur, 
orðabækur á pappír eða á rafrænu formi. Tilgangur námskeiðsins 
sem hér hefur verið sagt frá er ekki einungis sá að undirbúa verðandi 
spænskukennara undir það að kenna notkun og nota orðabækur í 

10 Þess ber að geta að valið stendur ekki um margar útgáfur orðabóka. 
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kennslu sinni heldur einnig að sjá til þess að nemendur öðlist færni í 
því að nota valdar orðabækur, hvort sem er í bókarformi eða á netinu, 
í skólastofunni eða við aðrar kringumstæður. 
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Útdráttur

Orðabækur, tungumálanám og tungumálakennsla

Í þessari grein beinast sjónir að notkun orðabóka í tungumálanámi 
og -kennslu. Niðurstöður rannsókna sýna að rétt notkun orðabóka 
stuðlar að betri og markvissari málbeitingu tungumálanema og að 
þekking og færni í notkun orðabóka ýtir undir sjálfstæði og eykur 
virkni nemandans í málanáminu. Nú á dögum hafa nemendur í 
erlendum tungumálum aðgang að orðabókum fyrir mismunandi 
málfærnistig, bæði tvímála- og einmálaorðabókum á pappír eða á 
rafrænu formi. Samkvæmt könnunum kjósa flestir tungumálanemar 
að nota rafrænar tvímálaorðabækur. Ný tækni hefur hins vegar ekki 
aukið færni nemenda í orðabókanotkun, þvert á móti sýna kannanir 
að hæfni/færni nemenda í notkun orðabóka er ábótavant. Það má 
eflaust rekja til þess að kennslu og þjálfun í notkun orðabóka er 
áfátt. Það er á hendi tungumálakennarans að kenna nemendum að 
nota orðabækur og leiðbeina við val á þeim. Eigi tungumálakennari 
að vera í stakk búinn til að kenna notkun orðabóka og meta hvaða 
orðabækur hæfi mismunandi málfærnistigum verður hann að hafa 
hugmynd um gerð þeirra og byggingu. Hér er sagt frá tilurð og 
skipulagi námskeiðs á meistarastigi ætluðu verðandi spænskukenn-
urum. Tilgangurinn með námskeiðinu er m.a. að leiðbeina verðandi 
kennurum í að meta hvaða orðabækur henta best fyrir nemendur á 
ýmsum málfærnistigum og að kenna nemendum að nota orðabækur. 
Einnig er sagt frá könnun um notkun orðabóka sem nýlega var gerð 
í nokkrum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu.

Lykilorð: orðabókanotkun, tungumálanám, tungumálakennsla
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Abstract

Dictionaries, Language Learning and 
Language Instruction

This article focuses on teaching the use of dictionaries in language 
learning. Prior research has shown that the correct use of diction-
aries contributes to a better encoding of the L2 and that skills 
in the use of dictionaries promote independence and increase the 
student’s activity in the language learning. Nowadays, foreign and 
second language learners have access to dictionaries for different 
levels of learning, both bilingual and monolingual as well as paper 
dictionaries or electronic dictionaries in various forms. According 
to surveys, most language learners prefer to use online bilingual 
dictionaries. The new technology, however, has not led to increased 
proficiency in dictionary use on the contrary, surveys indicate defi-
cient skills. This can be attributed to the lack of systematic instruc-
tion and specific training in dictionary use. It is up to the language 
teacher to teach students dictionary use as well as to guide them 
to select the appropriate dictionary. In order to be able to teach the 
use of dictionaries and to evaluate which dictionaries should be used 
at different language levels, the language teacher must have some 
knowledge of the different types of dictionaries and the structure 
and content of a dictionary. This article describes the organization 
of a master’s course on lexicography for future Spanish teachers, the 
purpose of which is to train future teachers in assessing which dic-
tionaries are adequate for students at different language levels and 
in teaching dictionary skills/use. Finally, the article reports on the 
results of a study investigating the use of dictionaries among stu-
dents of Spanish in several secondary schools in the Reykjavik area.

Keywords: dictionary use, second language acquisition, language 
teaching 
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Hólmfríður Garðarsdóttir
Háskóla Íslands

Innsýn og aukin færni:
Að „lesa“ menningu þjóða með

aðstoð kvikmynda1

Mál og menning eru tengd órjúfanlegum böndum .2

Inngangur

Rannsóknir á sviði annarsmálsfræða hafa á síðari árum að hluta 
hverfst um mikilvægi hvatningar og þess að námsefni og 

fyrirkomulag kennslu veki og/eða viðhaldi áhuga og forvitni nemenda 
(Dörnyei 2003, 3–32). Einnig hafa þær staðfest að áhugi ráðist af 
mörgum ólíkum þáttum, s.s. aldri, uppruna, færni, smekk og áhuga-
málum (Dörnyei 2000, 519–538). Í því samhengi leggja fræðimenn 
áherslu á mikilvægi þess að greina félagslegar jafnt sem sálfélagslegar 
breytur nemendahópsins og ítreka að þær megi skilja sem vísitölur 
um áhuga. Almennur áhugi og það hvort nám er stundað með form-
legum hætti eða hvort nemi lifir og hrærist í málumhverfinu skiptir 
að auki verulegu máli. Rod Ellis telur t.d. mikilvægt að upplifun og 
tilfinningalegt áreiti beri að samþætta fag- og fræðilegri innlögn, og 
að stöðug endurskoðun á aðferðarfræði náms og kennslu sé nauðsynleg 
í ljósi þess að þarfir nemenda séu síbreytilegar og markmið þeirra kvik 
(Ellis 1994; Palacios Martínez 2014, 22).3 

En áhugi er ekki einsleitur. Dörnyei telur hann þvert á móti 

1 Efni greinarinnar byggir á fyrirlestri sem fluttur var við Beijing Foreign Studies-háskólann í Kína 
vorið 2018.

2 Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2005, 16.

3 Ellis byggir áherslur sínar á „the cognitive approach“ á skrifum fræðimanna á borð við Robert C. 
Gardner o.fl., og þess sem kallað hefur verið „social psychological approach“.
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margþættan og ólíkan, allt eftir þroska, viðfangi og jafnvel kyni eða 
kyngervi (Dörnyei 1993, 273–284; Palacios Martínez 2019). Forverar 
hans í fræðunum, fræðimennirnir Gardner og Lambert, bentu á að 
hvati réðist af einstaklingsbundnum ástæðum náms og að hann megi 
flokka sem „aðlögunar“- hvata, þ.e. þegar nemi hefur áhuga á því að 
samsama sig menningu þess tungumáls sem verið er að læra, eða sem 
„praktískan“ hvata, þ.e. þegar nemi lærir tiltekið tungumál í hag-
nýtum tilgangi, svo sem vegna starfa eða náms erlendis (Gardner og 
Lambert 1972; Gardner 2006). 

Með framangreindar áherslur í huga og þegar sjónum er beint 
að annarsmálskennslu á Íslandi við upphaf 21. aldar blasir við að 
myndefni ýmiss konar hefur rutt sér til rúms sem vinsælt, hentugt 
og áhugahvetjandi kennsluefni. Gildir þar einu hvort um mynd-
skeið, stuttmyndir, heimildamyndir eða kvikmyndir í fullri lengd 
er að ræða. Þegar horft er til þeirra takmörkuðu úrræða sem standa 
kennurum til boða þegar auka þarf færni og hæfni nemenda í að 
skilja menningu fjarlægra samfélaga hafa fræðimenn vakið athygli á 
því hvernig val á bæði myndmáli og hljóðheimum stuðli að auknum 
skilningi á þeim menningarheimum sem kvikmyndir endurspegla 
og/eða endurskapa (Blell 2020, 62, 67). Þetta má að hluta til rekja 
til þess að kvikmynd má í senn skilja sem texta og vitnisburð um 
samfélög, málefni og sögulega viðburði. Fyrir nemendur á „lægri“ 
færnistigum tungumálanáms, þ.e. A1 til B2 samkvæmt Evrópsku 
tungumálamöppunni (2006), veita kvikmyndir að auki aðgengi að 
hagnýtri notkun tungumála í raunverulegum aðstæðum, nokkuð 
sem hefðbundið kennsluefni gerir alla jafna að mjög takmörkuðu leyti 
(Amenós-Pons 1999, 55, 66–67).

Í ljósi sívaxandi aðgengis að myndefni – ekki hvað síst fyrir til-
stuðlan veraldarvefsins – verður sjónum hér á eftir sérstaklega beint að 
námi og kennslu í spænsku og að kvikmyndum í fullri lengd, því þær 
veita einstaka sýn inn í framandi og forvitnilegan veruleika Rómönsku-
Ameríku. Gengið er út frá þeirri vissu að kvikmyndir höfði til ungs 
fólks og því að á þær megi líta sem spegilmyndir þeirra samfélaga 
sem þær spretta úr. Enn fremur að með notkun þeirra í kennslu megi 
í senn þjálfa menningarlæsi og alla fjóra færniþætti tungumálanáms, 
þ.e. hlustun, talað mál, lestur og ritun (Aðalnámskrá framhaldsskóla 
2005; Lovísa Kristjánsdóttir o.fl. 2006). 
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1. Málfærni og kvikmyndir

Ríkjandi hefur verið það viðhorf að notkun kvikmynda í kennslu 
hverfist fyrst og fremst um það að horfa á myndir og ræða efnis-
tök þeirra, frekar en að þjálfa markvisst hæfni og færni í tilteknu 
tungumáli. Hér er hins vegar hnykkt á því að ef vandað er til vals á 
myndum og ef markmiðin eru skýr og ítarleg er um áhugahvetjandi 
og hentugt kennsluefni að ræða (López Gallardo 2014, 27). Gengið 
er út frá því að með persónusköpun sinni og myndmáli tjái og túlki 
leikstjórar ólík sjónarmið, komi á framfæri skoðunum, gildismati og 
viðhorfum til þess efnis sem til skoðunar er.4 Einnig að kvikmyndir 
kynni fyrir nemendum fjölbreytta notkun tungumálsins ásamt því 
að gefa þeim tækifæri til að fylgjast með líkamstjáningu, svip-
brigðum, framburði og hrynjandi í talmáli sem á sér stað í eðlilegum 
samskiptum fólks við ólíkar aðstæður (Aðalnámskrá 2005, 23).

Á heimasíðu Kvikmyndastöðvar Íslands segir um kvikmyndir 
sem kennslutæki:

Kvikmyndin er margþætt listform sem byggir á náinni samvinnu 

fjölmargra ólíkra aðila. Í kvikmyndalæsi er sjónum beint að sögunni sem 

sögð er í kvikmyndinni og persónum hennar, en einnig að fagurfræði. […] 

Í kvikmyndalæsi þjálfast áhorfandinn í að setja sig í spor annarra, jafn-

framt því að líta í eigin barm og tjá sína upplifun (Kvikmyndir í kennslu, 

án ártals). 

Framangreindar áherslur eru í takt við markmið menntamálayfirvalda hér 

á landi, en í kaflanum um erlend mál segir í Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

almennum hluta: 

 

Læsi á menningu annarra þjóða, tjáning og samskipti á erlendum tungu-

málum leggur grunn að skilningi, víðsýni og virðingu. Tungumálakunnátta 

er lykillinn að upplýsingum og gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum 

tungumálum. Hún er ein af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti 

og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni (Aðalnámskrá framhalds-

skóla 2011, nr. 674, 5.1).

4 Hér verður ekki fjallað sérstaklega um tökur eða tæknimál við kvikmyndagerð.
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[…]

Það er fleira en málkerfið sjálft sem nemendur þurfa að ná valdi á þegar 

tungumálanám er annars vegar. Þeir þurfa að kunna að nota málið 

í raunverulegum samskiptum og vita hvað er við hæfi við tilteknar 

aðstæður. Þeir þurfa að kunna skil á ýmsum þáttum í menningu og 

daglegu lífi þeirra þjóða sem um ræðir og skilja þá þætti sem móta 

þjóðareðlið. Þeir þurfa að þekkja siði, venjur og hefðir og vita hvernig á að 

haga sér við ýmsar aðstæður (Aðalnámskrá 2005, 7).

Til að kvikmyndir geti þjónað því hlutverki að vera hentugt náms-
efni um framandi veruleika þurfa markmiðin um notkun þeirra að 
vera skýr, skipulögð og vel skilgreind. Vinnuáætlun þarf að vera 
sett fram í mælanlegum skrefum og innlegg kennara um áherslur, 
tilgang, innihald og efnistök ítarlegt og í takt við þekkingarstig 
nemenda, aldur þeirra og reynslu – að svo miklu leyti sem slíkt er 
mögulegt.5 

Þegar sjónum er beint að virkri hlustun í námskeiði þar sem 
kvikmyndir frá Rómönsku-Ameríku eru efniviðurinn gefst einstakt 
tækifæri til að vekja athygli á og vinna með ný orð og orðasambönd, 
áherslur í talmáli, málhefðir, málvenjur og málsnið mismunandi 
landa, samfélagshópa, stétta og jafnvel kynþátta.6 Talþjálfun gæti 
beinst að þjálfun í notkun tiltekins orðaforða og í framburði. Hún 
gæti einnig falist í kynningum á leikstjórum, löndum, leikurum 
o.fl., endursögn tiltekinna sviðsmynda, hlutverkaleikjum um þau 
álitamál sem til skoðunar eru, samræðum um efnisþætti myndar 
o.s.frv. Þannig mætti bjóða nemendum til virkrar þátttöku með um-
ræðum fyrir og eftir sýningar (Nunan 2003, 33).7 Hvað lestur varðar 
má – allt eftir færnistigi hópsins – sýna mynd á upprunamáli, en 
birta jafnhliða texta upprunamáls og/eða þýðingar (Talaván Zanón 
2012, 25 og 28–30). Með því eykst lesfærni og lestrarhraði. Að 
auki stuðlar notkun texta að vaxandi skilningi nemenda á orðum 
og orðasamböndum sem bundin eru ákveðnum aðstæðum (Hayati 

5 Vísað er til þess sem á ensku er kallað scaffolding.

6 Við má bæta vinnu við málfræði- og/eða málvísindaleg fyrirbæri tungumálsins. 

7 Höfundur ítrekar að það að sýna mynd á upprunamáli með texta á sama máli eykur bæði færni í 
lestri og almennri málfærni. Fræðimaðurinn Harmer bendir til viðbótar á að virk hlustun stuðli 
að því að nemendur tileinki sér tungumálið, áherslur þess, málsnið og málfræðinotkun.
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og Mohmedi 2009, 28–30).8 Til viðbótar mætti leggja fyrir hópinn 
ítarefni ýmiss konar um landið sem um ræðir, umhverfið sem mynd-
in sprettur úr, þá þjóðfélagshópa sem hún beinir sjónum að, sjónar-
horn, áherslur, efnistök o.fl. Ritun mætti svo þjálfa með því að skrifa 
útdrætti, ritdóma, umsagnir, endursagnir tiltekinna sviðsmynda, auk 
ritunar lokaritgerðar þar sem byggt er á heimildarvinnu og unnið er 
með formlegt málsnið tungumálsins – enda hér horft til nemenda á 
lokastigi náms í framhaldsskóla og/eða í háskólanámi (Stempleski og 
Tomalin 2001, 23).9

Með því að útskýra fyrir nemendum að áhersla verði lögð á alla 
fjóra færniþætti tungumálanáms er brugðist við áherslum Evrópska 
tungumálarammans um mikilvægi þess að nemendur viti til hvers sé 
ætlast af þeim, að fyrir liggi hvað þau eigi að læra og hvernig eigi að 
nota kennsluefnið. Enn fremur að nemendur séu virkir þátttakendur 
og taki ábyrgð á eigin framförum og þekkingaröflun (Eyjólfur Már 
Sigurðsson 2003, 1–11; Nemendastýrt tungumálanám), nokkuð sem 
annarsmálsfræðingar telja m.a. mögulegt með því að leggja fjölþætt 
verkefni fyrir hópinn áður en áhorf á sér stað (Sjálfsmatsrammi 2006; 
Sánchez Torres, Uribe Acosta og Restrepo Restrepo 2019, 40–63; 
Mora Veléz 2004, 20).10

2. Kvikmyndir sem menningarspeglar

Þegar hugað er að vali kvikmynda til kennslu tungumála þarf fyrst 
að skoða úrval og aðgengi. Í því samhengi sem hér um ræðir ber 
að hafa í huga að kvikmyndagerð á spænsku – jafnt á Spáni sem 
í Rómönsku-Ameríku – á sér rúmlega eitt hundrað ára sögu. Með 
það að leiðarljósi að setja saman yfirlitsnámskeið sem ætlað er að 
auka færni og hæfni nemenda í menningarlæsi, ásamt því að þjálfa 
hæfni og færni í spænsku og auka skilning þeirra á samfélagslegum 

8 Höfundar benda á að rannsóknir hafi sýnt að myndir sem eru sýndar með sama texta og talmálið 
styðja skilning nemenda sem lengra eru komnir. Fyrir getuminni nemendur hentar að hafa texta 
á móðurmálinu.

9 Vert er að vekja athygli á því að fræðimenn eru ekki allir sammála um hentugleika þess að vinna 
með kvikmyndir í fullri lengd. Þannig mæla Sampleski og Tomalin með notkun styttri mynd-
brota. 

10 Mora Veléz segir nemendur verða bæði áhorfendur og aðdáendur og fari að grípa til og eigna sér 
(e. poaching) ákveðin orðatiltæki. 

INNSÝN OG AUKIN FÆRNI:  AÐ „LESA“ MENNINGU ÞJÓÐA MEÐ AÐSTOÐ KVIKMYNDA

10.33112/millimala.14.1.9



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     187

álitamálum fyrir tilstuðlan kvikmynda, færi vel á því að útskýra að 
kvikmyndagerð álfunnar megi rekja til þess þegar Lumière-bræðurnir 
kynntu uppgötvun sína á kvikmyndatökuvélinni á kaffihúsinu 
Grand Café í París árið 1895. Borgin var á þessum tíma alheims-
vagga menningar og lista og þangað flykktist ungt yfirstéttarfólk 
frá Rómönsku-Ameríku til að afla sér menntunar. Fyrir þeirra til-
stuðlan bárust til álfunnar fréttir og síðar tæki til kvikmyndagerðar. 
Lumière-bræðurnir lögðu frá upphafi sérstaka áherslu á mikilvægi 
þess að festa hversdagslíf fólks á filmu á sama tíma og aðrir ítrekuðu 
mikilvægi þess að leika sér með ímyndunaraflið og hið óraunverulega 
sem efnivið í kvikmyndir (Vélez 2004, 12–16).11

Þegar kvikmyndagerð óx fiskur um hrygg í álfunni voru því ólíkar 
uppskriftir til staðar en nauðsynlegt var að aðlaga þær staðbundnum 
aðstæðum og þeim efnahagslega veruleika sem kvikmyndagerðarfólk 
álfunnar stóð frammi fyrir. Gott dæmi um þessa aðlögun er t.d. að 
finna í mexíkóska melódramanu sem réði lögum og lofum í kvik-
myndagerð þarlendis á árunum milli 1930 og 1950. Hlutverk aðal-
leikarans sem þungamiðju frásagnarinnar var ýkt og sviðsetningar 
voru í anda einfaldra alþýðuleikhúsa (Lehman og William Luhr 2003, 
150). Leitast var við að halda alþýðumenningu og sögu landsins á 
lofti og þótt uppskriftum frá Hollywood um áherslu á skemmtana-
gildi væri fylgt einkenndi mexíkósk ranchero-tónlist þessar kvik-
myndir.12 Frumbyggjar og landeigendur lifa í þessum myndum í 
sátt og samlyndi og landeigendur gera sér grein fyrir mikilvægu 
vinnuframlagi og staðháttaþekkingu frumbyggjanna og koma fram 
við þá af virðingu og áhuga. Hver og einn þekkir sinn stað og veit 
hvað til síns friðar heyrir. Dramað snýst um það þegar einhver utanað-
komandi skýtur upp kollinum og raskar þessu jafnvægi. En í takt við 
Hollywood-uppskriftina endar sagan farsællega og áhorfendur hverfa 
rólegir af vettvangi.13

Sunnar í álfunni voru nokkuð aðrar leiðir farnar og t.d. var 

11 Meðal þeirra var Georges Méliès en hann stóð m.a. fyrir því að saga Jules Verne Le Voyage dans la 
Lune (1865) var fest á fimmtán mínútna langa filmu og sýnd í París árið 1902. Myndin naut 
mikilla vinsælda víða um Rómönsku-Ameríku. 

12 Tímabilið hefur verið kallað „gullöldin“ (s. Época de Oro) í mexíkóskri kvikmyndagerð. Best þekkta 
myndin frá þessum árum er Heima á stórbýlinu (s. Allá en el Rancho Grande / e. Back Home on the Big 
Ranch) frá 1936.

13 Mikilvægt framlag bandarískra kvikmyndagerðarmanna til þróunar kvikmyndagerðar á veraldar-
vísu er það sem kallað hefur verið „order/disorder/order restored“-uppskriftin. 
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argentínsk kvikmyndagerð frá upphafi nátengdari þeirri evrópsku 
en sú mexíkóska (Shaw 2001, 17–30).Unnið var markvisst að því 
að kvikmyndin gegndi ekki einungis skemmtanahlutverki heldur 
hefði eigin rödd sem tjáningarmiðill. Víðtækra áhrifa ítalskrar kvik-
myndagerðar gætti og hið svokallaða nýraunsæi beindi sjónum að 
hversdagsaðstæðum fólks.14 Fyrir tungumálanema bregða þessar 
myndir upp raunsönnum svipmyndum fyrri tíma. Efni þeirra var 
tekið upp á götum úti þar sem óbreyttir borgarar gegndu mikil-
vægum hlutverkum og útkoman varð eins konar heimildamynd þar 
sem ófegraður raunveruleikinn blasti við. Um svipað leyti spratt 
upp hin svokallaða nýbylgja, sem André Bazin hélt á lofti í franskri 
kvikmyndagerð, og hafði einnig afgerandi áhrif á kvikmyndagerð í 
Rómönsku-Ameríku. Það er því fyrst við upphaf sjötta áratugarins 
að bera fer á sérstæðum og afgerandi áherslum í kvikmyndum sem 
frá álfunni bárust.

Í því samhengi skapast tækifæri til að skoða með nemendum 
hvernig það gerðist að í kjölfar kúbversku byltingarinnar árið 1959 
og andófs ´68-kynslóðarinnar var nýr tónn sleginn í suður-amerískri 
kvikmyndagerð. Hann mótaðist ekki hvað síst af því að nýtt pólitískt 
tungutak var í mótun fyrir tilkomu nýrra strauma í stjórnmálum 
(Solanas og Getino 2003, 281–305).15 Til varð nýr tjáningarmáti 
og nýjar túlkunaraðferðir í allri listsköpun og kvikmyndin veitir 
greinargóða innsýn í þann veruleika.16 Markmið kvikmynda varð 
fyrst og fremst það að fræða og upplýsa íbúa og umheiminn um 
þær breytingar sem álfan var að ganga í gegnum. Samtímis var 
þeim ætlað að skapa breytta ímynd af raunverulegum aðstæðum um 
gervallan þriðja heiminn svokallaðan (Burton 1986, 87).17 Tungutak 
og hefðir yfirstétta annars vegar og jaðarsettra hins vegar, rétt eins 
og málsnið og málnotkun andstæðra fylkinga í stjórnmálum, veitir 

14 Í brasilískri kvikmyndagerð gerðu kvikmyndagerðarmenn allt frá upphafi tilraunir til að skapa sér 
sérstæði og sérstöðu með svokölluðum chanchadas-myndum þar sem áhersla er lögð á friðsamlega 
sambúð fólks af ólíkum uppruna.

15 Solanas og Getino héldu því fram tæpum áratug síðar að kvikmyndin væri áhrifamesti samskipta-
miðilinn sem til væri. Hún samtvinnaði ólík listform, mynd, hljóð, ljós, liti o.s.frv., með þeim 
afleiðingum að enginn áhorfandi yfirgæfi kvikmyndasýningu án þess að hafa orðið fyrir áhrifum. 

16 Sem dæmi um kvikmynd sem hentað gæti nemendahópi á færnistigi A2-B1 má nefna kúbversku 
myndina Lúsía (s. Lucía, 1968). Myndmálið er í öndvegi og samtöl eða samræður stuttar og hnit-
miðaðar.

17 Í þessum hópi voru brautryðjendur kúbverskrar kvikmyndagerðar og áhrifavaldar um álfuna alla 
eins og Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás og Julio García Espinosa. 
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í tilfelli umræddra kvikmynda einstakt tækifæri til skoðunar á og 
umræðu um þróun tungumálsins. 

Argentínsku kvikmyndagerðarmennirnir Fernando E. Solanas 
og Octavio Getino tóku virkan þátt í mótun þessa nýraunsæis og 
eru í dag fyrst og fremst þekktir fyrir beittar ádeilumyndir og 
tímamótagrein sína „Í átt að þriðju kvikmyndinni“ þar sem þeir 
nálgast umræðuna á fræðilegan hátt og setja fram hugmyndir um 
flokkun á kvikmyndaiðnaðinum. Þar leggja þeir m.a. áherslu á að:

Frásagnar-og áhrifamáttur kvikmyndarinnar og möguleikarnir sem hún 

býður upp á til lifandi skrásetningar á nöktum veruleikanum, auk 

máttarins sem hún býr yfir til að upplýsa með mynd og hljóði, gera hana 

að besta samskiptamiðlinum. Þess gerist varla þörf að benda á að bestu 

kvikmyndirnar eru þær sem ná að beita hinu myndræna formi skynsam-

lega og flétta saman við það hæfilegum skammti hugmynda (2003, 291).

Fyrir áhugasama um málefni Rómönsku-Ameríku skiptir máli að 
vita að þeir, eins og svo margir aðrir róttækir menntamenn úr öllum 
stéttum og af ólíkum uppruna, sóttu efnivið í það að álfan logaði í 
pólitískum átökum. Í kvikmyndum sjöunda og áttunda áratugarins 
má því finna birtingarmyndir landeigenda með heraflann að baki sér 
sem berjast fyrir óbreyttri þjóðfélagsskipan á meðan frumbyggjar, 
vinstrisinnaðir menntamenn og vopnaðar sveitir skæruliða leggja 
líf sitt að veði fyrir uppstokkun nýlendufyrirkomulagsins (Sigurður 
Hjartarson 1976; Skidmore og Smith 1997/2007). Fyrir heimamenn 
sýndu kvikmyndir raunsanna mynd af raunverulegum atburðum, 
en fyrir utanaðkomandi sýndu þær veruleika sem var framandi, 
ögrandi, dulúðlegur og jafnvel seiðandi. Myndin Minningar um van-
þróun (s. Memorias de subdesarrollo, 1967), eftir Kúbverjann Gutiérrez 
Alea, segir sögu manns sem ákveður að verða eftir á Kúbu þegar 
fjölskyldan flytur til Bandaríkjanna eftir byltingu (Aja Díaz 2002, 
16).18 Hann hefur lifað í velsæld í aðdraganda átakanna og finnur 
til takmarkaðrar samkenndar með hugmyndum byltingarinnar. En 
hann er Kúbverji og þar ætlar hann að lifa lífi sínu. Myndin Lúsía 
(s. Lucía, 1968), eftir Humberto Solás, segir 200 ára þjáningasögu 

18 Talið er að um eitt hundrað þúsund Kúbverjar hafi flust til Bandaríkjanna á árunum 1959–1960.
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alþýðufólks á Kúbu þar sem sérstök áhersla er lögð á sögu kvenna. 
Ástir þeirra og örlög eru samofin efnahags- og stjórnmálaþróun 
hvers tíma og þátttaka þeirra og afskipti gerð mikilvæg. Þessar 
kvikmyndir fylgdu þannig ákveðinni hugmyndafræði og um leið og 
þær spegla tilteknar aðstæður og sögulega atburði var pólitískt hlut-
verk þeirra óumdeilanlegt. 

Til að útskýra betur menningarsögulegt mikilvægi umræddra 
kvikmynda fyrir evrópskum/íslenskum nemendum gerir argentínski 
kvikmyndagerðamaðurinn Fernando Birri í grein sinni „Kvikmyndir 
og vanþróun“ tilraun til að skilgreina í hverju sérstaða kvikmynda frá 
þróunarlöndum sé fólgin. Hann kemst að þeirri mikilvægu niðurstöðu 
að vanþróun sé óaðskiljanlegur hluti menningarsögu Rómönsku-
Ameríku. Hann ítrekar að hún eigi rætur að rekja til nýlendutímans 
og nýlendustefnunnar og að kvikmyndir álfunnar fjalli um þetta 
inngróna fyrirkomulag sem „endurspeglar falska ímynd samfélagsins 
og fólksins“ (Birri 1983, 12). Hann krefst þess að kvikmyndir sýni 
„stöðu mála eins og hún í raun og veru sé, en ekki eins og við [íbúar 
álfunnar] vildum að hún væri“ (Birri 1983, 13). 

Og hvert sem litið var logaði Rómanska-Ameríka í átökum allan 
sjöunda og áttunda áratuginn (Peadar Kirby 2003; Skidmore og 
Smith 1997/2007). Ólík sjónarmið voru uppi um flest mál, hvort 
sem þau sneru að menningar- og menntamálum eða þjóðfélags- og 
stjórnmálum, og kvikmyndirnar bera þess vitni. Öfgar til hægri og 
vinstri voru algengar og málamiðlanir voru svik við einhvern tiltekinn 
málstað (Sanjinés 1997, 62–70). Til að skilja betur það sem í dag gætu 
virst einstrengingslegar áherslur er rétt að rifja upp að einræðisstjórnir 
voru víða við völd í sunnanverðri álfunni á þessum árum og þúsundir 
mennta- og stjórnmálamanna, verkalýðsleiðtoga og vinstrisinnaðra 
aðgerðarsinna voru teknir höndum.19 Fólki var haldið föngnu án 
dóms og laga, það sent í útlegð eða einfaldlega tekið af lífi. Enn 
aðrir hurfu sporlaust úr varðhaldi og ekkert hefur til þeirra spurst 

19 Einræðisherrann Alfredo Strössner réði ríkjum í Paragvæ í 35 ár – eða frá 1958 til 1993. Augusto 
Pinochet hershöfðingi rændi völdum í Chile („Síle“ kemur fram síðar í textanum, samræma?) árið 
1973 og hélt þeim allt til 1990 þegar hann lét af völdum en hélt áfram stöðu sinni sem yfirmaður 
hersins. Í Argentínu tók herinn völdin árið 1976 og hélt þeim til 1983. Einræðisöfl með herinn í 
broddi fylkingar fóru með öll völd í Úrúgvæ á árunum milli 1973 og 1985 og herinn réði ríkjum 
í Brasilíu frá 1964 til 1985. 
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allt til dagsins í dag (Anónimo 1986).20 Það er því ekki að undra að 
kröftug andspyrna og hörð mótmæli hafi mótað alla þjóðfélags- og 
stjórnmálaumræðu í álfunni á seinni hluta tuttugustu aldar og að 
þessar aðstæður hafi orðið efniviður í bókmenntum, kvikmyndum 
og annarri listsköpun álfunnar.21

Afraksturinn varð sá að allt fram á níunda áratuginn var þess vænst 
að kvikmyndir álfunnar hefðu áberandi samfélags- og stjórnmálalega 
skírskotun (Sarlo 2003, 33). En þá komu ungir kvikmyndagerðar-
menn fram á sjónarsviðið og hófu að segja sögur sínar á persónulegri 
nótum og fjalla um tilteknar aðstæður og ástand með því að beina 
sjónum að einkalífi fólks, staðbundnum aðstæðum og byggja efnis-
tök á einstaklingsbundinni reynslu (Rocha 2012a, 2012b).22 Og þegar 
myndir eins og Kamíla, eftir argentínska leikstjórann Maríu Luísu 
Bember, var tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta erlenda myndin 
árið 1984, og mynd Luis Puezo, Opinbera útgáfan (s. La historia oficial), 
einnig frá Argentínu, var tilnefnd árið eftir, var brotið blað í kvik-
myndasögu álfunnar (King 2000, 79–97; Shaw 2001; 2003; 2007). 
Í báðum myndum – og fjölmörgum öðrum í kjölfarið – gefst nem-
endum kostur á því að kynnast lífi og aðstæðum kvenna í umhverfi 
þar sem feðraveldið, með kaþólsku kirkjuna í broddi fylkingar, er allt 
umlykjandi. Tækifæri gefst til varpa ljósi á og ræða samfélagslega 
stöðu kvenna, ófrelsi þeirra og valdaleysi. Málfræðileg atriði eins og 
notkun boðháttar öðlast nýja merkingu með raunsönnum dæmum 
í umræddum kvikmyndum. Sama á við um notkun viðtengingar-
háttar um langanir og þrár sem aldrei rætast. Hvað menningarlæsi 
varðar skiptir að auki máli að skilja hvernig og hvers vegna konur 
yfirstéttarinnar búa gjarnan við sambærilega jaðarsetningu og al-
þýðu- og bændakonur.23 

20 Sjá nánar í safni vitnisburða um afleiðingar ofsókna herforingjastjórnarinnar í Argentínu í bókinni 
Nunca más (Anónimo 1986).

21 Argentínska kvikmyndin Opinbera útgáfan (s. La historia oficial, 1985) veitir m.a. afhjúpandi innsýn 
í umræddar aðstæður. 

22 Tímamótaverk Carolinu Rocha eru Masculinities in Contemporary Argentine Popular Films og 
Representing History, Class, and Gender in Latin America: Children and Adolescents in Film.

23 Um þessar mundir fara kvikmyndagerðarkonur mikinn og myndir þeirra beina gjarnan sjónum að 
stöðu kvenna. Meðal þeirra eru Lucrecia Martel frá Argentínu, Claudia Llosa frá Perú, Katia Lund 
frá Brasilíu, Cristina Gallego frá Kólumbíu, Patricia Riggen og Natalia Almada frá Mexíkó, Fina 
Torres frá Venesúela o.fl.
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Allt frá þessum tímamótum hafa áherslur kvikmyndagerðarfólks 
snúist um það að beina sjónum að atburðum og aðstæðum sem það 
gat samsamað sig eða höfðu beina reynslu af.24 Það skiptir því máli 
að nemendur viti og skilji að í verkum þeirra er tilteknu nærum-
hverfi gefið líf á skjánum og það staðbundna og þjóðlega er gert al-
þjóðlegt með tilvísun í sameiginlega mannlega reynslu, tilfinningar 
og skynjun. Fræðileg álitamál, sem snúa að sjálfsmyndum þjóða eða 
þjóðfélagshópa, og vangaveltur um staðalmyndir og ímyndarsköpun 
færa kennurum hentugt og viðeigandi kennsluefni upp í hendurnar. 
Ekki hvað síst vegna þess að það er heimafólk sem segir sína eigin 
sögu og kvikmyndir frá hinum mörgu og ólíku löndum álfunnar, 
sem hverfast um forvitnilegt umhverfi og framandi aðstæður, verða 
þannig ákjósanlegt kennsluefni um menningu, tungumál og sam-
tíma álfunnar.

Að „lesa“ menningu samtímans

Það sem kalla má samtímann í kvikmyndagerð Rómönsku-Ameríku, 
þ.e. tímabilið frá 1990, mætti með sanni kalla blómaskeið (Hart 
2004, 127).25 Sé sjónum beint að mexíkóskri kvikmyndagerð og 
athyglinni sérstaklega beint að menningu og málsniði Mexíkóa ber 
fyrst að nefna myndina Kryddlegin hjörtu (s. Como agua para chocolate),26 
sem frumsýnd var árið 1993, enda er hún til merkis um að um-
hverfið hafði breyst og að heimaiðnaðurinn hafði náð fullum þroska. 
Þótt færa megi rök fyrir því að myndin haldi á lofti stöðluðum 
ímyndum af körlum og konum, sem og af samskiptum Mexíkó og 
Bandaríkjanna, þá tókst aðstandendum hennar að glæða umfjöllun 
um fjölskyldu- og hversdagslíf kvenna, stjórnmál og stéttskiptingu, 
og jafnvel mexíkóska matargerð nýju lífi sem vakti athygli langt 
út fyrir álfuna. Síðari tíma kvikmyndir eins og myndin Hundaástir 
(s. Amores perros, 2000), sem fléttar haglega saman sögum fólks 
sem lifir og hrærist í stórborgarsamfélagi Mexíkóborgar, hafa víða 

24 Myndirnar Madeinusa (s. Madeinusa, Perú, 2005) og Róma (s. Roma, Mexíkó, 2018) varpa ljósi á líf 
og aðstæður ungra kvenna af indíánaættum. Sú fyrri á sér stað í fjallaþorpi í Perú, sú síðari fjallar 
um líf þjónustustúlku í borg.

25 Uppgangurinn ræðst m.a. af því sem hann kallar „de-nationalization of the screen“.

26 Myndin byggir á samnefndri skáldsögu Lauru Esquivel. Hún kom út hjá Ísafold í íslenskri þýð-
ingu Sigríðar Elvu Sigurðardóttur árið 1992. 
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vakið athygli. Í myndinni koma ólík stéttarstaða jafnt sem aldurs- 
og menningarmunur ekki í veg fyrir það að örlög sögupersónanna 
samtvinnist. Undir háværri mexíkóskri rokktónlist, á fjölförnum 
gatnamótum, mætast á sekúndubroti ólíkir menningarheimar og 
fjölmenning stórborgarsamfélagsins hellist yfir áhorfandann þegar 
umferðarslys verður. Persónulegar aðstæður aðalpersónanna verða 
spegilmyndir ólíkra menningarkima og málnotkunar sem saman 
mynda heildstæða ásýnd borgarsamfélagsins þar sem enginn virðist 
passa inn í það hlutverk sem honum eða henni er ætlað eða hefur 
valið sér („Anuario…“ 2019).27 Heimspekilegum vangaveltum um 
tilgang lífsins er fléttað saman við átök og ofbeldi af ýmsum toga.28 
Lífshlaup einstaklings verður að ferðalagi sem mótast af endurmati á 
gildum og aðstæðum.

Aðkallandi þemu sem vert væri að rýna í með nemendum og 
blasa við í þessum nýrri myndum eru misskipting auðs, óréttlæti og 
spilling, þar sem valdabarátta og átök verða eins konar eðlilegt fram-
hald þessara aðstæðna. Frumbyggjar álfunnar, afkomendur þræla, 
verkafólk, bændur, konur og börn eru sjaldan í leiðandi hlutverkum 
eða eiginlegt umfjöllunarefni myndanna. Sé réttlætis gætt verður 
þó að gangast við því að þegar umræddir þjóðfélagshópar, menn-
ing þeirra og málnotkun birtast á skjánum, gjarnan baksviðs, er það 
ósjaldan til staðfestingar á vel þekktum staðalímyndum.29 Örfáar 
undantekningar hafa komið fram og nefna má sílensku myndina 
Machuca (2002). Þar er saga Síle í aðdraganda valdaráns Pinochet 
sögð frá sjónarhóli tveggja 12 ára drengja. Annar er af indíánakyni 
og býr í illræmdasta fátækrahverfi Santíagó-borgar en hinn er af 
evrópskum uppruna og alinn upp í hverfi yfirstéttarinnar. Leiðir 
þeirra liggja saman í einkareknum kaþólskum drengjaskóla þegar 
skólastjórinn, í óþökk foreldra, ákveður að bjóða nokkrum drengjum 
úr fátækrahverfi nágrennisins skólavist. Þegar þeir uppgötva ólíkar 

27 50 leiknar kvikmyndir voru framleiddar í Mexíkó á árinu 2008. Árið 2019 voru þær 216. 

28 Karlremba og ástleysi óháð efnum og aðstæðum verður að öfgafullu ofbeldi í myndinni Hundaástir 
(s. Amores perros) en tilfinningaleg átök og samskipti kynjanna í myndum eins og Og mamma þín 
líka (s. Y tu mamá también) og Glæpur föður Amaro (s. El crimen de Padre Amaro).

29 Rétt er að nefna leiknar myndir bólivíska kvikmyndagerðarmannsinns Jorge Sanjinés. Þar er lífi 
og aðstæðum frumbyggja ítrekað gerð skil. Enn fremur framlag félaga í samtökum þeldökkra 
kvikmyndagerðarmanna í Brasilíu, Cinema Negro. 
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aðstæður hvor annars er saga landsins sögð frá ólíku sjónarhorni 
drengjanna og fjölskyldna þeirra.30 

Frá aldamótum hafa fleiri og fleiri kvikmyndir beint sjónum 
að tungumálum og menningu frumbyggja álfunnar. Fyrir þeirra 
tilstuðlan gefst tækifæri til að beina sjónum nemenda að áhrifum 
tungumála þeirra á málnotkun og málsnið spænskunnar og fjöl-
menningu landanna sem álfuna mynda. Meðal umræddra mynda 
má nefna Perúsku kvikmyndina Madeinusa (2005), myndina Ixcanúl 
(2015) frá Gvatemala, Roma (2018) frá Mexíkó, auk kvikmynda leik-
stjórans Jorge Sanjinés frá Bólivíu o.fl. Í myndunum er teflt fram 
sögupersónum af indíánaættum og ljósi varpað á lítt þekkt sjónar-
horn, annars konar heimssýn, hugmyndafræði, tengsl við móður jörð, 
Pachamama, mótlætið sem frumbyggjar búa við og jaðarsetningu 
menningar þeirra. Tónninn er gjarnan ljóðrænn og framandi, áleitinn 
og óvæginn, en fyrir nemendur á fjarlægum slóðum veita þessar 
myndir innsýn í einstaka samfélagsskipan sem nauðsynlegt er að 
kunna skil á og þekkja (González Rodríguez 2020).

Af framsögðu er ljóst að kvikmyndir álfunnar eru mikilvægur 
samfélagsspegill. Þær eru í senn hentugt verkfæri til þjálfunar í 
menningarlæsi og hæfni og færni í tungumálinu (Shaw 2003).31 
Þegar horft er til efnistaka einstakra mynda má velta fyrir sér hvort 
þær hafni eða styrki staðlaðar ímyndir um Rómönsku-Ameríku og 
íbúa hennar. Hugmyndir argentínsku kvikmyndagerðarmannanna 
Solanas og Getino um „þriðju kvikmyndina“, þ.e. kvikmyndir sem 
vettvang pólitískrar umræðu, fólu í sér að hvorki mætti fegra né 
sverta, ýkja né draga úr, heldur segja söguna eins og hún væri (2003, 
296). Í því ljósi staðfestist hlutverk kvikmynda sem kennsluefnis. Þær 
beina sjónum að viðfangsefnum eins og ólíkum birtingarmyndum 
þjóða, þjóðfélagshópa, kynja og kynþátta, samtímis því að veita inn-
sýn í raunverulegar aðstæður og margvíslega málnotkun. Þær varpa 
ljósi á það hvernig stjórnmálaátök, sögulegir jafnt sem hversdags-
legir viðburðir, trúarleg efni og átök um áhrif og völd hafa mótað 

30 Vert er að vekja athygli á brasilísku myndunum Pixote (1981), um líf götubarna í Ríó de Janeiro, 
Borg guðs (2002), um íbúa eins illræmdasta fátækrahverfis í nágrenni Ríó, og myndinni Carandiru 
(2003) um aðbúnað og uppreisn í samnefndu fangelsi í útjaðri São Paulo. Um eins konar útskýr-
ingamyndir er að ræða þar sem sammannlegum tilfinningum er tvinnað saman við hápólitíska 
samfélaggagnrýni. 

31 Sjá hér ítarlega umfjöllun um best þekktu myndir álfunnar frá tíunda áratugnum.
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sögu Rómönsku-Ameríku allt frá tímum hernáms Evrópumanna 
í álfunni. Ofbeldi er allsráðandi og það er líkamlegt og andlegt, 
pólitískt og glæpsamlegt. Það raungerist í málnotkun og er jöfnum 
höndum opinbert og hluti af einkalífi íbúanna.32 

Lokaorð

Eins og fram er komið spegla kvikmyndir tiltekna menningu, tíðar-
anda, sögu og samtíma. Að auki tjá þær og túlka tiltekið tungumál 
og verða þannig hentugt verkfæri til að auka hæfni og færni nemenda 
í tungumálum og menningarlæsi. Að „lesa“ menningu með aðstoð 
kvikmynda kallast á við hugmyndir fræðimanna um mikilvægi þess 
að samþætta fag- og fræðilega innlögn og upplifun, auk þess sem 
úrval þeirra og sívaxandi aðgengi gerir kleift að endurskoða val þeirra 
í takt við námsstig og sálfélagslegar breytur nemendahópsins. Hvort 
heldur áhugi hópsins hverfist um það að samsama sig menningu þess 
tungumáls sem verið er að læra – í takt við kenningar Gardner og 
Lambert – eða að námið sé stundað í hagnýtum tilgangi, eiga kvik-
myndir við. Sú niðurstaða fæst einnig þegar hugmyndir Dörnyei o. 
fl. um að verkefnamiðað fyrirkomulag kennslu sé áhugahvetjandi og 
skilvirk leið til árangurs eru hafðar í huga (Dörnyei o.fl. 2014, 18).

Í rökfærslunni hér að framan hefur því verið svarað að kvikmyndir 
henti sem kennsluefni að því gefnu að fyrir liggi ítarleg námsáætlun 
sem tiltekur markmið, hæfniviðmið, verklag, áherslur o.s.frv. 
Einstaklingsmiðuð aðstoð, virkt samtal við nemendur og aðgengi að 
ráðgjöf kennara eru allt nauðsynlegar forsendur þess að árangur náist. 
Á það jafnt við um aukna færni í menningarlæsi, hæfni í talmáli, og 
þekkingu á málvenjum, málhefðum og málsniði mismunandi landa, 
samfélagshópa o.fl. Á verksviði kennara er að auki að leggja fyrir við-
eigandi ítarefni og stuðla þannig að vaxandi skilningi á menningar-
bundnum orðum og orðasamböndum, á tilteknum efnisatriðum og 
því umhverfi sem sjónum er beint að. Ritunarhluta málanáms má svo 
þjálfa með skrifum útdrátta, ritdóma og umsagna, auk ritunar lengri 
verkefna þar sem unnið er með formlegt málsnið tungumálsins. Með 

32 Sjá t.d. kvikmynd Lucrecíu Martel, Zama (2017). 
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því að setja fram skýr markmið og áætlun um hvernig fyrirhugað sé 
að þjálfa alla færniþætti tungumálanáms er brugðist við áherslum á 
mikilvægi þess að nemendur viti til hvers sé ætlast af þeim, hvað þau 
eigi að læra og hvernig eigi að nota kennsluefnið.

Sé horft sérstaklega til náms í spænsku, blómlegrar kvikmynda-
framleiðslu og fjölmenningarlegs veruleika Rómönsku-Ameríku, 
blasir við að úr mörgu er að velja – hvort heldur sem horft er til 
síðustu aldar eða um og eftir árþúsundamót. Sé einnig haft í huga 
að hver kvikmynd sé einstakur heimur og að á einu misseri eða önn 
megi kynnast 12–14 heimum, er um fjársjóð að ræða. Þannig mætti 
vikulega velja nýja mynd sem beinir sjónum og athygli nemenda 
að tilteknu landi, málsniði og samfélagslegu álitamáli. Sá skiln-
ingur liggur til grundvallar því að hver mynd varpi á skjáinn raun-
sannri mynd af lífi fólks í löndum álfunnar og því að kvikmyndir 
endurspegli ákveðinn tíðaranda, tímabil og málsnið spænskunnar. 
Spegillinn sem um ræðir hverfist þessi árin um krefjandi álitamál 
eins og umhverfismál, stöðu kvenna, aðstæður frumbyggja, mis-
skiptingu o. fl.33 Í ljósi þess að sömu rök eiga við um kvikmyndir 
annarra heimssvæða og landa á umræðan sem hér hefur verið reifuð 
einnig erindi við kennara og nemendur annarra tungumála. 

33 Séu nokkur dæmi tekin, þá beina myndirnar Faðmlag slöngunnar (2015) og Karíbahafið (2004) 
sjónum að umhverfismálum. Myndirnar Kamíla (1984), Mýrin (2001) og Fangar (2015) að stöðu 
og aðstæðum kvenna. Myndirnar Madeinusa (2006), Jafnvel rigningin (2010) og Ixcanúl (2015) að 
málefnum frumbyggja og myndirnar Borg guðs (2002), Zama (2017) og serían Eiturlyfjabarónarnir 
(2015-2017) að ofbeldi og spillingu. 
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Kvikmyndir (úrval).34

Altaristaflan (s. Retablo, Perú, 2017).
Borg guðs (p. Cidade de Deus, Brasilía, 2002).
Kamíla (s. Camila, Argentína, 1984). 
Carandiru (p. Carandiru, Brasilía, 2003). 
Faðmlag slöngunnar (s. El abrazo de la serpiente, Kólumbía 2015).
Fangar (s. Presos, Kosta Ríka 2015).
Glæpur föður Amaro (s. El crimen de Padre Amaro, Mexíkó, 2002).
Heima á stórbýlinu (s. Allá en el Rancho Grande, Mexíkó, 1936).
Hundaástir (s. Amores perros, Mexíkó, 2000). 
Ixcanúl (s. Ixcanúl, Gvatemala, 2015).
Jafnvel rigningin (s. También la lluvia, Bólivía, 2010).
Karíbahafið (s. Caribe, Kosta Ríka, 2004).
Kryddlegin hjörtu (s. Como agua para chocolate, Mexíkó, 1992).
Lúsía (s. Lucía, Kúba, 1968). 
Machuca (s. Machuca, Síle, 2004).
Madeinusa (s. Madeinusa, Perú, 2005).
Minningar um vanþróun (s. Memorias de subdesarrollo, Kúba, 1968).
Mýrin (s. La ciénaga, Argentína, 2001).
Eiturlyfjabarónar (s. Narcos, Kólumbía, 2015–2017). 
Nei (s. No, Síle, 2012).
Og mamma þín líka (s. Y tu mamá también, Mexíkó, 2001).
Opinbera útgáfan (s. La historia oficial, Argentína, 1985). 
Pixote (p. Pixote, Brasilía, 1980).
Roma (s . Roma, Mexíkó, 2018).
Zama (s. Zama, Argentína, 2017).

34 Ef horft er til færniþátta og erfiðleikastigs kvikmynda mætti hugsa sér að myndirnar Og mamma 
þín líka (Mexíkó, 2001) og Karíbahafið (Kosta Ríka, 2004) hentuðu nemendum á færnistigi 
A1-A2. Náttúran leikur mikilvægt hlutverk, samtöl eru ráðandi og léttleiki svífur yfir vötnum. 
Þær myndir sem beina sjónum að aðstæðum frumbyggja, s.s. Madeinusa (Perú, 2005), Ixcanúl 
(Gvatemala, 2015) og Roma (Mexíkó, 2018) henta einnig í upphafi náms, þ.e. á færnistigi A2. 
Myndirnar hverfast um eina aðalpersónu, sögusviðið er takmarkað, frásögnin er hæg, myndmálið 
aðgengilegt, samtöl mörg og nærmyndir algengar. Áleitnari aðstæðum bregður við í þeim 
myndum sem beina sjónum að sögulegum viðburðum, stéttskiptingu, stjórnmálaátökum og sam-
settu málsniði. Myndir sem henta fyrir B1 væru t.d. Fangar (Kosta Ríka, 2015) og Nei (Síle, 
2012), á sama tíma og Zama (Argentína, 2017), Faðmlag slöngunnar (Kólumbía, 2015) og Jafnvel 
rigningin (Bólivía, 2010) ættu betur við fyrir nemendur á færnistigi B2.
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Útdráttur

Innsýn og aukin færni:
Að „lesa“ menningu þjóða með aðstoð kvikmynda35

Í greininni er sjónum beint að hentugleika kvikmynda sem kennslu-
efnis í tungumálanámi. Tíundaðar eru kenningar um nauðsyn þess að 
höfða til áhugasviðs nemenda við val á efni og verkefnum og mikil-
vægi þess að greina sálfélagslegar breytur nemendahópsins, þ.e. hvers 
vegna og til hvers nemandi stundi viðkomandi nám, hvað veki áhuga 
hans/hennar, og hverju námsumhverfið skipti. Mikilvægi upplifunar 
og fræðilegs innlags er ítrekað ásamt því að rætt er hvaða aðferðum 
megi beita til að auka hæfni og færni í lestri, ritun, hlustun og tal-
færni með fulltingi kvikmynda. 

Áherslur greiningarinnar hverfast um nám í spænsku og um fjöl-
menningarlegan veruleika Rómönsku-Ameríku. Stuttlega er gerð 
grein fyrir þróun kvikmyndagerðar í álfunni og stiklað á stóru um 
efnistök kvikmynda á mismunandi tímabilum. Haft er að leiðaljósi 
að kvikmyndir endurspegla og endurskapa það umhverfi sem þær 
spretta úr og að hver mynd er sérstakur heimur og fjársjóður fróð-
leiks. Rakið er hvernig sjónarhorn kvikmyndagerðarfólks hefur breyst 
í tímans rás og útskýrt hvernig myndirnar gefa nemendum kleift 
að rýna í samfélögin sem um ræðir. Brugðið er upp svipmyndum af 
efnistökum þó nokkurra kvikmynda og dæmi sett fram um þá fjöl-
mörgu menningarkima sem þær beina sjónum að. Tiltekið er hvernig 
vekja mætti athygli og áhuga nemenda á sögu ólíkra landa, sam-
skiptum þjóðfélagshópa, jaðarsetningu frumbyggja, stöðu konunnar, 
umhverfismálum, misskiptingu, lifnaðarháttum í risaborgum jafnt 
sem í dreifbýli álfunnar o.fl. 

Lykilorð: Tungumálanám, menningarlæsi, kvikmyndir og Rómanska-
Ameríka

35 Efni greinarinnar byggir á fyrirlestri sem fluttur var við Beijing Foreign Studies-háskólann í Kína 
vorið 2018.
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Abstract

Enhancing language learning and cultural literacy 
through cinema

This article discusses how films can be used as a teaching tool to 
enhance language learning and further cultural literacy. Its theoretical 
foundations are based on studies that emphasize the importance of the 
learning environment and the need to assess the psychosocial variables 
—i.e., why the students are studying a particular language and what 
their other interests are. Arguing for the need to integrate concrete 
and theoretical inputs in foreign language learning, the article sug-
gests some currently available methods to improve learning outcomes 
through the use of films.

The article illustrates this approach by describing how films can 
be used when learning Spanish as a foreign language and exploring 
the multicultural realities of Latin America. The development of film-
making in the region is outlined, including the predominant themes 
of different periods. The aim is to shed light on the many opportuni-
ties for cultural analysis that films offer and to show that each film 
represents a particular world. This historical overview indicates how 
filmmakers’ perspectives have changed and clarifies how contem-
porary cinema lends itself to the study of the region’s many different 
social realities. In addition, several recent films are introduced, along 
with some comments on topics into which they offer insights, such 
as the history of various Latin American countries, the co-existence 
of diverse social groups, the marginalization of indigenous peoples, 
women’s struggles, class division and inequality, environmental issues, 
and climate change, as well as how life in the region’s many mega-
cities differs from that in rural areas.

Keywords: Language learning, cultural literacy, cinema, and Latin 
America
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Oddný G. Sverrisdóttir
Háskóla Íslands

Gagn og gaman af styttra námi erlendis 
sem hluta af tungumálanámi á 

háskólastigi

    „Þú hendir þér pínu út í djúpu laugina“

Inngangur

Í þessari grein er fjallað um styttra nám erlendis og kannað hvernig 
nám erlendis hefur áhrif á nám á háskólastigi. Rýnt verður í reynslu 

nemenda af námskeiðinu Talfærninámskeið í Þýskalandi – Tübingen 
sem í boði er á öðru misseri innan námsgreinar í þýsku við Mála- og 
menningardeild Háskóla Íslands og er dæmi um styttra nám erlendis. 
Miklar breytingar hafa orðið á tungumálanámi á undanförum ára-
tugum. Það hefur færst mjög í vöxt að nemendur stundi hluta af 
námi sínu við fleiri en einn háskóla, bæði í heimalandinu sem og við 
háskóla erlendis. Þetta er reyndin í fjölmörgum fræðigreinum, ekki 
síst tungumálagreinum, þar sem styttra nám við erlendan háskóla 
hefur marga og mismunandi kosti í för með sér. Miklar breytingar 
urðu á uppbyggingu náms á háskólastigi í löndum Evrópu þegar 
Bologna-ferlið hófst (sjá European Education Area https://education.
ec.europa.eu/levels/higher-education/inclusion-connectivity/bologna-
process-european-higher-education-area, Council of Europe). Með 
ferlinu var stefnt að samræmingu prófgráða. Skipulag námsins 
byggðist upp á tveimur stigum, þ.e.a.s. þriggja ára grunnnámi og 
tveggja ára meistaranámi. Mun auðveldara var að fá nám metið milli 
einstakra háskóla og landa. Með Bologna-ferlinu var stefnt að meiri 
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hreyfanleika fyrir stúdenta og háskólafólk, þ.e.a.s. ferðir stúdenta og 
kennara vegna skiptináms og kennaraskipta. Erasmus skiptinám varð 
algengara og auðveldara eftir að námi hafði verið skipt upp í smærri 
einingar. Með slíkri kerfisbreytingu varð ákjósanlegt að bjóða upp á 
styttri námskeið eða námsdvöl erlendis sem hluta af námi.

Námsgrein í þýsku við HÍ nýtti sér þessa möguleika með því að 
bjóða upp á styttra námskeið erlendis sem hluta af þýskunáminu. 
Lengi vel var eingöngu hægt að stunda nám í þýsku við HÍ og nem-
endur fóru e.t.v. til framhaldsnáms að námi loknu. Ekki voru margir 
möguleikar á að fara til þýskumælandi lands og stunda þar hluta af 
náminu og fá það metið inn í þýskunámið við HÍ. Greinin hefst á 
því að fjallað verður stuttlega um hugtakið styttra nám erlendis. Síðan 
verður tveggja vikna Talfærninámskeið í Þýskalandi kynnt. Þá fylgir 
meginefni greinarinnar rannsókn sem gerð var meðal 48 nemenda 
sem tóku þátt í námskeiðinu á árunum 2017 til 2020 og niður-
stöður hennar reifaðar. Íslenskar rannsóknir á styttra námi erlendis í 
háskólanámi og áhrifa af slíku námi eru ekki fyrir hendi. Markmið 
rannsóknarinnar er að komast að raun um hvort nemendur nái betri 
árangri af styttra námi og sé svarið jákvætt að kanna hvort sá árangur 
sé sambærilegur við árangur af styttra námi erlendis sem fræðimenn á 
sviðinu hafa fjallað um. Loks er vikið að ávinningi og kostum þess 
að bjóða háskólanemendum upp á styttra nám erlendis sem hluta af 
háskólanáminu.

1. Styttra nám erlendis

1.1 Styttra nám erlendis sem hluti af lengra háskólanámi 

Fjöldi fræðimanna hefur bent á mikilvægi og gagnsemi þess að 
stúdentum sé gefinn kostur á því að stunda hluta af námi sínu 
erlendis. Við fjölmarga erlenda og innlenda háskóla hefur það færst 
í vöxt að taka hluta af háskólanámi við annan eða aðra háskóla en 
heimaháskólann. Í raun og veru hefur alþjóðavæðingin haft það í för 
með sér að þátttaka háskólanema í styttra námi hefur aukist mjög 
(Anderson 2006). Styttra nám erlendis er gjarnan skilgreint sem nám 
innan eins árs sem stundað er erlendis. Lengd slíks náms getur verið 
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mjög mismunandi, allt frá nokkrum dögum til eins árs (Anderson 
2006). Fræðimenn hafa fjallað um margvísleg áhrif slíks náms. Má 
þar benda á að akademísk þekking og færni stúdenta eykst, stúdentar 
verða hluti af tengslaneti sem stækkar og styrkist eftir því sem á 
námið líður og getur það haft mikil áhrif á starfsferil og framtíðar-
möguleika þeirra. Áhugi þeirra og skilningur á menningu, þörfum, 
siðum og venjum fólks annarra málsvæða eykst. Næmi fyrir því nýja 
og óþekkta sem og fjölbreytileika annarra málsvæða eykst. Auk þess 
getur tungumálakunnáttu nemenda fleygt fram (Anderson 2006; 
Isabelli-García 2018; Reuter 2012). Ítrekað er bent á á hversu fjöl-
breyttan hátt styttra náms erlendis kemur að gagni og lögð er mikil 
áhersla á að ekki sé um frí erlendis að ræða heldur nám og þjálfun. 
Slíkt nám hefur ekki einungis áhrif á tungumálafærnina, sem oft 
eykst til mikilla muna, heldur einnig á þekkingu á málsvæðunum, 
og hefur einnig í för með sér að fordómar og staðalímyndir breytast 
(t.d. Makara 2020). Þess má geta að þegar á sjöunda áratug síðustu 
aldar var bent á þá mikilvægu staðreynd að í styttra námi erlendis 
ætti ávallt að felast þekking og skilningur á viðkomandi þjóðfélagi 
(Battsek 1962). 

Upphaflega var meginmarkmið með styttra námi erlendis að auka 
fjölbreytni og framboð fyrir nemendur innan ákveðinnar fræði-
greinar og leituðu t.d. háskólar á enskumælandi málsvæðum leiða til 
þess að nemendur þeirra gætu tekið hluta af námi sínu við háskóla 
í löndum þar sem enska er töluð. Með tímanum þróaðist slíkt sam-
starf og náði smám saman ekki einungs til námsgreinarinnar heldur 
ýmissa annarra þátta. Nemendur fóru að fara í styttra nám erlendis 
með fjölbreytt markmið í huga. Ekki var einungis lögð áhersla á að 
auka magn ílags sem fræðimenn hafa fjallað um og bent á ótvíræða 
fylgni aukins ílags og aukinnar færni í tungumálakunnáttu og fag-
þekkingu (Corder 1967) heldur komu enn fremur aðrir þættir til 
(Isabelli-García 2018). Markmiðið gat t.d. verið að ná á stuttum tíma 
góðum tökum á viðkomandi tungumáli og geta gert sig skiljanlegan 
á auðveldari hátt. Þá var einnig lögð áhersla á það að menningarlæsi 
nemenda myndi aukast til mikilla muna sem og næmi fyrir því sem 
öðruvísi er í viðkomandi þjóðfélagi. Skilningur á siðum og kurteisis-
venjum á viðkomandi málsvæði eykst einnig mjög sem getur verið 
afdrifaríkt. Þetta á vissulega við um styttra nám erlendis í erlendum 
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tungumálum en einnig í mörgum öðrum fræðigreinum s.s. stjórn-
málafræði, viðskiptafræði og alþjóðasamskiptum þar sem skilningur 
á menningu málssvæðisins er oft forsenda þess að alþjóðasamningar 
náist og unnt sé að ljúka við viðskiptasamninga, svo nefnd séu dæmi 
(Markara 2020).

Til eru rannsóknir þar sem sýnt hefur verið fram á það að styttra 
nám erlendis hafi strax jákvæð áhrif á aukið menningarlæsi stúdenta 
(Anderson 2008). Þá benda aðrir fræðimenn á hversu mikil áhrif styttra 
nám erlendis hafi á áhuga nemenda sem og hvatann til þess að stunda 
viðkomandi fræðigrein, og brottfall úr námi minnki (Anderson 2006; 
Sobkowiak 2019; Reuter 2012; Birna Arnbjörnsdóttir o.fl. 2019). Vert 
er einnig að benda á lofsvert framtak fjölmargra íslenskra framhalds-
skóla sem um árabil hafa farið með nemendahópa til annarra landa og 
hefur verið fjallað um slíkar ferðir í Málfríði, tímariti STÍL. 

Af rannsóknum á þessu sviði á undanförnum áratugum má 
draga þá ályktun að gagnsemi og ávinningur af styttra námi erlendis 
sé margvíslegur og ótvíræður. Samskiptafærni, næmi fyrir menn-
ingarlæsi, áhugi og hvatinn til að læra viðkomandi faggrein sem og 
skilningur og þekking á fjölbreyttum og mismunandi aðstæðum á 
hinum ólíku málsvæðum eykst mikið. Það er því eftirsóknarvert að 
geta boðið nemendum í hinum ýmsu háskólagreinum upp á þann 
valkost að geta stundað hluta af háskólanámi sínu sem styttra nám 
erlendis . 

1.2 Styttra nám erlendis: Talfærninámskeið í Þýskalandi

Tungumálanám við HÍ hófst á stofnári skólans 1911. Áratugum 
saman stunduðu tungumálanemar við háskólann námið nær ein-
göngu á Íslandi, þeir fóru e.t.v. á sumarnámskeið erlendis til að kynn-
ast menningunni og upplifa tungumálið á viðeigandi málsvæði. Á 
tíunda áratug síðustu aldar vaknaði mikill áhugi hjá nemendum og 
kennurum þýskudeildarinnar að halda stutt námskeið í Þýskalandi 
með hóp nemenda. Þýskudeildin fann samstarfsaðila í Freiburg og 
í lok janúar 1993 fóru tveir kennarar með hóp þýskunema á 10 
daga námskeið þangað og varð það námskeið forveri styttra náms í 
Þýskalandi. Reynslan af því nýttist við það að móta og koma á fót 
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styttra námi erlendis innan námsgreinar í þýsku.1 Stuttu fyrir aldarmót 
hófst samstarf námsgreinar í þýsku við Karl Eberhard-háskólann í 
Tübingen og voru lögð drög að styttra námi fyrir íslenska stúdenta 
við þann háskóla. Var ákveðið að um tveggja vikna nám yrði að 
ræða sem gæfi 6 ECTS við HÍ og færi fram á haustmisseri þýska há-
skólans. Mikilvægt er að nemendur kynnist í styttra náminu iðandi 
stúdentalífi og háskólaumhverfi þar sem háskólastarfið blómstrar. 
Eftir að kennslu misserisins lýkur eru einungis ritgerðaskrif og próf 
í gangi sem ekki veita eins glögga mynd af lífi stúdenta í háskóla-
borg. Enn fremur er lögð áhersla á það að nemendur búi hjá þýskum 
fjölskyldum, sem í upphafi var auglýst eftir í dagblaði borgarinnar. 
Þannig kynnast nemendur landi og þjóð, siðum og venjum auk þess 
sem þeir tjá sig meira á þýsku. Uppbygging styttra námsins er á eftir-
farandi hátt: Kennsla og þjálfun í tungumáli, fyrirlestrahald og fleira 
milli klukkan 9 til 13 frá mánudegi til föstudags í tvær vikur. Eftir 
hádegi er boðið upp á mismunandi fyrirlestra um fjölmörg atriði, s.s. 
háskólanám í Þýskalandi, menningarlæsi, þýsk-íslenskan samanburð 
svo dæmi séu nefnd. Þá er boðið er upp á skoðunarferðir um sam-
bandslandið Baden-Württemberg, t.d. farið til Stuttgart, Mercedes-
Benz-safnið skoðað, ferðast að Boden-vatninu og jafnvel farið yfir til 
Frakklands eða Sviss. Markvisst er komið á tengslum milli íslenskra 
og þýskra stúdenta meðan á dvölinni stendur auk þess sem boðið er 
upp á kvikmyndasýningar og kóræfingar. 

Í upphafi námskeiðsins fá nemendur einnig verkefni sem þeir 
vinna að meðan á dvölinni stendur og á lokakennsludegi námsins 
flytja þeir verkefnið fyrir kennara, samnemendur og gesti. Dæmi um 
verkefni eru: Heimsókn til stofnana og fyrirtækja í nágrenninu (t.d. 
súkkulaðiverksmiðjunnar Ritter-Sport og Gehr-bakarakeðjunnar, 
heimsókn á dagblaðið Schwäbisches Tagblatt), ímynd Þjóðverja af 
Íslandi, samanburður á þýskum og íslenskum „tabúefnum“ og þýskt 
skopskyn, svo nokkur dæmi séu nefnd. Lokahóf er haldið síðasta 
kvöldið og gestafjölskyldunum, þýskum stúdentum og öllum sem 

1 Námskeiðið í Freiburg var án eininga. Íslensku stúdentarnir bjuggu á stúdentagörðum og 
skemmtu sér vel en stunduðu námið minna. Eftir þetta námskeið reyndist samstarfsaðilinn ekki 
tilbúinn í áframhaldandi samstarf. Reynslan af námskeiðinu reyndist hins vegar vera mjög gagnleg 
við það að koma á fót styttra námi erlendis sem gagnast myndi innan þýskunámsins. Það var ekki 
hvað síst það sem úrskeiðis fór í Freiburg sem varð dýrmæt reynsla við það að koma 
Talfærninámskeiði í Þýskalandi á laggirnar.
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að dvölinni koma boðið upp á íslenskan mat og skemmtiatriði. Þess 
má geta að fjallað hefur verið um námskeiðið í Stúdentablaðinu og 
Schwäbischen Tagblatt auk þess sem gerðar hafa verði kynningar-
myndir um námskeiðið og árið 2017 var „háskólasnappið“ með í för. 

Nám þetta er fjármagnað af Háskóla Íslands með styrk frá DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) og greiða nemendur 
ferðakostnað og hluta af uppihaldi. Áður en farið er af stað fylla 
nemendur út spurningalista þar sem þeir tjá væntingar sínar og óskir 
til námskeiðsins auk þess sem þeir eru beðnir að lýsa því hvernig 
gestafjölskyldan ætti að vera. Fyrsta námskeiðið var haldið árið 2000 
og árlega samfleytt til ársins 2020. Vegna ferðatakmarkana var ekki 
unnt að bjóða upp á það árið 2021 og 2022. Að jafnaði taka 10 til 14 
nemendur þátt í Talfærninámskeiðinu. 

2. Rannsókn á talfærninámskeiði í 
Tübingen í Þýskalandi

Umfjöllun erlendra fræðimanna um ávinning af styttra námi erlendis 
vakti athygli og áhuga höfundar á því að fjalla um styttra nám erlendis 
innan náms í þýsku við HÍ. Markmiðið var að komast að raun um 
hvert mat stúdenta við HÍ á gagnsemi og ávinningi af styttra námi 
erlendis væri. Því var gerð rannsókn á meðal þeirra sem tekið höfðu 
Talfærninámskeiðið á árunum 2017 til 2020, auk þess sem sex nem-
endur sem tekið höfðu Talfærnifærninámskeið í Þýskalandi oftar en 
einu sinni tóku þátt í rannsókninni. Innan námsgreinar í þýsku var 
samþykkt að gera slíka rannsókn og var hún kynnt með tölvupósti til 
nemenda sem tekið höfðu námskeiðið á viðkomandi tímabili. Fjöldi 
þátttakanda var 48 og 23 svör bárust og var því svarhlutfall 47,8%. 
Af þeim sem svöruðu voru 16 konur og 7 karlar. Meðalaldur var 33 
ár. Könnunin var send út í byrjun árs 2022 og beiðni um svör ítrekuð 
tvisvar sinnum. 100% þátttakenda svöruðu öllum spurningunum 
nema lokaspurningunni sem 91% svaraði. 
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2.1. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar

Markmið rannsóknarinnar er, eins og áður var greint frá, að komast að 
raun um árangur af styttra námi erlendis innan þýskunáms á háskóla-
stigi. Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem nýtt var vefkönnun 
til þess að safna gögnum. Könnunin var á íslensku og af þeim sem 
svöruðu voru 22 Íslendingar og einn Færeyingur. Talfærninámskeið í 
Þýskalandi er námskeið á öðru misseri innan þýskunámsins og því 
flestir þátttakendur á B1 stigi samkvæmt stigum evrópska tungu-
málarammans. Vefkönnunin var send í tölvupósti til þátttakenda. 
Ekki var um slembiúrtak að ræða þar sem þýðið var allir nemendur 
sem tekið höfðu námskeiðið á ákveðnu tímabili og mikilvægt að ná 
til sem flestra.. Eftir að svörum var skilað var ekki unnt að tengja 
svör einstaka svarenda við ákveðin svör. Að því leyti var könn-
unin nafnlaus. Við hönnun spurninganna hafði höfundur hliðsjón af 
spurningalistum í tungumálum (Mehlhorn o.fl. 2005; Reuter 2012) 
og var bæði um opnar og lokaðar spurningar að ræða. Gögnin voru 
flokkuð og greind og gerð var grein fyrir niðurstöðum í prósentum.

Rannsóknin samanstendur af 12 spurningum. Þema spurn-
inganna lýtur annars vegar að tungumálakunnáttu svarenda og því í 
hvaða færniþáttum mest breyting varð á tungumálakunnáttu, ef um 
breytingu er að ræða. Hins vegar eru þemu spurninganna tengd því 
hvort breytingar hafi orðið á þekkingu svarenda á landi, þjóð, siðum 
og menningu.2 Fjórar spurningar eru raðspurningar þar sem svar-
möguleikar voru á Lickert kvarða: Mjög mikið, frekar mikið, hvorki 
né, mjög lítið, frekar lítið. 

Spurningar 2, 3, 4 og 6 voru enn fremur opnar spurningar þar 
sem þátttakendur voru beðnir um að gefa nánari útskýringar á 
svörum sínum. Greining á þeim hluta svaranna fylgir á eftir um-
fjöllun um tölulega útkomu og er þar að finna dæmi um þessi atriði. 
Í fjórum spurningum voru þátttakendur einnig beðnir að skýra eða 
segja frá afstöðu sinni auk þess sem lokaspurningin gaf kost á að bæta 
einhverju við. Spurningalistann er að finna í viðhengi.

2 Hér eru ekki allar spurningar og þemu talin upp heldur er vísað í viðhengið þar sem spurningalisti 
fylgir. 
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2.2 Niðurstöður rannsóknarinnar

Spurning 1
Hafðir þú dvalið í Þýskalandi áður en þú fórst til Tübingen?

27,3% þátttakenda höfðu ekki dvalið í Þýskalandi áður, 72,7% höfðu 
áður dvalið á þýska málsvæðinu. 

Spurning 23 
Í hvaða þáttum tungumálsins bættir þú mest við þig?

Mjög lítið Frekar 
lítið

Hvorki né Frekar 
mikið

Mjög 
mikið

Talað mál 4,34% 39,13% 56,52%

Skilningur á töluðu 
máli

4,34% 39,13% 56,52%

Framburður 4,34% 34,78% 26,08% 34,78%

Öryggi í að tala reip-
rennandi, 
án hiks og umhugs-
unar

4,34% 17,39% 43,47% 34,78%

Tjáningarhæfni (geta 
til að koma orðum að 
því sem þú vilt segja)

4,34% 8,69% 52,17% 34,78%

Orðaforði 4,34% 8,69% 47,82% 39,13%

Lesskilningur 4,34% 30,43% 47,82% 17,39%

Í spurningunni var gefinn kostur á sjö þáttum tungumálsins og 
fimm svarmöguleikum. Í ljós kom að mikill meirihluti þátttakenda 
taldi sig hafa bætt sig í færniþættinum Töluðu máli. Ef litið er til 
tveggja svarmöguleika, mjög mikið og frekar mikið, eru það ríflega 
95% þátttakenda sem merkja við þá möguleika. Einungis rúm 4% 
telja sig hafa bætt litlu við sig. Svarhlutföll eru þau sömu í færni-
þættinum Skilningur á töluðu máli. Ótvírætt er því að þátttakendur 
hafa í þessum tveimur þáttum bætt við sig, enda er mjög aukið ílag 
forsenda framfara í þessum færniþætti. Í færniþættinum Framburður 
merkja liðlega 60% þátttakenda við frekar mikið eða mikið. Í Öryggi 

3 Höfundi er ljóst að form spurninga 2 og 3 er e.t.v. þannig að unnt er að líta á þær sem leiðandi en 
bendir jafnframt á svarmöguleikann hvorki né.
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í að tala reiprennandi merkja ríflega 78% við þessa svarmöguleika, 
í Tjáningarhæfni eru það tæp 87% af svörunum og það sama á við 
um þáttinn Orðaforði. Í þessum þremur síðastnefndu færniþáttum 
merkja fleiri við frekar mikið en mjög mikið, öfugt við það sem var 
í Talað mál og Skilningur á töluðu máli. Rúm 65% nota þessa svar-
möguleika í færniþættinum Lesskilningur. Það kemur ekki á óvart að 
nokkuð lægra hundraðshlutfall skuli merkja við það, þar sem ekki 
var lögð megináhersla á ílag og á þjálfun í lesskilningi sem þó eykst 
til mikilla muna. 

Spurning 3 
Jókst þekking þín á samfélaginu?
Mjög mikið 34,70%

Frekar mikið 56,50%

Hvorki né 8,69%

Jókst þekking þín á menningunni?
Mjög mikið 43,49%

Frekar mikið 52,17%

Hvorki né 4,34%

Jókst þekking þín á daglegu lífi fólks?
Mjög mikið 52,17%

Frekar mikið 26,08%

Hvorki né 13,04%

Frekar lítið 8,78%

Jókst þekking þín á landinu? 
Mjög mikið 30,43%

Frekar mikið 43,78%

Hvorki né 25,79%

Jókst þekking þín á siðum og venjum?
Mjög mikið 43,47%

Frekar lítið 34,70%

Hvorki né 21,73%
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Í spurningu 3 var spurt um hvort þekking á samfélaginu, menning-
unni, daglegu lífi fólks, landinu og siðum og venjum hefði aukist. 
Yfir 91% merkja við svarmöguleikana mjög mikið og frekar mikið 
þegar spurt var um þekkingu á samfélaginu. Svarhlutfall þessara 
svarmöguleika fór yfir 95% þegar spurt var um þekkingu á menn-
ingunni. Fleiri svara frekar mikið en mjög mikið. Hvað varðar daglegt 
líf fólks og siði og venjur er því öðruvísi farið, þar merkja flestir þátt-
takendur við svarmöguleikann mjög mikið og ef svarmöguleikarnir 
mjög mikið og frekar mikið eru teknir saman eru það tæp 80%. Í nám-
inu er lögð mikil áhersla á að upplifa daglegt líf og kynnast siðum 
og venjum og fullyrða má að það hefur verið árangursríkt. Rúm 70% 
merktu við svarmöguleikana frekar mikið og mjög mikið þegar spurt 
var um aukna þekkingu á landinu. Af þessu má álykta að þekking 
þátttakenda hafi aukist til mikilla muna og þættirnir daglegt líf fólks 
og siðir og venjur koma best út. Þar kemur í ljós ávinningur þess að 
búa hjá þýskum fjölskyldum og verða hluti af samfélaginu þótt um 
stuttan tíma sé að ræða.

Spurning 4
Hefur námskeiðið gagnast þér í þýskunáminu?
Mjög mikið 60,86%

Frekar mikið 26,08%

Hvorki né 13,06%

Hefur námskeiðið gagnast þér í öðru námi?
Mjög mikið 34,78%

Frekar mikið 17,39%

Hvorki né 34,78%

Frekar lítið 13.05% 

Hefur námskeiðið gagnast þér í starfi?
Mjög mikið 43,47%

Frekar mikið 13,04%

Hvorki né 34,78%

Frekar lítið 4,34%

Mjög lítið 4,34%
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Hefur námskeiðið aukið áhuga þinn á þýsku og þýskum málefnum?
Mjög mikið 73,91%

Frekar mikið 26,09%

Þessi spurning sneri að gagnsemi námskeiðsins í þýskunáminu, öðru 
námi, starfi og aukningu áhuga á þýsku og þýskum málefnum. Nær 
87% sögðu námskeiðið hafa gagnast sér mikið eða frekar mikið í 
þýskunáminu sem undirstrikar nauðsyn styttra náms í tungumála-
námi. Rúmur helmingur þátttakenda telur að námskeiðið hafi 
gagnast sér í öðru námi og það sama á við um gagnsemi í starfi. 
Þegar spurt var um það hvort námskeiðið hefði aukið áhuga á þýsku 
og þýskum málefnum voru einungis svarmöguleikarnir mjög mikið 
og frekar mikið nýttir, þannig að allir þátttakendur telja námskeiðið 
hafa aukið áhugann. Þetta sýnir mikilvægi þess að upplifa þjóðfélagið 
og vera hluti af málsvæðinu. Allir þátttakendur merktu annaðhvort 
við mjög mikið eða frekar mikið þegar spurt var um áhuga á þýsku 
og þýskum málefnum. Í þessum lið spurningarinnar eru aðrir svar-
möguleikar ekki nýttir.

Spurning 5 
Jókst hæfni þín til að umgangast Þjóðverja með viðeignandi hætti í 
persónulegum aðstæðum?
Mjög mikið 43,47%

Frekar mikið 21,73%

Hvorki né 34,78%

Jókst hæfni þín í formlegum aðstæðum?
Mjög mikið 26,08%

Frekar mikið 34,78%

Hvorki né 39,14%

Hæfni til að umgangast Þjóðverja í persónulegum aðstæðum jókst 
um 65% þegar litið er til svarmöguleikanna mjög mikið og frekar 
mikið en rúm 60% þegar um formlegar aðstæður er að ræða og þar 
eru fleiri sem svara frekar mikið. Þar sem eitt af markmiðum með 
náminu er að þátttakendur kynnist þýskum gestafjölskyldum og 
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þýskum stúdentum kemur ekki á óvart að hærri hundraðshluti svari 
mjög mikið í persónulegum aðstæðum. 

Spurning 6
Breyttist viðhorf þitt til þýska tungumálsins?4

Mjög mikið 13,04%

Frekar mikið 34,79%

Hvorki né 52,17%

Breyttist viðhorf þitt til þýskunámsins við HÍ?
Mjög mikið 21,77%

Frekar mikið 56,52%

Hvorki né 17,39%

Frekar lítið 4,34%

Breyttist viðhorf þitt til Þýskalands?
Mjög mikið 21,77%

Frekar mikið 21,77%

Hvorki né 52,17%

Frekar lítið 4,34%

Breyttist viðhorf þitt til þýskar menningar?
Mjög mikið 30,43%

Frekar mikið 30.43%

Hvorki né  39.13%

Spurningin lýtur að viðhorfi til tungumálsins, námsins, Þýskalands 
og þýskrar menningar og breytingu á því. Hjá tæpum helmingi 
breytist það mikið eða frekar mikið og tæpur helmingur svarar hvorki 
né . Hér ber þó að nefna að þátttakendur taka fram að þeir hafi haft 
mikinn áhuga á þýsku og tungumálinu áður en farið var á nám-
skeiðið og því erfitt að staðfesta breytingu á þeim þáttum. Rúmur 
helmingur merkir við breytingu hvað þýskunámið í HÍ varðar, en 
innan við helmingur hvað Þýskalandi viðkemur og rúm 60% hvað 
menningu viðkemur. 

4 Hér er gert ráð fyrir því að breyting hafi orðið til hins betra.
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Opni hluti spurninga 2, 3, 4 og 6

Í spurningum tvö voru þátttakendur einnig beðnir um að gefa dæmi 
um þætti tungumálsins sem þeir hefðu bætt sig í. 82% svarenda 
nýttu sér þann möguleika. Þegar svörin eru greind kemur í ljós 
hversu afgerandi áhrif það hefur að auka ílag tungumálsins eins og 
eftirfarandi dæmi um svör sýna ótvírætt:

Svar 1: Nemandinn lifir og hrærist í þýsku samfélagi í tvær vikur og 

neyðist hreinlega til þess að nota tungumálið. Þegar ég tók þátt í fyrsta 

sinn bætti ég mig að því leytinu til að ég þorði loksins yfirhöfuð að tala 

og komst yfir óttann við það að gera mistök í tali. Í ferðinni ári seinna, 

á fyrsta ári í þýskunáminu, bætti ég mig enn frekar þar sem ég hafði nú 

þegar komist yfir hjallann og var tilbúin til þess að æfa talið, sem ég gerði.

Svar 2: Einnig frábært hvað það var mikil áhersla á að tala og sem betur 

fer ekki mikið svigrúm til þess að skipta yfir í ensku eða íslensku hjá 

gestafjölskyldunum. Orðaforði og öryggi óx mikið við það eitt að tala við 

innfædda. Það var líka jákvætt að komast yfir þá hræðslu að gera mál-

fræðivillur heldur tala bara.

Svar 3: Það að vera umkringd málinu, ekki bara í tíma heldur einnig í sam-

félaginu og heima fyrir, gerði það að verkum að tjáningahæfnin og öryggi 

í að tala jókst gífurlega á þessum tveimur vikum. Að vera í aðstæðum þar 

sem ég varð að tala þýsku ýtti undir þorið. Tækifærin til að nota þýskuna 

spila mikið inn í, sem og að nota hana í öðru umhverfi en tengt námsefni. 

Þekking á daglegu máli jókst við samræður við Gastfamilie, fara út í búð 

og sitja tíma um annað en landafræði, málfræði og bókmenntir. 

Svar 4: Ég æfði talfærnina mest úti í Tübingen, sérstaklega þegar það kom 

að því að tala við kennara og gestafjölskylduna. Fyrir mig þá vantaði mig 

kjark til þess að tala upphátt á þýsku. Í Tübingen þá náði ég að safna upp 

kjarki til þess að tjá mig á þýsku. Það var einfaldlega ekkert annað í boði. 

Þú hendir þér pínu út í djúpu laugina að fara í þetta námskeið en þetta er 

líka eitt það skemmtilegasta sem ég hef gert í lífi mínu.
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Mikill samhljómur er í svörum stúdentanna: það að vera stöðugt í 
snertingu við tungumálið, þ.e. aukið ílag verður þess valdandi að 
þorið og öryggi þeirra vex. Ílagið er auk þess ekki í sama formi, 
ekki alltaf í kennslunni einni heldur koma auk hennar til samskipti 
við gestafjölskyldurnar, þýska stúdenta og innfædda í fjölbreyttum 
aðstæðum daglegs lífs sem reynist vera mjög áhrifaríkur þáttur. Ílag 
er mjög fjölbreytt. Magn ílagsins er stærsti þátturinn í að efla tungu-
málakunnáttu eins og áður hefur verið bent á og eru þessar niður-
stöður í samræmi við það. 

Í spurningu þrjú var beðið um dæmi um það hvernig þekking 
á samfélaginu, menningunni, daglegu lífi fólks, landi og siðum og 
venjum hefði aukist og nýttu 86% svarenda sér það. Hjá ýmsum 
koma fram áhrif þess að ferðast um Baden-Württemberg og skoða 
fallegar byggingar og glæsileg söfn. Í ljós kemur að það sem hefur 
verið efni í málsögulegum og Landeskunde-námskeiðum í náminu 
lifnar við og stúdentar upplifa það sem þeir hafa áður fjallað um á 
fræðilegan hátt. Þar má greina hvernig námsefnið lifnar við og stúd-
entar ná betri tökum á viðfangsefninu. Svör tveggja svarenda sýna 
þetta mjög greinilega.

Svar 1 Vitanlega er Þýskaland stórt land og gífurlega margir ólíkir þjóð-

flokkar innan landamæra þess. Íslendingum myndi kannski finnast 

Norður-Þýskaland vera nær okkur menningarlega, þess vegna víkkar það 

sjóndeildarhringinn að fara suður til hjarta Schwabenlands, Tübingen. 

Menningin er æðisleg, skipulagið mikið og fólk vinnusamt en kann samt 

svo sannarlega að njóta lífsins. Maður áttar sig ekki á því fyrr en maður er 

mættur að maður er kominn í landfræðilega miðju meginlands Evrópu, 

sem er mjög gaman. Stutt að fara til annarra landa og bara við það að fara 

bæja á milli sér maður reginmun. Maður fær líka að spreyta sig á mál-

lýsku fólksins.

Svar 2: Ég lærði mun milli héraða í venjum, talsmáta og að flest héruð 

væru með sína eigin mállýsku.

86% nýttu sér opna svarmöguleikann í spurningu fjögur þar sem 
beðið var um dæmi um það hvernig dvölin hefði gagnast í námi, 

GAGN OG GAMAN AF STYTTRA NÁMI ERLENDIS SEM HLUTA AF TUNGUMÁLANÁMI Á 
HÁSKÓLASTIGI.

10.33112/millimala.14.1.10



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     217

starfi og áhuga á náminu. Engum blöðum er um það að fletta að 
námið hafði afgerandi áhrif á suma svarendur hvað varðar áfram-
haldandi nám, bæði það að stunda framhaldsnám að loknu BA-námi 
en einnig aukinn áhuga á því að stunda BA-nám áfram. Skyldleiki 
þýsku og íslensku verður ljós og loks kemur fram að áhuginn á því 
að fylgjast með þýskum fréttum og menningu hefur aukist mikið 
auk þess sem þýskukunnáttan nýtist í öðru háskólanámi en þýsku. 
Dæmin hér að neðan sýna þetta greinilega.

Svar 1: Það að fara út til Þýskalands og byrja að þurfa að standa á eigin 

fótum í tungumálinu, ef maður getur orðað það svo, þá opnast svo mikið 

fyrir manni í samskiptum, og þá sérstaklega líkindi milli íslensku og 

þýsku, svo margt sem fólk segir og orð sem koma upp sem maður er 

kannski ekkert sérstaklega að læra eða taka eftir í bóklegu námi. Þegar 

maður kemur til baka frá Tübingen þá er líkt og maður sé kominn með 

meira bensín í námið, maður kemur af krafti til baka og fullur áhuga, enn 

meiri en maður hafði áður.

Svar 2: Mér leist það vel á Tübingen að ég sótti um að fara í mastersnám 

[…] þar, ekta stúdentabær með rótgróinn og góðan háskóla og notalegan 

stúdentaanda. Þessi ferð gaf mér líka innsýn í það hvernig það er að búa 

úti, og gaf mér sterkari grunn í þýsku sem ég hefði annars ekki fengið á 

sama hátt.

Svar 3: Ég er ekki að stunda nám í þýsku við HÍ en hef verið að læra á 

mínar eigin spýtur en hef tekið nokkra valáfanga í þýsku við Mála- og 

menningardeild HÍ. Námið hefur aðstoðað mig í skilningi á þýsku há-

skólaumhverfi og gagnast mér mjög í skiptinámi ásamt komandi fram-

haldsnámi. Ég hef einnig gert grein fyrir Tübingen-háskóla sem mögulegu 

námsumhverfi fyrir doktorsnám í […]vísindum. Þessi áfangi var mjög 

fræðandi og mögulega hápunktur bakkalárnámsins míns.

Síðasta opna spurningin var spurning sex og voru svarendur beðnir 
um að tjá sig um breytt viðhorf til námsins, tungumálsins, landsins 
og þýskrar menningar og 91% svarenda gerði það. Fram kom að 
námið breytti mikið viðhorfi til námsins og einnig viðtekinna sjónar-
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miða um þýska þjóð. Ýmsum kom gestrisni Þjóðverja og léttleiki á 
óvart og hjá mörgum svarendum breyttist viðhorfið til ofangreindra 
þátta á afdrifaríkan hátt eins og dæmin sýna. Mikilvægi styttra náms-
ins innan námsgreinar í þýsku kemur einnig mjög greinilega í ljós.

Svar 1: Allar tungumálagreinarnar sem kenndar eru við Háskóla Íslands 

ættu að hafa sambærilegt námskeið í boði fyrir nemendur. Þessar tvær 

vikur í Þýskalandi eru eins og að klára heila önn í HÍ. Þetta gefur manni 

svo mikið forskot fyrir restina af náminu og auðveldar manni að tileinka 

sér [tungumálið].

Svar 2: Áður hafði ég eingöngu farið í 5 daga ferð til Berlínar í framhalds-

skóla og lítið notað þýskuna þar. Ég upplifði því Þýskaland í raun og veru 

í fyrsta skipti. Eftir ferðina var ég alveg viss um að ég vildi klára BA-gráðu 

í þýsku og fara út í skiptinám. 

Svar 3: Í ferðinni áttaði ég mig betur á því hversu fjölbreytt tungumál 

þýskan væri. Þá á ég fyrst og fremst við þær fjölmörgu mállýskur sem þar 

er að finna, eins og Schwäbisch. Þá er ég þeirrar skoðunar að Tübingen-

námskeiðið sé algjört lykilnámskeið í þýskunáminu. Þetta var ein eftir-

minnilegasta og lærdómsríkasta utanlandsferð sem ég hef farið í. Í henni 

gafst færi á að efla þýskukunnáttuna sína í aðstæðum þar sem gleðin var í 

fyrirrúmi. Einnig varð ég þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast Þjóðverjum 

sem í dag eru vinir mínir sem ég held enn sambandi við. Það er reglulega 

dýrmæt gjöf! 

Í spurningu sjö er spurt um það hvort námskeiðið hefði haft þau 
áhrif að þátttakendur hefðu farið í Erasmus-skiptinám eða stundað 
nám eða vinnu í þýskumælandi landi. Rúm 39% svöruðu þessu ját-
andi, þó nokkrir þátttakendur velta enn fyrir sér að fara í skiptinám 
til Þýskalands. Eftirfarandi svar undirstrikar áhrif námsins: 

Já, heldur betur. Fór í skiptinám til Freiburg stuttu eftir að hafa farið til 

Tübingen og stunda nú meistaranám í Tübingen.

Í spurningum 8–10 var svarendum gefinn kostur á að segja frá því 
besta, því sem kom mest á óvart og því eftirminnilegasta. Svörin gefa 
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til kynna hversu mismunandi þættir það eru sem hver þátttakandi 
upplifir og verður minnisstæður og ekki er unnt að meta slíkt tölu-
lega. Þar sem þátttakendur bjuggu hjá gestafjölskyldum má segja að 
hver þátttakandi hafi sína sögu að segja í lok námsins. Hér fylgja tvö 
svör sem dæmi um það sem kom mest á óvart. 

Svar 1: Hvað Þjóðverjar eru þolinmóðir við fólk sem er að læra tungumálið 

og skipta ekki bara strax yfir í ensku. Öll sagan í Tübingen, gömlu húsin 

frá 14. öld sem standa enn og aldur háskólans.

Svar 2: Það fer stundum það orð af Þjóðverjum að þeir séu lokaðir, kaldir 

og kassalaga. Það er þó síður en svo mín reynsla og raunar skynjaði ég 

ekkert nema hlýhug frá Þjóðverjum sama hvar ég drap niður fæti. Ekki 

það að ég hafi trúað þessari staðalímynd en við getum sagt að hún hafi 

sannarlega verið kveðin í kútinn í ferðinni.

Í lokaspurningunum tveimur voru þátttakendur beðnir um skoðun 
á því hverju mætti breyta, hverju ekki og hvort þeir vildu bæta ein-
hverju við. Svör við þeim spurningum eiga að nýtast þessu ákveðna 
námsframboði í framtíðinni. Greinarhöfundi kom oft skemmtilega á 
óvart hvað það var sem upp úr stóð hjá þátttakendunum og hversu 
fjölbreytt upplifun þátttakenda var. 

Lokaorð

Niðurstöður rannsóknar með þátttakendum í Talfærninámskeiði í 
Þýskalandi sem er dæmi um styttra nám erlendis sýna ótvírætt gildi 
slíks náms. Gagnsemi af náminu er mjög mikil fyrir ýmsa þætti 
tungumálsins. Í rannsókninni kom í ljós að mikill meirihluti þátt-
takenda telur að námið hafi haft afgerandi áhrif á framfarir í töluðu 
máli, skilningi sem og öryggi í því að tjá sig og tjáningarhæfnina. 
Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á þessu sviði 
og vikið var að fyrr í greininni (Andersons 2006; Isabelli-García 
2018; Reuter 2012). Niðurstöður eru auk þess ótvíræðar er varðar 
þekkingu á samfélaginu og hæfnina til þess að umgangast inn-
fædda á viðeigandi hátt. Þá breytist einnig viðhorf svarenda til þýska 
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tungumálsins, landsins og menningarinnar með afgerandi hætti. 
Mikið samræmi er í svörum um mikilvægi þess að dvelja á mál-
svæðinu og að búa hjá þýskum gestafjölskyldum, kynnast þýskum 
stúdentum og fá þannig þjálfun í því að tjá sig á þýsku og vera 
stöðugt að spreyta sig á þýsku og upplifa aðstæður sem ekki er unnt 
að upplifa í kennslu í heimalandi. Ílag tungumálsins verður með 
þessu móti miklu meira og hefur þau áhrif að þátttakendur þjálfast 
í fjölmörgum færniþáttum tungumálsins og fá tækifæri til að nota 
tungumálið, bregðast við og upplifa raunaðstæður sem þýska mál-
svæðið býður upp á. Fræðimenn hafa fjallað um mikilvægi aukins 
ílags og gagnsemi styttra náms erlendis. Þegar um styttra nám erlendis 
er að ræða er ílagið mjög mikið og fjölbreytt en magn ílagsins er 
einmitt sá þáttur sem eflir tungumálakunnáttu mest. Niðurstöður 
þessarar rannsóknarinnar koma því heim og saman við rannsóknir á 
fræðasviðinu sem vikið var að í upphafi. Mála- og menningardeild 
hefur lengi haft í stefnu sinni að bjóða upp á styttra nám erlendis í sem 
flestum tungumálagreinum deildarinnar. Eftirfarandi svar úr rann-
sókninni undirstrikar þessa nauðsyn.

Við þetta má bæta að þetta námskeið er að mínu mati ómissandi partur af 

þýskunáminu við HÍ. Að hafa svipað námskeið í [...] (sem ég tók sem auka-

grein) hefði breytt miklu fyrir talfærni mína í því fagi. Út frá upplifun 

minni af Tübingen og þeim framförum sem ég tók þar, áttaði ég mig á 

því að mig vantaði eitthvað sambærilegt til þess að ná upp talfærni í […]. 

Ég mæli því eindregið með því að aðrar greinar í Mála- og menningardeild 

skoði möguleikann á því að koma á sambærilegu námskeiði.

Styttra námi erlendis getur haft margvísleg jákvæð áhrif á tungumála-
nám sem og annað háskólanám og það ætti að nýta í tungumála-
greinum sem og öðrum fræðigreinum við Háskóla Íslands í ríkara 
mæli en gert er nú. Niðurstöður rannsóknarinnar færa sönnur á það 
með óyggjandi hætti. 
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Útdráttur

Gagn og gaman af styttra námi erlendis 
sem hluta af tungumálanámi á háskólastigi

Í þessari grein er umfjöllunarefnið styttra nám erlendis sem hluti 
af háskólanámi, sérstaklega í tungumálum. Fjallað er um hug-
takið styttra nám erlendis sem og mikilvægi og gagnsemi þess í ýmsu 
háskólanámi. Meginviðgangsefni greinarinnar eru niðurstöður rann-
sóknar sem gerð var meðal íslenskra háskólastúdenta sem lokið hafa 
námskeiðinu Talfærninámskeið í Þýskalandi. Námskeiðið er í boði við 
Mála- og menningardeild en kennt er við Karl Eberhard-háskólann 
í Tübingen í Þýskalandi. Rannsóknin miðar annars vegar að því að 
komast að raun um hvort og þá á hvaða hátt styttra nám erlendis hefur 
áhrif á færniþætti tungumálsins og er þá sérstakleg litið til þeirra 
áhrifa sem aukið ílag hefur á tungumálakunnáttu háskólastúdenta. 
Hins vegar er einnig horft til annarra þátta, s.s. þess hvernig þekking 
á þýsku samfélagi, viðhorf til þýskrar menningar og þýska tungu-
málsins breytist. Enn fremur er fjallað um hæfni stúdenta til þess 
að umgangast Þjóðverja við mismunandi aðstæður með viðeigandi 
hætti og það hvernig næmi þeirra fyrir menningu og siðum annarra 
málsvæða breytist. 

Lykilorð: styttra nám erlendis, talfærninámskeið í Þýskalandi, þýska, 
menningarlæsi 

ODDNÝ G. SVERRISDÓTTIR
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Abstract

The Effect of Short-Term Study-Abroad on 
Language Learning

The topic of this paper is the effect and value of a short-term study-
abroad program as a part of university studies. The paper presents a 
study conducted among Icelandic students of German participating 
in a two-week course in Germany which aimed at enhancing spoken 
language skills. The course is offered by the Faculty of Languages 
and Cultures of the Karl Eberhard University in Tübingen, Germany. 
The study shows that this short-term program increases the language 
input greatly and has a positive impact, not only on the students’ 
foreign language skills but also on various other aspects, such as 
cross-cultural understanding, intercultural sensitivity, knowledge 
of German culture, the German language, and everyday life in 
Germany. Also, staying in a German-speaking country leads to 
changing attitudes and habits of the students. The study shows that 
the course equips students of German and other disciplines with 
intercultural experience and increases their intercultural sensitivity. 

Keywords: short-term study abroad, intercultural experience, German, 
spoken language skills in Germany 
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Kolbrún Friðriksdóttir
Háskóla Íslands

Framvinda og áhrifaþættir í opnum 
málanámskeiðum á netinu 

Inngangur 

Stórstígar framfarir hafa orðið í kennslu og námi með fjölbreyttri 
miðlun efnis á netinu. Fyrir um áratug var stigið það skref í virt-

um erlendum háskólum að opna aðgang að menntun og bjóða upp á 
nám á ólíkum fræðasviðum í netnámskeiðum án greiðslu skólagjalda. 
Slík námskeið, MOOCs (e. massive open online courses), eru nú í boði 
víða um heim og hafa notið mikilla vinsælda (Aldowah o.fl. 2020, 
429). En meðal þeirra eru LMOOC-námskeið (e. language massive open 
online courses) sem varða kennslu og nám annars máls. Rannsóknir 
hafa einkum beinst að námsframvindu (e. retention) í námskeiðunum 
en hlutfallslega fáir ljúka þeim að fullu (Jordan 2015, 342).

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að greina þætti sem 
hafa áhrif á námsframvindu í opnum málanámskeiðum á netinu1. 
Hugmyndafræði Icelandic Online (IOL), vefnámskeiða í íslensku sem 
öðru máli, var lögð til grundvallar í rannsókninni til að kanna hvort 
kennslufræði og stuðningur kennara hafi mikilvæg áhrif á framvindu 
nemenda í slíku námsumhverfi. Rannsóknin var stigskipt og byggð-
ist á gögnum frá nemendum sem voru skráðir í IOL 2006–2018 
og hafa niðurstöðurnar birst í þremur ritrýndum tímaritsgreinum 
(Kolbrún Friðriksdóttir 2018; 2021a; 2021b). Umfjölluninni er skipt 
í sex meginkafla. Í 2. og 3. kafla verður vikið að fræðilegu sam-
hengi rannsóknarinnar og Icelandic Online. Rannsóknaraðferðir 

1 Grein þessi er byggð á doktorsritgerð höfundar: Kolbrún Friðriksdóttir (2021c).
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verða ræddar í 4. kafla, niðurstöðurnar í 5. kafla og loks verða aðal-
atriðin dregin saman og niðurstöður ræddar. 

1. Fræðilegt samhengi 

Áleitnar spurningar hafa vaknað í ljósi upplýsinga um lágt hlutfall 
þeirra sem ljúka opnum netnámskeiðum (Jordan 2015, 342). Beinast 
þær einkum að gæðum námskeiðanna og kennslufræði en einnig 
námsumgjörðinni. Aðrir hafa bent á að skoða verði námsframvindu 
út frá því hvernig nemendur kjósi að nýta sér opið námsefni af þessu 
tagi og hvort upphaflegt markmið þeirra hafi í raun verið að taka 
námskeið að fullu (Reich 2014, 1).

Á fræðasviðinu er vöntun á rafrænum gögnum úr rakningar-
kerfi (e. tracking system) námskeiða sem geti gefið heildstæða mynd 
af notkun námsefnis og áhrifum þess á námsframvindu (Gillespie 
2020, 138–139). Mælingar á framvindu í opnum netnámskeiðum 
hafa jafnan grundvallast á þátttöku nemenda í afmörkuðum þáttum 
námskeiða en kallað hefur verið eftir ítarlegri greiningum á náms-
hegðun í námskeiðum í heild og brotthvarfsmynstri. Þá hefur verið 
spurt um réttmætan mælikvarða á framvindu í slíku námsumhverfi 
(Kolbrún Friðriksdóttir 2018, 65–66). 

Mismunandi námsumgjarðir hafa jafnframt verið til umræðu og 
þá hvort munur sé á framvindu nemenda í blönduðu námi og fjar-
námi (Harker og Koutsantoni 2005, 197). Vísindaleg samanburðar-
gögn um möguleg áhrif mismunandi netnámsumgjarða eru hins 
vegar af afar skornum skammti (Kolbrún Friðriksdóttir 2018, 55). 

Gagnrýnt hefur verið að lítil áhersla sé lögð á kennslufræði í 
opnum málanámskeiðum (Colpaert 2014, 167) og að nemendur hafi 
þar yfirleitt ekki aðgang að kennara (Ross o.fl. 2014, 67); þessir 
þættir geti sannarlega skýrt brotthvarf nemenda. Kallað hefur verið 
eftir aukinni áherslu á kennslufræði annars máls í slíkum nám-
skeiðum og að tölvustudd málakennsla fái þar mikilvægan sess. 
Rannsóknir skortir á mögulegum áhrifum nefndra þátta (Colpaert 
2014, 167–168). 

Nemendahópurinn sem sækir í opin netnámskeið er fjölbreyttur 
(Sokolik 2014, 26). Frekari vitneskju vantar um hvatann að baki námi 
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þessara nemenda og sýn þeirra á námsumhverfið og möguleg áhrif 
þess á framvindu (Doiz, Lasagabaster og Sierra 2014, 119–121). Með 
þessari rannsókn er leitast við að fylla upp í framangreindar eyður í 
rannsóknum á sviði opinna málanámskeiða á netinu.  

2. Icelandic Online 

Vefnámskeiðin Icelandic Online (https://icelandiconline.com) teljast 
til opinna málanámskeiða á netinu og falla undir svið tölvustudds 
tungumálanáms og -kennslu (e. computer assisted language learning 
(CALL)). Þau voru þróuð hjá Háskóla Íslands og opnuð 2004–2013. 
Námskeiðsvefurinn var sérstaklega hannaður með málanám í huga 
og byggist á kennslufræði annars máls á neti (Birna Arnbjörnsdóttir 
2004, 87–92). Þar er veittur aðgangur að sjö gagnvirkum og sjálf-
stýrðum námskeiðum í íslensku sem öðru/erlendu máli fyrir full-
orðna. Öll námskeiðin eru í boði sem gjaldfrjáls sjálfstýrð námskeið 
án stuðnings kennara, þ.e. í opinni sjálfstýrðri námsumgjörð. Að auki 
eru tvö námskeiðanna, IOL 1 og 2, tiltæk í blandaðri námsumgjörð 
og fjarnámsumgjörð en nemendur njóta þá stuðnings kennara. IOL-
kerfið býr yfir innbyggðu rakningarkerfi sem mælir virkni nemenda 
og safnar notendagögnum í gagnagrunn en á þeim gögnum er m.a. 
byggt í þessari rannsókn. Tæplega 270.0002 hafa nýtt sér námsefnið 
og er aðsókn stöðug. 

Námskeiðin eru stigskipt og þróuð í ljósi Viðmiðunarramma 
Evrópuráðsins: IOL Bjargir fyrir byrjendur, IOL 1 (náttúruþema) (A1), 
IOL 1 (menningarþema) (A1), IOL 2 (A1–A2), IOL 3 (A2–B1), IOL 
4 (B1–B2) og IOL 5 (C1). Námskeiðin tvö sem eru í boði sem kenn-
arastudd námskeið eru nýtt í kennslu við Háskóla Íslands: Blönduð 
námskeið IOL 1 og 2 eru hluti 10 eininga námskeiða í Hagnýtri 
íslensku sem öðru máli og fjarnámskeið IOL 1 og 2 eru í boði hjá 
Tungumálamiðstöð. Efnismagn námskeiðanna er breytilegt3. 

Í tölvustuddri málakennslu sem er beitt í IOL felst sú nálgun að 

2 Byggt á mælingum úr rakningarkerfi IOL: http://icelandiconline.is/kennari/notendur.php; 
https://www.icelandiconline.com/admin/users. 

3 Námskeiðin eru brotin upp í efnissíður, fjöldi síðna er 29–139. Á hverri síðu eru 3–10 verkefni, 
heildarfjöldi verkefna er því 134–599 eftir því hvaða námskeið á í hlut (Kolbrún Friðriksdóttir 
2018, 59–60).
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nýta margvísleg tæknitól til kennslu og náms. Meðal kennslufræði-
legra aðferða er að beina athygli nemenda að ílagsþáttum í málum-
hverfinu (e. noticing) með hjálp tölvutækninnar (Birna Arnbjörnsdóttir 
2004, 89; Chapelle 1998, 23; Schmidt 1993, 208). Byggt er á aðferð-
um sem kallast „fókus á form“ (Doughty og Williams 1998, 1) til að 
kynna málfræðiatriði í textasamhengi (Ellis, Basturkmen og Loewen 
2001, 410). Einnig einkennist kennslufræðin af því sem kallast stoðir 
(e. scaffolding) (Lantolf 2000, 20) þar sem tæknin er nýtt til að kynna 
málleg atriði í smáum skrefum í þeim tilgangi að tryggja skilning 
og stuðning við námsferlið (Birna Arnbjörnsdóttir 2021, 20; Kolbrún 
Friðriksdóttir 2021b, 131–132). Lagskipt framsetning námsefnis og 
málfræðiútskýringar byggja jafnframt á stoðum. Efnisinnihald nám-
skeiða er lagað að færnistigi nemenda og námsmarkmiðum og með 
efnisvali er leitast við að höfða til fullorðinna. Efnið er þemaskipt og 
byggir á breytilegum söguþræði sem er ætlað að hvetja nemendur til 
þátttöku. Í sama tilgangi er áhersla lögð á fjölbreytt verkefni. 

Í blönduðum námskeiðum og fjarnámskeiðum er kennari til 
stuðnings sem veitir margvíslega aðstoð til að auðvelda nemendum 
að hafa glögga yfirsýn yfir námsefnið og að komast yfir allt efnið á 
námskeiðstímanum (sjá Kolbrúnu Friðriksdóttur 2021a, 6–8). Næst 
verður fjallað um rannsóknaraðferðir og þátttakendur. 

3. Rannsóknin 

Rannsóknin er þríþætt og grundvallaðist á blandaðri rannsóknarað-
ferð (Guest 2012). Stuðst var við a) rafræn gögn úr rakningarkerfi 
IOL, b) spurningakönnun auk c) eigindlegra gagna sem aflað var með 
opnum spurningum í könnuninni. Rannsóknarspurningarnar voru 
sex, um: 1) framvindu og námshegðun í öllum námskeiðum IOL og 
mismunandi námsumgjörðum, 2) áhrif efnisinnihalds og kennslu-
fræðilegra aðferða á virkni og framvindu, 3) áhrif stuðnings kennara 
á virkni og framvindu, 4) markmið nemenda og áhrif þeirra á fram-
vindu, 5) ástæðu þess að nemendur ljúka námskeiði eða hætta og 6) 
áhrif bakgrunnsbreyta á framvindu. Blönduð rannsóknaraðferð var 
valin til að skoða viðfangsefnið frá sem víðustu sjónarhorni (Leech og 
Onwuegbuzie 2009, 266). Aðleiðslu var beitt við greininguna í þeim 
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tilgangi að koma auga á mynstur í gögnunum og til að leiða fram 
tilgátur (Godwin-Jones 2017, 5). Í næstu undirköflum verður gerð 
grein fyrir rannsóknaraðferðum í hverjum hluta fyrir sig en rann-
sóknarspurningarnar verða ræddar í niðurstöðukaflanum. 

3.1 Gögn úr rakningarkerfi 

Í fyrsta hluta rannsóknarinnar var byggt á gögnum sem var aflað með 
rakningarkerfi IOL. Kerfið skráir upplýsingar um hvern nemanda, 
upphaf náms, virkni hans frá einni efnissíðu til annarrar og hvar hann 
er staddur í námsefninu þegar hann hættir. Notendaupplýsingar eru 
einnig skráðar í kerfið, s.s. um aldur og kyn. Öllum gögnum er 
safnað í gagnagrunn. 

Gagnagrunnsrannsóknin náði til 43.468 þátttakenda sem voru í 
IOL 2006–2014: í IOL Björgum (n = 38.167), IOL 1 (náttúruþema) 
(n = 11.519), IOL 1 (menningarþema) (n = 6.954), IOL 2 (n = 3.805), 
IOL 3 (n = 2.386), IOL 4 (n = 2.417) og IOL 5 (n = 1.185); sumir 
voru í fleiri en einu námskeiði á tímabilinu. Áhrif mismunandi 
námsumgjarða á framvindu í tveimur námskeiðanna voru einnig 
til skoðunar: IOL 1 í opinni sjálfstýrðri námsumgjörð (n = 6.419), 
blandaðri námsumgjörð (n = 434) og fjarnámsumgjörð (n = 101); í 
IOL 2 í opinni sjálfstýrðri námsumgjörð (n = 3.462), blandaðri um-
gjörð (n = 281) og fjarnámsumgjörð (n = 62). Þjóðerni þátttakenda 
var breytilegt en 63% þeirra voru frá tíu löndum. Konur voru 51% 
þátttakenda, karlar 49%, um 69% þeirra voru yngri en 31 árs. 

3.2 Gögn úr spurningakönnun og tenging við rakningargögn 

Í öðrum hluta rannsóknarinnar var stuðst við spurningakönnun en 
þar var leitað eftir viðhorfum nemenda til námsumhverfisins og 
áhrifa þess. Gerð spurningalistans tók einkum mið af kennslufræði-
legum þáttum og stuðningsumhverfi IOL 2. 

Tvö meginatriði voru til skoðunar, þ.e. sem lúta að efnisinnihaldi 
og kennslufræði (liður A a)–f) neðar) og stuðningi kennara í tveimur 
námsumgjörðum (blönduðu námi og fjarnámi) (B a)–d)). Einnig 
var horft til markmiðs nema m.t.t. þátttöku í námskeiðinu og bak-
grunnsþátta (C a)–b)). Eftirtaldir þættir voru kannaðir:
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A. Efnisinnihald og kennslufræði
a) Kennslufræðilegt skipulag efnis
b) Skýr námsmarkmið 
c) Ílag kynnt með aðstoð stoða
d) Söguþráður
e) Málfræðiform kynnt í texta 
f) Fjölbreytt verkefni 

B. Stuðningur kennara í blönduðu námi og fjarnámi
a) Einstaklingsbundin aðstoð 
b) Stuðningur kennara almennt
c) Ítarleg námskeiðskynning 
d) Tímasett námsáætlun 

C. Einstaklingsbundnir þættir
a) Markmið nema um þátttöku
b) Aldur/kyn

Stuðst var við lokaðar spurningar sem byggðust á Likert-kvarða. 
Nemendur voru beðnir um að tilgreina hvort þeir teldu þættina 
í liðum A og B að ofan eiga þátt í að hvetja þá áfram í náminu 
og einnig var rannsakað hvort þættirnir hefðu áhrif á námsfram-
vindu samkvæmt mælingum rakningarkerfisins. Varðandi C–lið var 
spurt hvort nemendur hefðu ætlað sér að taka námskeiðið að fullu. 
Bakgrunnsupplýsingar fengust úr skráningarkerfi námskeiðsins.

Könnunin var send til 2.605 nemenda sem höfðu verið í IOL 2 
2010–2018. Alls 400 svöruðu könnuninni, af þeim voru 60% konur 
og 40% karlar, meðalaldur var 39 ár. Þjóðerni var breytilegt: 63% 
voru frá tólf löndum. Þættirnir sem tilgreindir eru í liðum A–C telj-
ast til óháðra breyta í rannsókninni en háða breytan var framvinda. 

3.3 Eigindleg gögn 

Síðasti hluti rannsóknarinnar byggðist á eigindlegum textagögn-
um frá 174 nemendum í IOL 2 en þeir voru beðnir um að 
skrifa hugleiðingar sínar í opinni spurningu í spurningakönnun-
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inni. Rannsóknarspurningarnar beindust að tveimur ólíkum hópum. 
Annars vegar þeim sem höfðu lokið námskeiðinu og hins vegar þeim 
sem höfðu ætlað sér að klára en hættu fyrr. Fyrrgreindi hópurinn fékk 
spurninguna: „Hverja telur þú vera meginástæðu þess að þú kláraðir 
IOL 2?“, hinn fékk spurninguna: „Hverja telur þú vera meginástæðu 
þess að þú kláraðir ekki IOL 2 eins og þú hafðir ætlað þér?“ 

Þátttakendur í þessum hluta rannsóknarinnar eru þeir sömu og 
rætt var um í kafla 4.2. 

4. Niðurstöður 

Umfjölluninni er skipt í þrjá meginkafla. Í kafla 5.1 og tveimur 
undirköflum hans verður námsframvinda í IOL skoðuð en hún 
byggist á gögnum úr rakningarkerfinu. Í kafla 5.2 og þremur undir-
köflum hans verður rætt um niðurstöður spurningakönnunarinnar 
og möguleg áhrif námskeiðs- og einstaklingsbundinna þátta á náms-
framvindu. Í kafla 5.3 verður vikið að greiningu eigindlegra gagna 
um hvata nemenda til að klára námskeið eða hætta. 

4.1 Framvinda og brotthvarfsmynstur 

Í rannsókninni á rakningargögnum IOL (n = 43.468) var sjónum 
beint að a) hlutfalli þeirra sem kláruðu námskeiðin og b) framvindu í 
mismunandi námsumgjörðum í IOL 1 og 2 en einnig c) námshegðun 
brotthvarfsnema í IOL 1 og 2 og heildarþátttöku þeirra sem kláruðu 
ekki. Rannsóknarspurning 1 var eftirfarandi: 

a) Hvernig er námsframvindan í námskeiðunum og hefur náms-
umgjörð áhrif á hana – ef svo er, að hvaða leyti? 

b) Hvað einkennir námshegðun þeirra sem ljúka ekki  
námskeiðum? 

4 .1 .1 Framvinda í heild og í námsumgjörðum

Í samræmi við rannsóknarspurningu 1 a) um námsframvindu í 
námskeiðunum var horft til nemenda (n = 43.468) sem höfðu lokið 
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námskeiðunum sjö að fullu; þeirra sem höfðu klárað síðustu efnissíðu 
samkvæmt rakningarkerfinu. Eins og tafla 1 sýnir var hlutfall þeirra 
sem kláruðu lágt, 2,4–18,2%, eftir því hvaða námskeið á í hlut. 
Sambærilegar niðurstöður hafa fengist í alþjóðlegum rannsóknum á 
framvindu í opnum netnámskeiðum (Jordan 2015, 342). 

Tafla 1. Hlutfall þeirra sem klára námskeiðin.

IOL 

Bjargir 

(n=8.167)

IOL 1 

Náttúra   

(n=1.519)

IOL 1 

Menning 

(n=6.954)

IOL 2 

(n=3.805)

IOL 3 

(n=2.386)

IOL 4         

(n=2.417)

IOL 5   

(n=1.185)

Klára 5,3% 

(n=2.016)

2,4% 

(n=281)

3,3% 

(n=229)

5,1% 

(n=195)

4,9% 

(n=117)

18,2% 

(n=440)

3,5% 

(n=41)

Í töflu 2 má sjá niðurstöður sem varða rannsóknarspurningu 1 a) um 
framvindu í mismunandi námsumgjörðum í IOL 1 og 2. Nemendur í 
blandaðri námsumgjörð í IOL 1 (n = 434) og IOL 2 (n = 281) kláruðu 
frekar námskeiðið en nemar í hinum hópunum. Í blandaða náminu 
í IOL 1 luku 8,3% námskeiðinu að fullu en 4,0% í fjarnáminu og 
2,9% í opna sjálfstýrða náminu. Rúmlega 14% blandaðra nema 
kláruðu IOL 2-námskeiðið en aðeins 4,8% í fjarnáminu og 4,4% í 
opna sjálfstýrða náminu. 

Tafla 2. Hlutfall þeirra sem klára í mismunandi námsumgjörðum IOL 1 og 2.

IOL 1  

opið 

sjálfstýrt 

nám       

(n=6.419)

IOL 1 

fjarnám

(n=101)

IOL 1 

blandað 

nám 

(n=434)

IOL 2  

opið 

sjálfstýrt 

nám       

(n=3.462)

IOL 2 

fjarnám 

(n=62)

IOL 2  

blandað 

nám     

(n=281)

Klára 2,9%

(n=189)

4,0% 

(n=4)

8,3% 

(n=36)

4,4%

(n=152)

4,8% 

(n=3)

14,2% 

(n=40)

Niðurstöðurnar sýna því að nemendur í blandaðri námsumgjörð 
IOL eru líklegri til að ljúka námskeiði en nemendur í annars konar 
námsumgjörðum. 

4 .1 .2 Brotthvarf og þátttökumynstur

Út frá rannsóknarspurningu 1 b) voru rakningargögnin greind með 
tvennum hætti. Annars vegar var horft til þeirra sem höfðu ekki 
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klárað allt námsefnið í námsumgjörðunum þremur í IOL 1 og 2 
og hlutfall brotthvarfs reiknað á hverri efnissíðu. Hins vegar voru 
mismunandi mælikvarðar notaðir til að athuga þátttökumynstrið í 
heild. Námsgreiningu (e . learning analytics) (Martín-Monje, Castrillo 
og Mañana-Rodríguez 2018, 257) var beitt til nákvæmrar skoðunar 
á brotthvarfsmynstrinu. Mynd 1 sýnir dæmi um brotthvarfsmynstur 
í IOL 2. Á x-ás eru númer efnissíðna í námskeiðinu, á y-ás sést 
hlutfall brotthvarfs á hverri efnissíðu í námsumgjörðunum þremur: 
blönduðu námi (n = 281), fjarnámi (n = 62) og opnu sjálfstýrðu námi 
(n = 3.462). Niðurstöðurnar sýna að talsvert brotthvarf verður strax á 
fyrstu efnissíðunum, sérstaklega í opna sjálfstýrða náminu. Um mið-
bik námskeiðsins verður brotthvarf minna í öllum hópum en í lok 
þess verður aftur vart brotthvarfstoppa, sérstaklega meðal fjarnáms-
nema, þegar 80–99% námsefnisins hefur verið lokið. 

Mynd 1. Brotthvarfsmynstur í þremur námsumgjörðum í IOL 2.

Þessar niðurstöður vöktu upp frekari spurningar um þátttöku brott-
hvarfsnema í námskeiðinu, þ.e. hversu mikið af námsefninu þeir 
kláruðu áður en þeir hættu. Til að svara því voru mismunandi 
mælikvarðar notaðir til að greina þátttökumynstrið í heild: a) minna 
en 50% námsefnis voru kláruð, b) 50–74% efnis voru kláruð, c) 
75–89% og d) 90–99% efnis. 

Mynd 2 sýnir dæmi um greiningu á þátttökumynstri í IOL 2. 
Eins og áður sagði luku rúmlega 14% nema í blandaða náminu 
námskeiðinu að fullu, um 5% fjarnema og um 4% í opna sjálfstýrða 
náminu. Á myndinni má hins vegar sjá, þegar framvindan er skoðuð 
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í ljósi annars konar mælikvarða, að margir kláruðu meginhluta 
efnisins þótt þeir lykju ekki námskeiðinu. Ef litið er t.d. á framvindu 
nema í blandaða náminu kláruðu 15% þeirra 90–99% námsefnisins 
og 11% luku 75–89% þess. Athygli vekur einnig að meirihluti nem-
enda í fjarnámi og opnu sjálfstýrðu námi lauk innan við helmingi 
námsefnisins.

Mynd 2. Þátttökumynstur í þremur námsumgjörðum í IOL 2 í ljósi mismunandi mæli-
kvarða.

Greiningar á námsframvindu í rannsókninni gáfu tilefni til að endur-
skoða hverja beri að telja brotthvarfsnemendur í opnum netnám-
skeiðum af þessum toga, eða hvað „klára námskeið“ merkir í þessu 
sambandi (Kolbrún Friðriksdóttir 2018, 67). Í tveimur síðari hlutum 
rannsóknarinnar var litið svo á að nemendur sem hefðu lokið a.m.k. 
80% námsefnis teldust hafa lokið netnámskeiðinu en hinir sem náðu 
skemur voru skilgreindir sem brotthvarfsnemendur. Næst verður 
greining á gögnum úr spurningakönnuninni rædd. 

4.2 Áhrif innihalds, stuðnings kennara og einstaklingsbund-
inna þátta 

Í næstu undirköflum verður rætt um niðurstöður úr könnuninni (n = 
400) sem varða a) efnisinnihald og kennslufræði í IOL 2, b) stuðning 
kennara, c) markmið svarenda og d) bakgrunn. Svör hvers svaranda 
við spurningunum voru greind, framvindan hjá sömu þátttak-
endum samkvæmt rakningarkerfinu mæld og loks voru gagnasettin 
tvö tengd til að mæla möguleg áhrif þáttanna á námsframvindu. 
Aðhvarfsgreiningu var beitt til að athuga áhrif bakgrunnsþátta. 

FRAMVINDA OG ÁHRIFAÞÆTTIR Í  OPNUM MÁLANÁMSKEIÐUM Á NETINU

10.33112/millimala.14.1.11



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     235

4 .2 .1 Efnisinnihald og kennslufræði 

Sex þættir voru skoðaðir til að kanna viðhorf og möguleg áhrif 
efnisinnihalds og kennslufræðilegra aðferða í IOL 2 á þátttöku og 
námsframvindu. Rannsóknarspurning 2 var: 

a) Telja nemendur í IOL 2 að þættir sem varða efnisinnihald og 
kennslufræði hafi hvetjandi áhrif á þátttöku þeirra í náminu? b) Eru 
þeir sem telja svo vera líklegri til að ljúka námskeiði en hinir sem 
eru ósammála?

Tafla 3 sýnir að 55–85% svarenda (n = 400) töldu alla innihalds- 
og kennslufræðiþættina eiga frekar eða mjög mikinn þátt í að hvetja 
þá til þátttöku í námskeiðinu. Tveir þættir standa þar upp úr, „ílag 
kynnt með aðstoð stoða“ og „fjölbreytt verkefni“, sem flestir töldu 
eiga þátt í að hvetja þá áfram. 

Tafla 3. Áhrif efnis- og kennslufræðilegra þátta á þátttöku í IOL 2.

Hafa hvetjandi 
áhrif

Hafa ekki hvetjandi 
áhrif

Kennslufræðilegt skipulag efnis 78,3% n=295 26,2% n=105

Skýr námsmarkmið 55,0% n=220 45,0% n=180

Ílag kynnt með aðstoð stoða 84,8% n=339 15,2% n= 61

Fjölbreytt verkefni 82,2% n=329 17,8% n=71

Söguþráður 69,8% n=279 30,2% n=121

Málfræðiform kynnt í texta 66,2% n=265 33,8% n=135

Þegar skoðað var hvort þættirnir hefðu mælanleg áhrif á náms-
framvindu sýndi tenging gagna úr spurningakönnun við gögn úr 
rakningarkerfi fram á jákvæða fylgni milli þriggja þessara þátta og 
framvindu, þ.e. þáttanna „kennslufræðilegt skipulag efnis“, „ílag 
kynnt með aðstoð stoða“ og „fjölbreytt verkefni“. Eins og tafla 4 sýnir 
voru svarendur sem töldu þessa þætti hafa hvetjandi áhrif líklegri til 
að ljúka námskeiði en hinir sem töldu svo ekki vera. Varðandi þátt-
inn „ílag kynnt með aðstoð stoða“ mældist tölfræðilega marktækur 
munur (p = 0,0439) á námsframvindu samanburðarhópanna tveggja. 
Ekki mældist jákvætt samband á milli hinna þriggja þáttanna og 
námsframvindu.
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Tafla 4. Áhrif efnis- og kennslufræðilegra þátta á framvindu í IOL 2. 

Hafa hvetjandi áhrif Hafa ekki hvetjandi áhrif

Kláraði Kláraði 
ekki

Kláraði Kláraði 
ekki

Kennslufræðilegt 
skipulag efnis

45,8%
n=135

54,2%
n=160

38,1%
n=40

61,9%
n=65

Skýr námsmarkmið 42,7%
n=94

57,3%
n=126

45,0%
n=81

55,0%
n=99

Ílag kynnt með 
aðstoð stoða

46,0%
n=156

54,0%
n=183

31,1%
n=19

68,9%
n=42

Fjölbreytt verkefni 45,0%
n=148

55,0%
n=181

38,0%
n=27

62,0%
n=44

Söguþráður 43,0%
n=120

57,0%
n=159

45,5%
n=55

54,5%
n=66

Málfræðiform 
kynnt í texta

43,4%
n=115

56,6%
n=150

44,4%
n=60

55,5%
n=75

Niðurstöðurnar benda til þess að framsetning og skipulag námsefnis 
og kennslufræðilegar aðferðir í IOL eigi þátt í að ýta undir þátttöku 
nemenda og hafi í sumum tilvikum einnig jákvæð áhrif á námsfram-
vindu. Þær styðja því við tillögur um að huga þurfi að innihaldi og 
kennslufræðilegum áherslum til að ýta undir virkni í opnum net-
námskeiðum (Castrillo 2014, 73–74).

4 .2 .2 Stuðningur kennara 

Fjórir þættir sem varða stuðning í blönduðu námi og fjarnámi í IOL 
2 voru skoðaðir. Rannsóknarspurning 3 var: 

a) Telja nemendur í IOL 2 að þættir sem varða stuðning kennara 
hafi hvetjandi áhrif á  þátttöku þeirra í náminu? b) Eru þeir sem 
telja svo vera líklegri til að ljúka námskeiði  en  hinir sem 
eru ósammála?

Tafla 5 sýnir að 50–90% svarenda (n = 64) í blönduðu námskeiði 
og fjarnámskeiði töldu alla þættina eiga frekar eða mjög mikinn 
þátt í að hvetja þá áfram í náminu. Flestir töldu þættina „tímasett 
námsáætlun“ og „einstaklingsbundin aðstoð“ mikilvæga til að halda 
þeim við efnið.
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Tafla 5. Áhrif stuðningsþátta kennara á þátttöku í blönduðu námi og fjarnámi í IOL 2.

Blandað nám (n=41) Fjarnám (n=23)

Hafa hvetjandi 
áhrif

Hafa ekki 
hvetjandi áhrif

Hafa hvetjandi 
áhrif

Hafa ekki 
hvetjandi áhrif

Tímasett 
námsáætlun 

90,2% (n=37) 9,8% (n=4) 91,3% (n=21) 8,7% (n=2)

Einstaklings-
bundin 
aðstoða

87,5% (n=7) 12,5% (n=1) 86,7% (n=13) 13,3% (n=2)

Ítarleg nám-
skeiðskynn-
ing

56,1% (n=23) 43,9% (n=18) 60,9% (n=14) 39,1% (n=9)

Stuðningur 
kennara 
almennt 

51,2% (n=21) 48,8% (n=20) 82,6% (n=19) 17,4% (n=4)

a. Aðeins þeir sem sögðust hafa óskað eftir aðstoð kennara fengu þessa spurn-
ingu. 

Tenging gagna úr spurningakönnun við gögn úr rakningarkerfi (tafla 
6) sýndi fram á jákvætt samband allra þessara þátta og námsfram-
vindu meðal nemenda í blönduðu námi en ekki meðal fjarnema. 
Þannig voru nemar í blönduðu námi sem töldu þættina hafa hvetj-
andi áhrif á þátttöku líklegri til að klára en samanburðarhópurinn. 
Lítið úrtak fékkst í þessum hluta rannsóknarinnar til að kanna áhrif 
þáttanna á framvindu í blandaða náminu og gaf marktæknipróf því 
óvissar niðurstöður.

Tafla 6. Áhrif stuðningsþátta kennara á framvindu í blönduðu námi og fjarnámi í IOL 2. 

Blandað nám (n=41) Fjarnám (n=23)

Hafa hvetjandi 
áhrif

Hafa ekki 
hvetjandi áhrif

Hafa hvetjandi 
áhrif

Hafa ekki 
hvetjandi 
áhrif

Kláruðu Kláruðu Kláruðu Kláruðu

Stuðningur 
kennara 
almennt

81% (n=17) 55% (n=11) 36,8% (n=7) 50% (n=2)

Ítarleg 
námskeiðs-
kynning

78,3% (n=18) 55,6% (n=10) 28,6% (n=4) 55,6% (n=5)
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Tímasett 
námsáætlun

70,3% (n=26) 50% (n=2) 33,3% (n=7) 100% (n =2)

Einstaklings-
bundin aðstoð 

57,1% (n=4) 0% (n=0) 30,8% (n=4) 50% (n=1)

Í heild sýna niðurstöðurnar að stuðningur kennara getur haft jákvæð 
áhrif á þátttöku og í sumum tilvikum einnig á námsframvindu í 
slíku námsumhverfi (Kolbrún Friðriksdóttir 2021a, 13–16; Ross o.fl. 
2014, 58–61). Sérstaða fjarnemanna með tilliti til áhrifa þessara þátta 
á framvindu krafðist frekari skoðunar eins og rætt verður í næsta 
undirkafla.

4 .2 .3 Einstaklingsbundnir þættir

Tveir einstaklingsbundnir þættir voru skoðaðir: Markmið þátttak-
enda m.t.t. þátttöku í námskeiðinu og aldur. Í spurningakönnuninni 
voru áform nemenda (n = 400) könnuð, þ.e. hvort þeir hefðu byrjað 
í IOL 2 með það í huga að ljúka námskeiðinu. Rannsóknarspurning 
4 var: 

a) Höfðu nemendur í IOL 2 það að markmiði að ljúka nám-
skeiðinu þegar þeir hófu námið? b) Ef svo var, kláruðu þeir frekar en 
hinir sem höfðu ekki slíkt markmið?

Niðurstöðurnar sýndu í fyrsta lagi að 57% þátttakenda (n = 226) 
höfðu haft í hyggju að taka fullt námskeið í upphafi en hinn hlutinn 
(n = 174) hafði ekki þau áform. 

Í öðru lagi kom í ljós (tafla 7) að þeir sem höfðu ætlað sér að klára 
luku frekar námskeiði en hinir sem höfðu önnur markmið. Þannig 
luku 52,7% (n = 119) þeirra sem höfðu ætlað að klára námskeiðið en 
aðeins 32,5% (n = 56) hinna. Munurinn á framvindu þessara tveggja 
hópa var tölfræðilega marktækur (p = 0,0001). Samhljómur er með 
þessum niðurstöðum og fyrri rannsóknum sem sýna að nemendur 
sem hafa það að markmiði að ljúka opnu netnámskeiði klári frekar 
en þeir sem hefja námið með önnur áform í huga (Reich 2014, 6). 
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Tafla 7. Framvinda nema í IOL 2 m.t.t. markmiða um þátttöku.

 Ætluðu að klára 
(n=226)

Ætluðu ekki að klára
(n=174)

Kláruðu 52,7% (n=119) 32,2% (n=56)

Kláruðu ekki 47,3% (n=107) 67,8% (n=118)

Loks sýndu niðurstöðurnar að nemendur í mismunandi námsum-
gjörðum höfðu ólík markmið, eins og tafla 8 sýnir.

Tafla 8. Framvinda nema í mismunandi námsumgjörðum í IOL 2 m.t.t. mismunandi 
markmiða um þátttöku.

Ætluðu að klára        Ætluðu ekki að klára         

Blandað nám       
(n=41)

75,6% (n=31) 24,4% (n=10)

Kláruðu Kláruðu ekki Kláruðu Kláruðu 
ekki

77,4%
(n=24)

22,6%
(n=7)

40%
(n=4)

60%
(n=6)

Fjarnám     
(n=23)

100% (n=23)

Kláruðu Kláruðu ekki

39,1%
(n=9)

60,9%
(n=14)

Opið sjálf-
stýrt nám     
 (n=278)

47,8% 
(n=133)

52,2% 
(n=145)

Kláruðu Kláruðu ekki Kláruðu Kláruðu 
ekki

48,9%
(n=65)

51,1%
(n=68)

32,4%
(n=47)

67,6%
(n=98)

Í ljós kom að meirihluti nema í blandaða náminu (n = 41), eða 75,6%, 
hafði haft upphafleg áform um að ljúka námskeiðinu. Allir fjarnáms-
nemarnir (n = 23) höfðu ætlað að klára en innan við helmingur nema 
í opnu sjálfstýrðu námsumgjörðinni (n = 133), eða 47,8%. Tenging 
gagna úr könnuninni við rakningargögnin sýndi tölfræðilega mark-
tækan mun (p = 0,03435) á framvindu þeirra sem höfðu ætlað að 
klára í blandaða náminu og hinna sem höfðu það ekki; það sama gilti 
um samanburðarhópana tvo í opnu sjálfstýrðu námsumgjörðinni (p = 
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0,003765). Samanburður meðal fjarnemanna var ekki mögulegur þar 
sem allir höfðu haft það að markmiði að klára. Litið er svo á að þessar 
niðurstöður um að meirihluti nema í blandaða náminu hafi haft það 
að markmiði að klára geti að einhverju leyti skýrt hvers vegna þeir 
luku frekar náminu en samanburðarhóparnir. 

Eins og áður sagði er meðalaldur svarenda (n = 400) í spurninga-
könnuninni 39 ár, 60% eru konur og 40% karlar. Þegar aldur var 
skoðaður m.t.t. mismunandi námsumgjarða sýndi sig að meðalaldur-
inn var lægstur í blandaða náminu (33,3 ár) en hæstur í fjarnáminu 
(43,7 ár). Rannsóknarspurning 5 var: 

Hafa aldur og kyn nemenda forspárgildi um framvindu í IOL 2?

Línulegri aðhvarfsgreiningu var beitt til að skoða möguleg áhrif 
aldurs og kyns á framvindu. Niðurstöðurnar sýndu tölfræðilega 
marktækt (p = 0,00524) neikvætt samband á milli aldurs og náms-
framvindu (mynd 3). Þannig má búast við að með hækkandi aldri 
nemenda klári þeir minna af námsefninu. 

Mynd 3. Hlutfall námsefnis sem var klárað eftir aldri nemenda. Punktar vísa til hvers 
nemanda.

Gögnin voru einnig greind m.t.t. mismunandi námsumgjarða. Í ljós 
kom neikvætt samband á milli aldurs og framvindu hjá nemendum 
í opnu sjálfstýrðu námsumgjörðinni (n = 278) sem reyndist vera á 
mörkum þess að vera tölfræðilega marktækt (p = 0,0714). Vegna lítils 
úrtaks í blönduðu námi og fjarnámi voru niðurstöður úr aðhvarfs-
greiningunni óvissar. Draga má þá ályktun af niðurstöðunum í 
heild að hár meðalaldur fjarnámsnema geti að einhverju leyti skýrt 
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af hverju þeir voru ólíklegri en nemar í blönduðu námi til að ljúka 
námskeiðinu. 

Kyn hafði ekki áhrif á framvindu svarenda en niðurstöðurnar í 
þessum kafla samræmast fyrri niðurstöðum (Khechine o.fl. 2014, 
46–47). Næst verður fjallað um eigindlegu gögnin.

4.3 Hvatinn til að klára námskeið eða hætta 

Síðasti hluti rannsóknarinnar grundvallaðist á eigindlegum texta-
gögnum frá 174 nemum í IOL 2 sem höfðu annaðhvort lokið nám-
skeiði eða hætt fyrr. Hóparnir tveir fengu ólíkar spurningar, rann-
sóknarspurning 6 var: 

a) Hverja telur þú vera meginástæðu þess að þú kláraðir IOL 2?
b) Hverja telur þú vera meginástæðu þess að þú kláraðir ekki IOL 

2 eins og þú hafðir ætlað þér? 
Innihaldsgreiningu (e. content analysis) (Hsieh og Shannon 2005, 
1279), eða útdrætti (e. summative approach), var beitt á skriflegar 
lýsingar svarenda með áherslu á þætti sem voru sagðir hvetjandi 
eða letjandi. Byggt var á greinandi aðleiðslu (e. analytic induction) 
(Creswell 2013, 83) til að koma auga á mynstur í gögnunum. Notuð 
var opin kóðun og kóðunarflokkar síðan dregnir saman í þemu þar 
til mettun var náð (Creswell 2013, 86). Í rannsókninni var byggt á 
tíðustu þemunum sem komu fram. Niðurstöðurnar sem varða hvorn 
hóp um sig verða ræddar í næstu undirköflum.

4 .3 .1 Hvatinn til að klára 

Af þeim 123 sem fengu spurninguna um hvað hefði hvatt þá til að 
klára námskeiðið svöruðu 112. Þrjú meginþemu greindust: a) „áhuga-
vert efni; ánægja með námskeiðið“, b) „viljinn til að læra tungumálið“ 
og c) „áhugi á máli og menningu“. Flestir svarendanna nefndu að 
áhugavert efni og almenn ánægja með fjölmarga þætti námsefnis-
ins hefðu átt mestan þátt í að hvetja þá áfram til enda. Næsttíðasta 
ástæðan sem var gefin var ríkur vilji til að ná tökum á tungumálinu 
og loks var hópur sem taldi áhuga sinn á máli og menningu hafa 
vakið meginhvatann til að klára. Hér má sjá dæmi um tilvitnanir frá 
svarendum út frá þemum:
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Áhugavert efni; ánægja með námskeiðið
„Excellent course with a wide variety of language teaching met-

hods well implemented.“ 

Viljinn til að læra tungumálið
„I did it several times actually because I wanted to learn Icelandic. 

I worked all way through it.“ 

Áhugi á máli og menningu
„I’m really motivated to learn Icelandic. My love for the language 

fuelled my desire to learn.“ 

Gögnin voru jafnframt greind með tilliti til nemenda í ólíkum 
námsumgjörðum. Fyrrnefnd þrjú þemu komu fram í öllum hóp-
unum en meðal nema í blandaða náminu kom fram eitt þema til 
viðbótar: 

Einingar
„I wanted to improve my Icelandic and get credits.“
 

Niðurstöðurnar sýna margvíslegar ástæður þess að þátttakendur 
kláruðu námskeiðið. Innihaldsríkt efni og kennslufræði IOL, viljinn 
til að ná færni í markmálinu og áhugi á landi og tungu geta átt lykil-
þátt í að hvetja nemendur áfram. Áform um að ljúka einingabæru 
námskeiði knúðu jafnframt nema í blandaðri námsumgjörð áfram. 
Byggt á lýsingum svarenda og þemunum sýna niðurstöðurnar að 
bæði innri og ytri hvati getur legið að baki því að nemendur ljúki 
námskeiðum (Kolbrún Friðriksdóttir 2021a, 217; Ryan og Deci 2000, 
54–55). 

4 .3 .2 Hvatinn til að hætta

Þeir sem náðu ekki því marki sínu að klára voru beðnir um að lýsa 
meginástæðu þess. Af þeim 107 sem fengu spurninguna svöruðu 62. 
Eftirfarandi fjögur þemu greindust: 
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Tímaskortur 
„My professional duties prevented participation within the set dead-
lines.“ 

Of erfitt
„[...] it got too hard. I found that to absorb the lesson meant quite 
a lot of other work – vocabulary, memorizing declensions, checking 
other resources, and that is way less fun.“ 

Enn að 
„I am still following the course and intend to complete it.“

Áhugaleysi
„Unmotivated, preoccupied, forgot.“ 

Þemagreiningin sýnir að nemendur hætta í námi af ólíkum ástæð-
um. Tímaskortur háði flestum en aðrir töldu að námskeiðið hæfði 
ekki færnistigi þeirra í málinu. Sumir bentu á að þeir væru alls ekki 
hættir í náminu en áhuga skorti hjá öðrum. Af niðurstöðunum má 
sjá að ýmsir einstaklingsbundnir og ytri þættir geta skýrt brotthvarf 
úr námi (Hone og El Said 2016, 164). 

5. Samantekt og umræða

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að greina þætti sem hafa 
áhrif á virkni og framvindu í opnum málanámskeiðum á netinu. 
Greining rakningargagnanna sýndi að hlutfallslega fáir ljúka IOL-
námskeiðunum og að nemendur í blandaðri námsumgjörð klára 
frekar en nemendur í öðrum námsumgjörðum. Greining á brott-
hvarfsmynstri gaf nákvæma innsýn í námshegðun nemenda og leiddi 
í ljós sérstaka brotthvarfshættu í upphafi námskeiða en greining á 
heildarþátttöku sýndi að margir ljúka meginþorra efnis þótt þeir 
ljúki ekki námskeiðinu. Í ljósi niðurstaðna var lögð til endurskoðun á 
hefðbundnum mælikvarða til að mæla framvindu í opnum netnám-
skeiðum. 
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Gögn úr spurningakönnuninni sýndu að meirihluti þátttakenda 
taldi kennslufræðiþættina sex eiga mikilvægan þátt í að hvetja þá 
áfram í námskeiðinu; það sama gildir um þættina fjóra sem varða 
aðstoð kennara. Með tengingu þessara gagna við rakningargögnin 
var sýnt fram á jákvæð áhrif þriggja kennslufræðilegra þátta á 
námsframvindu. Varðandi þættina fjóra sem snerta aðstoð kennara 
var sýnt fram á jákvæð áhrif þeirra allra á námsframvindu meðal 
nemenda í blandaðri námsumgjörð en ekki í fjarnámsumgjörð. 
Niðurstöðurnar í heild sýna að ástæða sé til að hyggja vandlega 
að kennslufræði og stuðningi kennara við nemendur í málanám-
skeiðum á netinu. Einnig sýndu niðurstöður að nemendur hefja nám 
með ólík markmið í huga. Ríflega helmingur hafði það að markmiði 
að ljúka námskeiðinu, sem hafði jákvæð áhrif á námsframvindu, en 
hinn hlutinn hafði ekki ætlað sér að klára. Þessar niðurstöður undir-
strika að taka verði tillit til einstaklingsbundinna þátta þegar mat 
er lagt á virkni og framvindu nemenda í slíku námsumhverfi. Loks 
sýndu niðurstöðurnar fram á neikvæð áhrif aldurs á námsframvindu 
og að kyn væri ekki áhrifaþáttur. 

Þemagreining eigindlegra textagagna leiddi í ljós fjölmargar 
ástæður þess að nemendur luku námskeiði eða hættu. Hvati þeirra 
sem kláruðu tengist einkum innihaldi námsefnisins, viljanum til 
að ná árangri eða áhuga á viðfangsefninu sjálfu. Tímaskortur kom 
einkum í veg fyrir að hinir lykju náminu. 

Meginframlag rannsóknarinnar birtist í einstökum gögnum úr 
rakningarkerfi IOL sem sýna raunverulega framvindu og brott-
hvarfshegðun fjölmenns nemendahóps í sjö samfelldum netnám-
skeiðum. Samanburður á framvindu í tveimur námskeiðum, þar 
sem hvort um sig býðst í þremur ólíkum netnámsumgjörðum en þó 
með sambærilegt námsefni, veitir jafnframt upplýsingar sem teljast 
til nýnæmis á rannsóknarsviðinu. Eftirfylgnirannsóknin sýnir einnig 
viðhorf nemenda til innihalds námsefnis, hönnunar þess og skipu-
lags, kennslufræði, stuðnings kennara og þátttökumarkmið – en að 
auki voru mæld áhrif þessara þátta á virkni. Niðurstöðurnar sem 
fengust með greiningu eigindlegra gagna veita jafnframt mikilvæga 
vitneskju um breytilegan hvata og þarfir fjölbreytts hóps málnema. 
Rannsóknin varpar heildstæðu ljósi á áhrifaþætti í opnum málanám-
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skeiðum á netinu og getur vísað öðrum veginn við þróun sambæri-
legra námskeiða og frekari rannsóknir á sviðinu.
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Útdráttur

Framvinda og áhrifaþættir í opnum 
málanámskeiðum á netinu

Alþjóðlegar rannsóknir á notkun opinna málanámskeiða á netinu 
sýna að hlutfallslega fáir ljúka námskeiðum. Spurningar hafa því 
vaknað um gæði slíkra námskeiða, kennslufræðina og námsum-
gjörðina. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að greina þætti sem 
hafa áhrif á framvindu (e. retention) í opnum netnámskeiðum og 
varpa ljósi á kennsluaðferðir og námsumgjörð sem gætu átt þátt í 
að auka þátttöku nemenda. Byggt var á gögnum frá nemendum í 
sjö netnámskeiðum Icelandic Online (IOL) í íslensku sem öðru máli 
sem eru sjálfstýrð og gagnvirk, ætluð fullorðnum. Tvö námskeiðanna 
eru tiltæk undir umsjón kennara: í blandaðri námsumgjörð og fjar-
námsumgjörð. Rannsóknin grundvallaðist á blandaðri rannsóknarað-
ferð. Stuðst var við a) megindleg gögn úr rakningarkerfi (e. tracking 
system) frá nemendum úr öllum IOL-námskeiðunum (n = 43.468), 
b) megindleg gögn úr spurningakönnun (n = 400) frá nemum úr 
einu námskeiði auk c) eigindlegra gagna (174 svarendur) úr einu 
námskeiði sem aflað var í spurningakönnun. Athugað var hvort 
eftirfarandi þættir í IOL hefðu áhrif á þátttöku og námsframvindu: 
a) Efnis- og kennslufræðilegir þættir, b) stuðningsþættir kennara, 
c) markmið nemenda m.t.t. þátttöku og d) aldur/kyn. Einnig voru 
nemendur beðnir um að tilgreina hvað hefði hvatt þá til að klára 
eða latt þá. Þessi grein byggist á áður birtum tímaritsgreinum 
um framvindu og áhrifaþætti í opnum málanámskeiðum á netinu 
(Kolbrún Friðriksdóttir 2018, 2021a, 2021b). Niðurstöður byggðar 
á rakningargögnum sýndu að hlutfallslega fáir luku námskeiðum og 
að nemar í blandaðri námsumgjörð kláruðu frekar en aðrir nemar. 
Greining á brotthvarfsmynstri og þátttökumynstri leiddi jafnframt 
í ljós að brotthvarfshætta er mest í upphafi námskeiða og að margir 
luku meirihluta námsefnis jafnvel þótt þeir kláruðu ekki nám-
skeiðið. Niðurstöður úr spurningakönnuninni sýndu að meirihluti 
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taldi efnis- og kennslufræðiþættina sex sem voru til skoðunar eiga 
mikilvægan þátt í að hvetja þá áfram í námskeiðinu. Þrír þáttanna 
höfðu áhrif á framvindu samkvæmt mælingum rakningarkerfisins. 
Varðandi stuðning kennara töldu flestir þættina fjóra sem voru til 
athugunar hafa hvetjandi áhrif á þátttökuna. Þeir höfðu jákvæð áhrif 
á framvindu nemenda í blönduðu námi en ekki í fjarnámi. Einnig 
sýndu niðurstöðurnar að meirihluti hafði ætlað sér að ljúka nám-
skeiði og að sá þáttur hefði áhrif á námsframvindu. Aldur reyndist 
hafa neikvætt forspárgildi m.t.t. framvindu en ekki kyn. Loks leiddi 
þemagreining eigindlegra gagna í ljós margvíslegar ástæður þess að 
nemendur luku námskeiði eða hættu. Heildarniðurstöðurnar sýna 
fram á margvíslega þætti sem hafa áhrif á þátttöku og framvindu í 
opnum málanámskeiðum á netinu og fela í sér mikilsvert innlegg í 
fræðilega umræðu um þróun slíks efnis. 

Lykilorð: annarsmálsnám; opin tungumálanámskeið á netinu; tölvu-
studd málakennsla og -nám; kennslufræðilegir þættir námsefnis; 
stuðningur kennara; blönduð rannsóknaraðferð; Icelandic Online
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Abstract

Significant Determinants of Student Retention in 
Online Second Language Learning Courses

The issue of low completion rates in massive open online courses 
(MOOCs) calls into question the quality of their learning materi-
als, instruction, and support. This paper identifies crucial factors of 
engagement and retention in language massive open online courses 
(LMOOCs) in the context of the open online program Icelandic 
Online, a self-guided course for L2 learners of Icelandic. The study 
explores the impact of factors associated with the course’s instruc-
tional design and tutor support on engagement and retention, as well 
as other motivational and individual factors. This is a mixed-method 
study that relies on: a) tracked retention data from learners in seven 
sequential courses (n = 43,468), of which two are delivered in three 
different delivery modes, b) survey data in correlation with tracking 
data in one course (n = 400), and c) qualitative data elicited through 
a survey (174 informants) in one course. This paper builds on already 
published articles on significant determinants of student retention 
and efficient engagement strategies in LMOOCs (Friðriksdóttir 2018, 
2021a, 2021b). The findings show overall low completion rates across 
all courses and modes of delivery, and that blended learning modes 
are more effective in retaining learners than other delivery modes. 
Patterns of attrition were identified and also user engagement pat-
terns across all courses and modes. Six content-specific factors affect-
ed motivation and to some extent retention: Curated and sequenced 
course structure, clear and salient learning objectives, gradual and 
scaffolded presentation of input, variety in types of learning objects, 
form-focused and scaffolded presentation of grammar, and continuing 
storylines. Similarly, four tutor-specific factors influenced motivation 
and in some cases retention: Set syllabus, private interaction with 
the tutor, detailed introduction of the program, and overall tutor 
support. The results also showed that initial intention to complete a 
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course affected retention and that age, but not gender, had a negative 
predictive value on retention. The final qualitative findings revealed 
various motivators for continuing with the course, while other factors 
unrelated to the course caused attrition. 
 
Keywords: L2 online learning; LMOOC retention; CALL; content fact-
ors; tutored factors; mixed methods; Icelandic Online
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Branislav Bédi
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Kelsey Paige Hopkins
Háskóla Íslands

Kortlagning rafræns námsefnis í 
íslensku sem öðru máli fyrir börn og 

viðhorf fjölskyldna til notkunar á 
námsefni í sjálfsnámi barna

Inngangur

Lítið hefur verið fjallað um rannsóknir á sviði tölvustudds tungu-
málanáms (e. computer-assisted language learning, eða CALL) með 

áherslu á þau tæki og tól sem miðast við máltileinkun barna af er-
lendum uppruna sem læra íslensku sem annað mál (L2). Grein þessi 
fjallar um rannsókn sem var gerð sumarið 2020 í þeim tilgangi að 
fylla í eyðurnar á þessu fræðasviði. Aðalmarkmið rannsóknarinnar 
er tvíþætt: að kortleggja þau tól og rafrænt námsefni sem börn nota 
til að efla færni í L2 íslensku heima og að kanna viðhorf fjölskyldna, 
einkum foreldra og forráðamanna, til notkunar á mismunandi náms-
efni í sjálfsnámi barna, þó með áherslu á rafrænt efni. Í þessu sam-
hengi gegnir rafrænt námsefni mikilvægu hlutverki í undirbúningi 
barna fyrir námskeiðið Tungumálatöfrar. Á námskeiðinu býðst kennsla 
í L2 íslensku í gegnum listsköpun og leik fyrir fjöltyngd börn. Til 
námskeiðsins var stofnað árið 2019 og hefur það síðan verið í boði 
á sumrin í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Börn af erlendum uppruna 
sem búa með fjölskyldum sínum hér á landi eða íslensk börn sem 
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búa með fjölskyldum sínum erlendis mega sækja námskeiðið, þó 
er námskeiðið opið öllum börnum sem vilja örva íslenskukunnáttu 
sína. Það má nefna að orðið „fjölskylda“ er notað í víðum skilningi 
í þessari grein. Fjölskyldur af öllum stærðum og gerðum koma til 
greina. Foreldrar eða forráðamenn í fjölskyldum geta verið fleiri en 
einn og af mismunandi þjóðerni. Fjölskyldur geta einnig samanstaðið 
af einstaklingum sem eru íslenskir eða af erlendum uppruna, þó að 
stundum sé um að ræða svokallaðar blandaðar fjölskyldur þar sem 
einn eða fleiri, yfirleitt forráðamenn eða foreldrar, eru af íslenskum 
uppruna. Vegna þess að ekki er vitað fyrir víst um þjóðerni allra 
meðlima í fjölskyldum sem tóku þátt í öðrum hluta rannsóknarinnar 
er hugtakið „fjölskylda“ notað hér í víðara samhengi. Í þessari rann-
sókn er gerð grein fyrir mikilvægi aðgengis að rafrænu námsefni í L2 
íslensku á netinu fyrir börn sem hentar til sjálfsnáms heima. Þó að 
til sé rafrænt námsefni á netinu þá er það oft óflokkað og án frekari 
upplýsinga um markhóp eða mállega þætti sem gerir leit að hentugu 
námsefni fyrir börn erfiða. Svipaðri reynslu lýsa niðurstöður rann-
sóknar eftir Ylkännen og Martin (2002) þar sem skoðuð voru breidd 
og gæði tölvuforrita, vefsíðna og margmiðlunardiska til kennslu og 
náms í norrænum tungumálum. Auk gæðamats var markmið rann-
sóknar þeirra að búa til yfirlit yfir námsefnið með upplýsingum sem 
munu aðstoða neytendur við val á hæfilegu efni til kennslu eða náms 
norrænna tungumála, þ.á m. íslensku. Þó að aðferðafræði rannsókn-
arinnar hafi byggt á fyrir fram tilbúnum gátlista með spurningum 
um gæði og útlit, innihald og tungumálaþætti sem hægt væri að 
æfa sig í, kennslufræðilega og tæknilega nálgun á námsefni, voru 
spurningar á gátlistanum að vissu leyti takmarkaðar því þær beind-
ust aðeins að þeim kennslufræðilegu, tæknilegu og hönnunarlegu 
atriðum sem rannsakendum fundust mikilvæg á þessum tíma. Samt 
er óljóst hvernig tenglum á heimasíðum og margmiðlunardiskum 
um námsefni var safnað eða hvernig námsefnið var valið. Í umfjöllun 
um rannsóknina lýstu höfundar áhyggjum af því að erfitt væri fyrir 
óvana að finna kennsluefni á vefnum ef ekki væri haldið úti einni vef-
síðu með yfirliti og upplýsingum um fræðslu og mat á mismunandi 
námsefni til tungumálanáms á netinu (Ylkännen og Martin 2002, 
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11–12). Slík vefsíða er þegar til á heimasíðu Norræns samstarfs1 þar 
sem hægt er að finna upplýsingar um nám í L2 íslensku en þar er að-
eins tvær krækjur að finna, annars vegar á Tungumálatorgi með tengli 
á rafræna útgáfu bókarinnar Íslensku fyrir alla og hins vegar á undir-
síðu Háskóla Íslands með tengli á Icelandic Online. Því miður reynist 
þessi vefsíða enn ófullnægandi þar sem á hana vantar upplýsingar um 
meira námsefni í L2 íslensku.

Rannsóknin sem lýst er í þessari grein var hins vegar fólgin í 
því að kortleggja mismunandi tegundir rafræns námsefnis sem væri 
hægt að sækja af netinu með því að nota ákveðin lykilorð í leitar-
glugga Google. Tuttugu ár eru liðin síðan rannsókn Ylkännen og 
Martin var framkvæmd. Síðan þá hafa mikið fleiri vefsíður og önnur 
rafræn tól og námsefni verið búin til. Aðferðin sem notuð er í þessari 
rannsókn gerir fólki kleift að finna allt það rafræna námsefni sem 
til er á netinu í dag í staðinn fyrir að velja fyrir fram ákveðin tól 
og tæki til að greina. Auk þess var markmið þessarar rannsóknar 
það að búa til skrá yfir krækjur og heimildir. Slík skrá mun gegna 
mikilvægu hlutverki í máltileinkun barna því að þar verður að 
finna tæmandi lista yfir þau tól og annað námsefni sem styður við 
L2 íslenskukennslu á netinu og þar af leiðandi við sjálfsnám barna. 
Skjalið mun einnig innihalda upplýsingar um það efni sem hentar til 
sjálfsnáms barna í L2 íslensku. Þar að auki er mikilvægt að rannsaka 
viðhorf fjölskyldna til sjálfsnáms, þ.e. hvaða tegundir rafræns náms-
efnis henta börnum best til að efla kunnáttu þeirra í L2 íslensku 
en einnig hversu oft börnin æfa sig í íslensku heima eða hversu oft 
hún er töluð á heimilinu. Þetta veitir skýrari mynd af þörfum barna 
fyrir sjálfsnám. Þessi hluti rannsóknarinnar styðst við kenningu sem 
byggir á notkun tungumálsins í máltileinkunarferli (e. usage-based 
theory in language acquistion) (Tomasello 2009) barna og málvísindum 
sem fjalla um samband milli fólks og tungumáls (e. contact linguistics) 
í sambandi við L2 nám (Winford 2003, 12 og 16) en sérstaklega við 
máltileinkun L2 barna sem gerist við mismunandi sálfræðilegar og 
samfélagslegar aðstæður (Oksaar 1996, 7). Með því að nota tungumál 
í tali og að heyra það talað tileinka börn sér nýjan orðaforða og mál-
fræðilögmál (Tomasello 2003, 79). Í þessu samhengi er mikilvægt að 

1 https://www.norden.org/is/info-norden/islenskukennsla-islandi 
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börnin fái ílag á L2 tungumálinu svo að þau geti byggt á fyrri þekk-
ingu sinni í L2 málinu og bætt við sig orðaforða. Hægt er að beita 
kenningu um máltileinkunarferli þegar fjallað er um sjálfsnám barna 
í L2 íslensku heima við þar sem íslenskan er a.m.k. notuð í sam-
félagi þeirra (börn innflytjenda á Íslandi) eða töluð á heimili þeirra ef 
annað foreldrið eða bæði eru íslensk. Máltileinkun L2 barna byggir 
oft á einstaklingsbundinni reynslu. Það þýðir að í mismunandi að-
stæðum innan fjölskyldna og í því samfélagi sem þau búa tileinka 
börn sér mismikinn fjölda orðaforða og mismunandi málfræðilögmál 
í L2 máli sínu (Quick og Verschik 2019, 7). Þá er mikilvægt að nota 
bæði máltileinkunarferli og málvísindi sem fjalla um samband milli 
fólks og tungumáls þegar fjallað er um máltileinkun L2 barna í 
fjölskyldum af erlendum uppruna á Íslandi og börn í íslenskum fjöl-
skyldum sem búa erlendis.

Oft er raunin sú að börn innflytjenda sem eru nýkomin til landsins 
þurfa að læra L2 íslensku rétt eftir komu til landsins til að geta tjáð 
sig og fylgst með kennsluefni í skóla. Þetta getur skapað aukið álag 
á börn og ekki síst á foreldra þeirra sem þurfa að aðstoða börnin sín 
við aðlögun. Aftur á móti fá íslensk börn sem búa með fjölskyldum 
sínum í útlöndum oft fá tækifæri til að nota eða heyra íslensku talaða 
á heimili sínu. Þetta gerist af mismunandi aðstæðum sem tengjast 
oft tíma og því tungumáli sem er talað á heimilinu. Í þessum til-
vikum geta tungumálanámskeið sem bjóða upp á íslenskukennslu 
fyrir börn erlendis aðstoðað við tileinkun tungumálsins. Aðgengi að 
þessum námskeiðum er þó ekki jafnt fyrir öll börn því ekki er alls 
staðar í útlöndum boðið upp á slík námskeið. Rafræn tól og náms-
efni á netinu geta þá brúað bilið og veitt aðstoð við tungumálanám á 
netinu þar sem börn geta lært íslensku með aðstoð tölvu. Eftirfarandi 
rannsóknarspurningar voru leiðarvísir fyrir þá rannsókn sem lýst er 
í þessari grein: 1) Hvaða tegundir af námsefni eru til á netinu fyrir 
börn sem læra L2 íslensku? 2) Er til vefsíða á netinu með ýtarlegum 
upplýsingum um öll tól, tæki og annað námsefni sem til er í L2 
íslensku fyrir börn? 3) Er auðelt fyrir foreldra og forráðamenn barna 
að finna námsefni í L2 íslensku á netinu? 4) Hvaða námsefni nota 
börn helst í sjálfsnámi í L2 íslensku? og 5) Hversu oft æfa börn sig í 
L2 íslensku heima?

Til eru rannsóknir á öðrum tungumálum eins og t.d. L2 ensku 
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fyrir börn (Castillo og Gámez 2013, 63; Jensen 2017, 4) sem sýna að 
foreldrar leita oft að hentugum tólum og námsefni á netinu til að að-
stoða börnin sín við að læra L2 ensku heima. Niðurstöður rannsóknar 
eftir Castilllo og Gámez frá 2013 sýna einnig að það er erfitt fyrir 
foreldra og forráðamenn af erlendum uppruna, sem tala ekki mark-
mál þess lands sem þeir fluttu til, að styðja börnin sín við eflingu 
L2 málsins því sjálfir tala þeir ekki markmálið. Ákveðið var þá að 
útskýra fyrir þeim betur hversu mikilvægt er fyrir börn þeirra að 
efla málkunnáttu í L2 málinu annars vegar og hins vegar að þjálfa 
þá og börnin þeirra í að nota vefsíðu skólans til að börnin geri verk-
efni í L2 málinu heima. Sérstök vefsíða var hönnuð til að styðja við 
þetta átak. Niðurstöður úr rannsókn eftir Jensen frá 2017 sýna hins 
vegar að börn sem læra L2 mál í sjálfsnámi í sínu heimalandi vilja, 
af öllum tólum og tækjum, helst nota tölvuleiki, hlusta á tónlist og 
horfa á sjónvarp til að efla kunnáttu sína, sérstaklega þá orðaforða, 
á L2 málinu. Á Íslandi hefur rannsókn um notkun L2 íslensku hjá 
börnum ein-, tví- og fjöltyngdra fjölskyldna á Íslandi (Kriselle L. S. 
Jónsdóttir o.fl. 2018, 20) sýnt að notkun tungumála, þ.á m. íslensku, 
í þessum fjölskyldum er nokkuð breytileg og að ekki er hægt að 
greina neitt mynstur þar. Sjá má þó að oft eru töluð tungumál for-
eldra á heimilum. Í nokkrum tilfellum tala börn við ömmu eða afa 
það tungumál foreldra sem ekki er venjulega notað á heimilinu. 
Tölfræðilega sýnir rannsókn Kriselle L. S. Jónsdóttur, Sigríðar 
Ólafsdóttur og Jóhönnu T. Einarsdóttur að engar fastar reglur virðist 
vera til staðar varðandi notkun tungumála í fjölskyldum og að aðeins 
4 af 45 (8,9%) fjölskyldum hér á landi noti íslensku sem aðalmál, þó 
hinar fjölskyldurnar noti hana sem annað tungumál. Rannsóknin 
bendir einnig til að foreldrar vilji gjarnan að börnin noti íslensku 
oftar í daglegu lífi, t.d. með því að horfa á íslenskar bíómyndir, leika 
sér með öðrum börnum og nota íslensku í samskiptum þar, eða að 
syngja og hlusta á tónlist. Aftur á móti sögðust börnin frekar vilja 
horfa á sjónvarpsefni eða á myndbönd á netinu sem eru á því minni-
hlutamáli sem talað er í fjölskyldum þeirra, og þau spila tölvuleiki 
sérstaklega til að nota ensku (Kriselle L. S. Jónsdóttir o.fl. 2018, 
23). Samkvæmt annarri rannsókn sem var gerð til að kanna þróun 
tungumálakunnáttu og málgreiningar barna sem læra L2 íslensku á 
Íslandi vilja börn æfa sig í ensku sérstaklega vegna efnahagslegs nota-
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gildis hennar sem alþjóðlegs samskiptamáls (Elín Þ. Þórðardóttir og 
Anna Guðrún Júlíusdóttir 2013, 412). Þetta gæti haft áhrif á upp-
byggingu annars máls og þar með máltileinkun L2 íslensku (Elín Þ. 
Þórðardóttir 2021, 1).

Internetið býður upp á margs konar námsefni og rafræn tól sem 
styðja við nám í L2 íslensku fyrir börn. Bæði vefsíður og undirsíður 
bjóða upp á lista yfir frekara námsefni í L2 íslensku fyrir börn. Á 
þessum síðum er sjaldnast að finna skýrar upplýsingar um náms-
efnið. Auk þess eru frekar takmarkaðar upplýsingar um hvaða mál-
legu þætti er verið að æfa. Mögulegt er fyrir foreldra og forráðamenn 
að skoða námsefni og meta en það er mjög tímafrekt og því gæti 
leit að hentugu námsefni og tólum sem börn geta notað til að efla 
ákveðinn mállegan þátt tekið langan tíma. Vegna þess að ekki er til 
einn tæmandi listi yfir slíkt var gerð tilraun í þessari rannsókn til 
að búa til lista yfir allt námsefni og tól sem gagnast kennslu í L2 
íslensku fyrir börn. Þó að til dæmis Tungumálatorg2 bjóði upp á yfir-
litssíðu með tenglum á námsefni á fleiri tungumálum, þ.e. ensku, 
dönsku, íslensku, og upplýsingar um tengla á samtök sem tengjast 
eflingu og kennslu tungumála, þá er þessi vefsíða aðeins yfirlitssíða 
með tengla á aðrar vefsíður. Ekki er að finna upplýsingar um mállega 
þætti í tungumálum sem hægt er að æfa. Einnig eru aðrar vefsíður 
skráðar sem bjóða upp á m.a. almennt yfirlit yfir kennslu í íslensku, 
en Menningarmót fljúgandi teppi og Móðurmál eru dæmi um slíkar vef-
síður. Þá er hægt að leita á heimasíðu Menntamálastofnunnar um 
Flokkun námsefnis fyrir ÍSAT nemendur3 en þar er einungis að finna 
yfirlit yfir valið námsefni eins og kennslu- og lesbækur, gagnvirka 
vefi, og tölvuleiki á íslensku fyrir börn með íslensku að öðru máli, 
flokkað eftir getustigi og með upplýsingum um mállega þætti sem 
þar að lútandi efni æfir. Þessi vefsíða inniheldur undirsíðu um annað 
efni þar sem hægt er að finna hlekki á tvær kennslubækur á pdf-
formi, og Dagbók – Heimanám og íslenska – tölum saman en ekki 
hlekki á frekara námsefni sem hægt er að finna á netinu, eins og fram 
kemur í þessari rannsókn.

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar er tölvustutt tungumála-
nám (e. CALL, eða computer-assisted language learning). Tölvustutt 

2 http://tungumalatorg.is

3 https://mms.is/sites/mms.is/files/isat_samantekt_jan19_005.pdf
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tungumálanám er regnhlífarhugtak sem nær yfir allt tungumála-
nám með hjálp tölvu eða tölvutengds búnaðar (Magndís Huld 
Sigmarsdóttir 2014, 21). Á Íslandi eins og annars staðar í heiminum 
hefur tölvustutt tungumálanám þróast samkvæmt straumum og 
stefnum í tungumálakennslu og nýjustu framförum á sviði tækni 
og vísinda (Auður Hauksdóttir 2007, 160–161). Sögu tölvustudds 
tungumálanáms í L2 íslensku má rekja til ársins 1995 þegar vef-
síðan Verb Conjugation Online4 var stofnuð til að aðstoða erlenda nema 
við að skilja betur beygingu orða á íslensku. Síðan hafa 36 mis-
munandi vefsíður og einfaldir tölvuleikir, vefnámskeið og símaöpp 
verið hönnuð með það að markmiði að styðja við nám í íslensku sem 
öðru og erlendu máli (Bédi 2022). Af öllum þessum tólum eru að-
eins níu þeirra notendavæn fyrir börn. Í dag eru til ótal vefsíður sem 
innihalda einhvers konar námsefni sem notast má við í kennslu L2 
íslensku fyrir börn. Eitt helsta og nýjasta tólið er Icelandic Online fyrir 
börn (IOLBörn), sem er vinnuheiti verkefnis sem verið er að þróa til 
að styðja við lestur á íslensku fyrir börn af erlendum uppruna (Birna 
Arnbjörnsdóttir 2021, 33) og hýst verður hjá Menntamálastofnun. 
IOLBörn er framhald af verkefninu Icelandic Online5 sem var uppruna-
lega hannað með kennslufræðilegri uppbyggingu og er ætlað full-
orðnum nemendum. Eins og rannsóknin okkar sýnir eru til á netinu 
enn fleiri vefsíður og ýmiss konar námsefni fyrir L2 íslensku, þ.á m. 
fyrir börn, sem hefur misjafnt kennslufræðilegt gildi en má nota t.d. 
sem viðbótarnámsefni þegar verið er að æfa tungumálið með aðstoð 
tölvu í sjálfsnámi barna heima við.

1. Rannsóknin

Rannsóknin sem lýst er í þessari grein var gerð á tímabilinu júní–
ágúst 2020 í samstarfi við Tungumálatöfra6, sumarnámskeið á Ísafirði 
fyrir tví- og fjöltyngd börn, sem var komið á fót árið 2017 (Hopkins 
og Bédi 2021). Markmiðið með námskeiðinu er að bjóða upp á 
kennslu í L2 íslensku fyrir börn af erlendum uppruna með áherslu á 

4 https://www.verbix.com/languages/icelandic

5 www.icelandiconline.com

6 https://tungumalatofrar.is/tungumalatofrar/
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hreyfingu og list. Rannsóknin er tvíþætt: annars vegar kortlagning-
ar- og skráningarvinna og hins vegar könnun sem lögð var fyrir for-
eldra og forráðamenn barna sem hafa tekið þátt í sumarnámskeiðinu 
Tungumálatöfrum í þrjú ár áður en rannsóknin var gerð. Fyrri hluti 
rannsóknarinnar var fyrst og fremst fólginn í söfnun upplýsinga um 
rafrænt námsefni fyrir börn á netinu. Rannsóknaraðferðinni „gagna-
söfnun af netinu“ (e. internet-based data collection) (Benfield 2006) 
var beitt. Þessi aðferð notar veraldarvefinn til að gera svokallaðar 
rafrænar rannsóknir (e. electronic research) á netinu með því að nota 
tölvu, vafra og mismunandi lykilorð og leitarstrengi til að nálgast 
upplýsingar um vefslóðir sem leitað er að. Markmiðið með þessum 
verkhætti var að búa til eitt yfirlitsskjal með öllu rafrænu námsefni 
í L2 íslensku fyrir börn. 

Seinni hluti rannsóknarinnar er í formi rafrænnar könnunar. 
Í þessum hluta var þess freistað að varpa ljósi á venjur barnafjöl-
skyldna í sjálfsnámi í L2 íslensku og á reynslu þeirra af því að finna 
viðeigandi efni á netinu og nota það í sjálfsnámi barna heima hjá sér. 
Könnunin (sjá viðauka A) samanstendur af 18 spurningum, bæði 
lokuðum spurningum (þ.e. með fyrir fram gefnum svarmöguleikum) 
og opnum. Rannsóknaraðferð sem gerir rannsakendum kleift að velja 
þátttakendur fyrir ákveðinn tilgang rannsóknarinnar (e. purposeful 
sampling) (Palinkas o.fl. 2016) var notuð hér. Í undirköflum hér að 
neðan verður gerð grein fyrir þátttakendum og því hvernig gögnum 
var safnað.

1.1 Þátttakendur

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru engir þátttakendur en í síðari 
hlutanum voru þátttakendur tilraunahópur sem samanstendur af 
börnum íslenskra og tví- eða fjöltyngdra fjölskyldna á grunnskólaaldri 
sem eru að læra íslensku sem annað mál. Ákveðið var að framkvæma 
rannsóknina í samvinnu við námskeiðið Tungumálatöfra eins og gert 
var grein fyrir hér að ofan. Þar sem þátttakendur á námskeiðinu 
eru börn á aldrinum 5–16 ára, annaðhvort fædd á Íslandi en búsett 
erlendis eða nýflutt til Íslands, eða af erlendum uppruna en búsett á 
Íslandi, þá krafðist rannsóknin virkrar þátttöku foreldra og forráða-
manna barna í spurningarkönnuninni. Könnunin var send út á sex-
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tíu netföng (n=60) sem forsvarsmenn Tungumálatöfra veittu aðgang 
að, þótt fjöldi einstaklinga sem fékk könnunina væri aðeins lægri 
því sumir foreldrar og forráðamenn skráðu fleiri en eitt netfang á 
skráningarlista hjá Tungumálatöfrum. Af 60 eintökum af könnuninni 
var aðeins fjórtán (n=14) skilað rafrænt. Þrjár íslenskar fjölskyldur 
búsettar erlendis, þ.e. í Bandaríkjunum, Bretlandi og Svíþjóð, og 
ellefu fjölskyldur búsettar hérlendis hafa svarað. Allar nema ein fjöl-
skylda samanstóðu af tveimur foreldrum eða forráðamönnum. 

1.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna

1 .2 .1 Rafrænt námsefni

Tæknin sem var notuð til gagnasöfnunar um rafrænt námsefni á 
netinu var leitarvélin Google. Úrvinnsla gagna fór fram í ritvinnslufor-
ritinu Google Docs þar sem hægt er að skrá upplýsingar og deila þeim 
milli mismunandi skjala og að búa til rafræna könnun. Öll gögn 
eru vistuð í öruggum aðgangi skráahýsingarþjónustunnar Google 
Drive og aðeins verkefnisstjórinn og rannsakandinn hafa aðgang að 
gögnunum. Byrjað var á því að opna vafrann Safari og velja leitar-
vélina Google og slá inn mismunandi leitarorð til að sjá hvaða efni 
skilaði sér í hvert skipti. Leitarskilyrðin voru breiðari og almennari í 
upphafi (t.d. „íslenska sem annað mál“) en svo þrengd og takmörkuð 
meira við markhópinn (börn á grunnskólastigi) eftir því sem á leið, 
t.d. „námsefni í íslensku fyrir börn á grunnskólastigi“. Leit var hætt 
þegar niðurstöðurnar, s.s. námsefnisveitur og fræðsluvefir, fóru að 
endurtaka sig og engum nýjum niðurstöðum var skilað. Til þess að 
geta greint frá innihaldi námsefnis og mállegum þáttum sem hvert 
og eitt efni æfir var notuð innihaldsgreining (e. content analysis) (Cohen 
o.fl. 2011). Með þessari aðferð má greina mikið magn upplýsinga með 
því að lýsa mismunandi þáttum efnisins með hnitmiðuðum hætti. 
Þannig verða til stuttar lýsingar á innihaldi efnisins sem skoðað er. Í 
staðinn fyrir að hafa fyrir fram tilbúinn gátlista sem getur takmarkað 
rannsóknina þá er búinn til nýr listi af þeim atriðum, þáttum og 
eiginleikum sem tækni, tól og námsefni, sem verið er að skoða, búa 
yfir. Greiningar á öllum tækjum, tólum og námsefni eru bornar 
saman og athygli beint að því sem er sameiginlegt og aðgreinandi.
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Heimildirnar eru teknar saman í viðauka (B) og þeim raðað 
eftir því hvort þær hafa að geyma aðgang að rafrænu námsefni fyrir 
börn – ýmist þeim að kostnaðarlausu eða gegn áskriftargjaldi – eða 
fræðsluefni sem höfðar til kennara og foreldra, m.a. um tungumála-
kennslu barna, tvítyngi, málefni innflytjenda, o.fl. Stutt lýsing á 
heimild og innihaldi hennar fylgir hverri færslu á heimildayfirlitinu. 
Allt efni sem stóðst gefin skilyrði (það er sem hentar kennslu barna 
eða leggur áherslu á kennslu íslensku sem annars máls og sem hægt 
er að sækja á netinu notanda að kostnaðarlausu) kom til greina og 
var þá skráð eftir kerfi sem lýst er í kafla 5.1. Ekki var gerð frekari 
tilraun til greiningar á kennslufræðilegu gildi efnisins eða gæðum á 
þessu stigi, en gæðamat fellur utan markmiða rannsóknarinnar. Hins 
vegar fylgir hverri krækju lýsing eins og fram kemur hér fyrir neðan.

Eftir að öllum heimildum hafði verið safnað hófst skráning á öllu 
því námsefni sem hægt var að nálgast á netinu án endurgjalds. Búið 
var til eitt skráningarskjal fyrir hverja námsefnisveitu, t.d. Fræðsluskot, 
og tengli bætt við viðkomandi færslu. Eftirfarandi upplýsingar um 
námsefnið voru skráðar í dálkum: heiti námsefnis, áhersla á mál-
lega þætti, markhópur, gerð efnis (t.d. PDF-snið, rafbók, smáforrit, 
o.s.frv.) og stutt lýsing á því. Slóð þar sem sækja má efnið beint af 
netinu var einnig sett inn í sérdálk, og dálkur merktur „annað“ er 
hafður með þar sem skrá má tilfallandi upplýsingar sem gætu komið 
að gagni.

1.2.2 Könnun

Hönnun rafrænnar könnunar hófst um miðjan júlí í samvinnu við 
utanaðkomandi kennara í hlutverki ráðgjafa. Spurningar í henni 
voru hannaðar í samræmi við rannsóknarspurningar. Könnunin var 
búin til með forritinu Google Forms. Ákveðið var að búa til könnun 
á tveimur tungumálum, íslensku og ensku, til þess að gefa þeim 
foreldrum og forráðamönnum sem tala ekki íslensku kost á að svara. 
Könnuninni var skipt í þrjá hluta með alls átján spurningum um 
bakgrunn svarenda þar sem spurt var um fjölda barna á heimili, 
aldur og kyn þeirra, fjölda foreldra og forráðamanna á heimili og 
móðurmál þeirra, tungumál sem töluð eru á heimilinu, og um búsetu 
fjölskyldunnar; spurningar um íslenskunám heima, t.d. hversu oft í 
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viku er talað við börnin á íslensku heima, hvaða mállega þætti þurfa 
börnin helst að æfa að mati foreldra eða forráðamanna; spurningar 
um námsefni og reynslu af notkun þess heima við. Spurningar í 
könnuninni voru sem sagt um fjölda barna á heimilinu, aldur og 
kyn barna, samsetningu fjölskyldunnar, móðurmál foreldra, tungu-
mál töluð á heimilinu, búsetu fjölskyldna, hversu líklegt það sé að 
þær fjölskyldur sem búsettar eru erlendis snúi aftur heim með börn 
á skólaaldri, um þær tegundir námsefnis sem mest og minnst eru 
notaðar heima við, það námsefni sem börn hafa mestan og minnstan 
áhuga á, hversu oft íslenska er töluð á heimilinu, um þá málþætti 
sem börnin þurfa að örva að mati foreldra, hvers konar rafrænt efni 
vanti til þess að börnin geti eflt íslenskukunnáttu sína heima að mati 
foreldra, og hversu auðvelt eða erfitt það sé fyrir fjölskyldur að finna 
íslenskt námsefni fyrir börn á netinu. Þátttakendur máttu einnig 
svara opinni spurningu og þannig koma á framfæri öllu því sem þeim 
þótti mikilvægt varðandi rafrænt námsefni og sjálfsnám. Hægt er að 
skoða allar spurningar á íslensku og ensku í viðauka A.

Könnunin var send á sextíu (n=60) þátttakendur 17. ágúst 2020 
og þeim gefnar fjórar vikur til að svara henni. Hægt var að svara 
spurningum með því að fylla inn t.d. hvaða tungumál eru töluð á 
heimilinu; velja úr gefnum möguleikum varðandi tíðni (mjög oft, 
frekar oft, stundum, frekar sjaldan, mjög sjaldan) og tegund efnis 
(barnabækur, kennslubækur, gagnvirkt efni á netinu, öpp/önnur 
forrit, sjónvarpsefni og myndbönd eða kvikmyndir, vefnámskeið, 
námsefni á YouTube, einkakennsla á netinu); merkja viðeigandi svar á 
Likert-kvarða t.d. að velja eitt af eftirfarandi „mjög mikið“, „mikið“, 
„hlutlaust“, „ekki mikið“, „lítið“; eða skrifa inn athugasemd í opna 
spurningu um annað sem til hugar kemur. Úrvinnsla spurninga fólst 
í því að safna saman svörum úr opnum og lokuðum spurningum og 
setja þau inn í Excel-skjal til að fá heildaryfirlit yfir öll svör. Svör úr 
opnum spurningum varðandi fjölda og aldur barna, tungumál for-
eldra og þau mál sem eru töluð á heimilinu, og búsetu fjölskyldna 
voru afrituð og sett inn í eitt skjal í Excel-sniði svo að hægt væri að 
búa til heildaryfirlit yfir þau. Svör úr öðrum opnum spurningum 
voru sömuleiðis sett inn í eitt yfirlitsskjal en svörin voru lesin, lykil-
atriði í þeim merkt og þau sett í almenna flokka. Þemagreiningin (e. 
thematic analysis) (Lavrakas 2008) var notuð við úrvinnslu svaranna.
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2. Niðurstöður

2.1 Niðurstöður kortlagningar á námsefni í íslensku sem 
öðru máli fyrir börn

Rannsóknin sýndi að til eru mikið fleiri rafræn námsgögn en við 
mætti búast. Upplýsingum um námsefni var safnað í Excel-skjal. Að 
lokinni flokkun gagna urðu skjölin 13 talsins (sjá viðauka B til N). 
Viðauki C veitir heildaryfirlit yfir helstu vefsíður um námsgögn í L2 
íslensku eins og t.d. vefsíða Menntamálastofnunar eða Mímisbrunns 
ásamt stuttri lýsingu á námsefni, aðgengi og upplýsingum um 
markhópinn. Í skjalinu eru 19 vefsíður og í hverri færslu er gefinn 
upp hlekkur bæði á viðkomandi vefsíðu og á skráningarsíðu þar sem 
má nálgast upplýsingar um allt námsefni sem síðan býður upp á. 
Stutt yfirlit yfir þessar vefsíður má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Stutt yfirlit yfir efnisveitur og vefsíður sem bjóða upp á mismunandi tegundir af 
rafrænu náms- og kennsluefni í L2 íslensku fyrir börn. 

Nr. Heiti Vefslóð Fjöldi 

krækja á 

aðrar 

vefsíður 

með 

námsefni

Efnis-

flokkar

Markhópur 

eða skólastig

Mállegir 

þættir

1 Fjöl-

menningar-

setur

https://www.

mcc.is/educa-

tion/study-

icelandic-

libraries/ 

18 Gagnvirkir 

vefir, 

hljóðbækur, 

rafbækur, 

kennsluleið-

beiningar, 

handbók fyrir 

foreldra og 

kennara, 

æfingar í 

lesskilningi 

Yngsta stig, 

miðstig, 

unglingastig, 

brú yfir í 

almennt nám

Lestur, ritun, 

hlustun, 

tal, 

orðaforði, 

málfræði

2 Fræðslu-

skot

https://fra-

edsluskot.

wixsite.com/

heim

26 Fræðsla, 

kennsluefni, 

hljóðbækur, 

rafbækur, 

bækur, 

tölvuleikir, 

smáforrit, 

æfingar, leikir

Yngsta stig, 

miðstig, ungl-

ingastig

Lestur, ritun, 

hlustun, 

tal, 

orðaforði, 

málfræði
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3 Hlusta https://

hlusta.is 

1 19 efnisflokk-

ar af fróðlegu 

efni til að 

hlusta á, 

þ.á m. hljóð-

bækur

Ótilgreint Hlustun

4 Íslenska á 

yngsta stigi

https://mms.

is/namsefni/

islenska-a-

yngsta-stigi-

veftorg 

1 Kennslu-

hugmyndir, 

verkefni og 

ýmist 

námsefni fyrir 

börn á yngsta 

stigi. Krefst 

sérstaks 

aðgangs í 

gegnum skóla

Yngsta stig Ótilgreint

5 Íslensku-

horn Hófíar

https://www.

islenskuhor-

nid.is 

7 Einka-

kennsla, 

vefnámskeið, 

verkefni og 

kennslu-

bækur

Yngsta stig, 

miðstig, 

unglingastig

Lestur, 

ritun, 

hlustun, 

tal, 

orðaforði, 

málfræði

6 Katla: 

Kennsla og 

ráðgjöf

https://www.

katla.org 

1 Einka

kennsla, 

vefnámskeið, 

tungumála-

námskeið

Börn, 

unglingar, 

fullorðnir

Lestur, ritun, 

hlustun, 

tal, orðaforði, 

málfræði, 

menning

7 Kötlu-

vefurinn

http://tungu-

malatorg.is/

katla/ 

78 Fræðsla, 

kennsluleið-

beiningar, 

kennarablöð 

með texta til 

upplestrar, 

hlutverka-

leikir, 

hugmyndir 

fyrir æfingar í 

mismunandi 

færniþáttum, 

söngvatextar 

til útprent-

unnar, dag-

bókaverkefni 

fyrir kennara 

og foreldra, 

Leikskólar, 

yngsta stig, 

og börn á 

öðrum stigum 

skóla

Lestur, 

ritun, 

hlustun, 

tal, 

orðaforði, 

málfræði
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8 Lestu https://lestu.

is/index.html 

1 Rafbækur: 

skáldsögur, 

smásögur, 

ljóð, 

Íslendinga-

sögur, fræði-

rit, safnrit, 

barnabækur

Ótilgreint Lestur, 

hlustun

9 Læsis-

vefurinn

https://laesis-

vefurinn.is 

1 Verkfæra-

kista fyrir 

kennara, 

ráðgjöf og 

námsefni fyrir 

lesskilning og 

ritun

Ótilgreint Lestur, ritun, 

orðaforði

10 Mennta-

mála-

stofnun

https://mms.

is/

88 Fræðsla, 

lesefni, 

ýmsar æfingar 

fyrir ritun og 

hlustun, 

borðspil, 

leikir

Nemendur í 

grunn- og 

framhalds-

skóla

Lestur, ritun, 

hlustun, tal, 

orðaforði, 

málfræði

11 Mímis-

brunnur

http://mimis-

brunnur.is/

27 Gagnvirkar 

bækur, smá-

forrit, slóðir á 

aðrar vefsíður

2–12 ára Lestur, ritun, 

hlustun, 

tal, orðaforði, 

málfræði

12 Myndmál https://
www.
myndmal.
is/sites/for-
sida.php 

1 Íslenskt les-

efni fyrir fag-

aðila og for-

eldra, gagn-

virkt efni

Börn Lestur, 

hlustun, tal, 

orðaforði

13 Netskólinn www.net-

skoli.is 

6 Gagnvirkur 

vefur, safn 

1284 æfinga 

og verkefna 

sem notendur 

Netskólans 

hafa sett 

saman milli 

áranna 2003–

2020, æfingar 

fyrir mismun-

andi tungu-

málaþætti, 

orðaleikir

Ótilgreint Lestur, ritun, 

hlustun, tal, 

orðaforði, 

málfræði
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14 Rafbókalisti 

Renötu

https://www. 

face book.

com/ 

groups/390-

14 697 434-

2436/perma-

link/31 354 1-

80998 15296/ 

3 Mismunandi 

vefslóðir á 

rafbókasafnið 

og rafbækur

Börn 

innflytjenda

Lestur

15 Skólavefurinn https://nytt. 

skolavefur-

inn.is 

52 Krækjur á 

mismunandi 

vefsíður með 

verkefni um 

lesskilning og 

bókmenntir, 

málfræði og 

málnotkun

Börn á 

grunnskóla-

aldri

Lestur, 

ritun, 

orðaforði, 

málfræði

16 Snjallskóli http://snjall-

skoli.is 

6 Gagnvirkur 

vefur, 

smáforrit, 

hljóðbækur, 

vandað barna-

efni fyrir sjón-

varp og útvarp

Yngsta stig, 

miðstig, 

unglingastig

Lestur, 

hlustun, tal, 

orðaforði, 

málfræði

17 Stoðkennarinn https://stod-

kennarinn.is/

index2.php/

site/login 

1 Vefnámskeið, 

verkefni fyrir 

nemendur og 

kennsluefni 

fyrir kennara 

Miðstig, 

unglingastig, 

fullorðnir

Lestur, 

hlustun, 

ritun, tal, 

orðaforði, 

málfræði

18 Tungumála-

torg

http://tungu-

malatorg.is 

15 Vefslóðir á 

ýmiss konar 

samtök, 

námsefni í 

ísl., kennslu-

bækur, vef-

námskeið, 

verkefnalista

Börn á grunn-

skólaaldri, 

unglingar, 

fullorðnir

Lestur, 

ritun, 

hlustun, 

orðaforði, 

málfræði

19 Út fyrir 

bókina

https://www.

facebook. 

com/

groups/31-

242436614-

0496/ 

69 Facebook-

hópur með 

ýmist efni: 

kennsluleið-

beiningar, 

mismunandi 

verkefni með 

lausnir, borðs-

pil, spjöld til 

útprentunar

Yngsta stig, 

miðstig, 

unglingastig

Lestur, 

hlustun, tal, 

orðaforði, 

málfræði
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Viðauki D sýnir öðruvísi uppsetningu upplýsinga um þessar 19 vef-
síður sem lýst var nánar að ofan eða í viðauka C. Í honum má finna 
frekari upplýsingar, til dæmis um heiti vefsíðna, vefslóð, tegund (þ.e., 
fræðsluvefur eða námsefnisveita), helstu mállegu þætti sem einblínt 
er á og aðrar upplýsingar um námsefnið (t.d. hvort námsefni sé gjald-
frjálst eða áskriftarbundið). Einnig má finna tengla á sérstaka vefsíðu 
þar sem fram koma nánari upplýsingar um það námsefni sem við-
komandi vefsíða býður upp á. 

Í viðaukum D til N eru nákvæmari upplýsingar um allt efni sem 
er annaðhvort gefið út af sérstakri stofnun, t.d. Menntamálastofnun 
eða Fjölmenningarsetri, eða safnað af mismunandi vefsíðum og tekið 
saman á einum stað, t.d. Íslenskuhorn Hófíar. Samtals eru skráðar 
336 færslur um rafrænt námsefni fyrir börn en skrárnar innihalda 
misýtarlegar upplýsingar um innihaldið. Upplýsingar í þessum 
viðaukum auðvelda notendum að finna það námsefni sem hentar 
þörfum barna til íslenskunáms heima fyrir (sjálfsnáms). Eftirfarandi 
upplýsingar um námsefni eru skráðar í þessi skjöl: heiti námsefnis, 
mállegir þættir, markhópur, tegund, efnisskipting/lýsing, tengill á 
efni, og aðrar upplýsingar um námsefni. Mállegir þættir eru sex: 
lestur, ritun, hlustun, tal, orðaforði og málfræði. Markhóparnir 
eru fjórir og stuðst er við aldursskiptingu íslenska skólakerfisins.7 
Tegundir námsefnis eru sex; vefur, PDF-skjal, rafbók, hljóðbók, smá-
forrit og vefsíða með leiðbeiningum um íslenskukennslu og að auki 
er nokkuð um annað óflokkað efni. Ekki er óalgengt að vefsíður deili 
upplýsingum um sama námsefni sem þær sækja af öðrum vefsíðum. 
Að þessu leyti endurspeglar heildarfjöldi atriða ekki endilega raun-
verulegan fjölda því upplýsingar um sumt námsefni eru endurteknar 
á mismunandi vefsíðum.

2.2 Niðurstöður könnunar

Könnun var send rafrænt á 60 viðtakendur en aðeins 14 svör bárust. 
Könnunin var á tveimur tungumálum, íslensku og ensku. 10 svör 
bárust á íslensku og 4 svör á ensku. Það þýðir þó ekki að aðeins 
fjölskyldur sem ekki tala íslensku hafi svarað á ensku því eitt svar 

7 Stiga- og aldursskiptingu grunnskóla er lýst á vef Reykjavíkurborgar: https://reykjavik.is/foreldra-
vefurinn/skola-og-fristundastarf
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frá íslenskri fjölskyldu sem býr í útlöndum barst á ensku. Í næstu 
undirköflum er fjallað um eftirfarandi sex atriði úr könnuninni: 
búsetu fjölskyldna, tungumál töluð á heimilinu, mállega þætti sem 
börnin þurfa að örva að mati foreldra, gerðir námsefnis sem mest og 
minnst eru notaðar heima við, námsefni sem börn hafa mestan og 
minnstan áhuga á að nota til sjálfsnáms og hversu auðvelt eða erfitt 
það er fyrir fjölskyldur að finna íslenskt námsefni fyrir börn á netinu. 
Að lokum er svörum við opnum spurningum lýst. 

2 .2 .1 Búseta fjölskyldna og tungumál töluð á heimilinu

Af 14 fjölskyldum svarenda á ein heima á Englandi, ein í Svíþjóð og 
12 á Íslandi. Af þeim 12 fjölskyldum sem búsettar eru á Íslandi eru 
tvær nýkomnar til landsins; ein hafði búið í Bandaríkjunum til sum-
arsins 2020, og ein fluttist hingað til lands í mars 2020. Ekki var til-
greint í hvaða landi síðastnefnda fjölskyldan hafði verið búsett áður. 

Allar fjölskyldur nema tvær tala íslensku á heimilinu að einhverju 
leyti og allar nema ein tala a.m.k. eitt annað tungumál utan íslensku. 
Þrjár fjölskyldur tala (einungis) íslensku og ensku og tvær tala 
íslensku og pólsku (þar af ein sem talar aðallega pólsku en stundum 
íslensku). Þær tvær sem ekki tala íslensku á heimilinu tala einungis 
ensku en önnur þeirra sagðist stundum æfa lestur á íslensku. Hinar 
fjölskyldurnar tala auk íslensku annaðhvort ensku ásamt tælensku 
eða þá þýsku, sænsku, portúgölsku ásamt ítölsku, litháísku, og að 
lokum frönsku. Tungumálin virðast ekki hafa haft áhrif á svör við 
könnuninni. Það gæti stafað af því að nákvæm og skýr lýsing á rann-
sókninni sjálfri fylgdi könnuninni. Foreldrar eða forráðamenn gátu 
þá betur skilið spurningar sem þeir svöruðu annaðhvort á íslensku 
eða ensku (sjá viðauka A). Varðandi það hversu oft foreldrar tala 
íslensku við börnin sín á heimilinu sögðust 12 fjölskyldur gera það 
á hverjum degi, ein fjölskylda tvisvar í viku og ein fjölskylda einu 
sinni í viku. 

2 .2 .3 Mállegir þættir sem börnin þurfa að örva samkvæmt foreldrum þeirra

Þeir mállegu þættir sem hér verður gerð grein fyrir eru sex: lestur, 
hlustun, tal, ritun, málfræði og orðaforði. Til þess að einfalda könn-
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unina var hefðbundnum færniþáttum ekki skipt í meginfærniþætti 
(lestur, hlustun, tal, ritun) og undirstöðuþætti (málfræði og orðaforði). 
Spurningar í þessum hluta könnunarinnar voru settar fram með 
þessum hætti: „Hversu mikið eða lítið þarf barnið/börnin þín að 
örva eftirfarandi þætti í íslensku, að þínu mati?“. Hægt var að svara 
á Likert-kvarða með því að velja einn af eftirfarandi valmöguleikum: 
„mjög mikið“, „mikið“, „hlutlaust“, „ekki mikið“, „lítið“.

Þeir mállegu þættir sem flestum foreldrum fannst börn sín þurfa 
að æfa sig mest í eru: lestur (níu svör), orðaforði og ritun (átta svör 
hvort), málfræði (sjö svör), tal (sex svör) og svo hlustun í síðasta sæti 
(fimm svör). Aðeins þrír mállegir þættir fengu svarið „lítið“, en þeir 
voru tal (tvö svör), hlustun (eitt svar), og ritun (eitt svar). Við undir-
stöðuþættina málfræði og hlustun var valkosturinn „mikið“ valinn 
fjórum sinnum (sjá töflu 2).

 
Tafla 2: Mállegir þættir sem fjölskyldum finnst mikilvægast að örva börnin sín í.

Mjög 
mikið

Mikið Hlutlaust Ekki 
mikið

Lítið

Lestur 9 1 2 2 0

Hlustun 5 4 2 2 1

Tal 6 2 2 2 2

Ritun 8 2 3 0 1

Orðaforði 8 1 4 1 0

Málfræði 7 4 2 1 0

Niðurstöður sýna að foreldrum finnst mikilvægast að örva börnin 
sín í lestri, orðaforða, ritun og málfræði, og síðan í tali og hlustun. 

2 .2 .4 Námsefni sem oftast eða sjaldnast er notað í sjálfsnámi

Spurt var um notkun níu tegunda námsefnis: barnabóka á íslensku, 
kennslubóka vegna íslenskunáms, hljóðbóka, gagnvirks efnis á netinu 
(t.d. tölvuleikja á vefsíðum), smáforrita og annarra forrita, sjónvarps-
efnis og kvikmynda, vefnámskeiða fyrir börn, námsefnis á YouTube, 
og einkakennslu á netinu í gegnum forrit á borð við Skype (þar sem 
kennari kennir börnum beint og í „eigin persónu“). Hægt var að svara 
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á Likert-kvarða með því að velja einn af eftirfarandi svarmöguleikum: 
„mjög oft“, „frekar oft“, „stundum“, „frekar sjaldan“, „mjög sjaldan“. 
Sú efnistegund sem tíðast er notuð er barnabækur en þar merktu 
sex þátttakendur við „mjög oft“. Aftur á móti völdu 11 þátttakendur 
kostinn „mjög sjaldan“ fyrir efnisliðina vefnámskeið og námsefni á 
YouTube, og einkakennsla á netinu er notuð sjaldnast allra valmögu-
leikanna (sbr. töflu 3): 

Tafla 3: Notkun námsefnis eftir tegund og tíðni.

Mjög oft Frekar oft Stundum Frekar 
sjaldan

Mjög 
sjaldan

Barnabækur 6 3 2 0 3

Kennslubækur 2 1 4 0 7

Hljóðbækur 1 0 3 3 7

Gagnvirkt efni 0 2 3 1 8

Öpp/önnur 
forrit

1 2 0 3 8

Sjónvarp, 
myndbönd, 
kvikmyndir

3 2 3 3 4

Vefnámskeið 0 1 0 2 11

Námsefni á 
YouTube

0 2 1 0 11

Einkakennsla á 
netinu

0 0 0 0 14

Niðurstöður sýna að fáir nota rafrænt námsefni sem stendur til 
boða á vefsíðum á netinu. Hins vegar eru barnabækur oftar notaðar. 
Athuga má þó að svör um efni í sjónvarpi, myndbönd og kvikmyndir 
dreifast nokkuð jafnt.

2 .2 .5 Námsefni sem börn sýna mestan eða minnstan áhuga

Niðurstöður um áhuga barna á notkun námsefnis eru að nokkru leyti 
í samræmi við niðurstöður í töflu 4 um tíðni notkunar námsefnis 
þar sem flestir völdu „mjög mikinn áhuga“ fyrir barnabækur (sex 
svör) og „mjög lítinn áhuga“ (12 svör) fyrir einkakennslu á netinu. 
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Meginmunurinn á því sem foreldrar telja að börnin sín hafi áhuga 
á og á svörum barnanna er að börnin hafa mjög mikinn áhuga á 
gagnvirku efni á netinu (sjö svör) og námsefni á YouTube (fimm svör), 
ólíkt svörum foreldra þeirra um gagnvirkt efni á netinu (tvö svör) 
og um námsefni á YouTube (tvö svör) (sbr. töflu 4). Athuga ber þó að 
svörin eru annaðhvort byggð á því sem foreldrum og forráðamönnum 
fannst um áhuga barna sinna á námsefni eða því sem börn svöruðu 
foreldrum og forráðamönnum þegar þau voru spurð um þetta efni.

Tafla 4: Áhugi barna á námsefni eftir tegund.

Mjög 
mikill 
áhugi

Mikill 
áhugi

Hlutlaust Lítill 
áhugi

Mjög lítill 
áhugi

Barnabækur 6 5 1 1 1

Kennslubækur 0 3 8 0 3

Hljóðbækur 1 2 5 0 6

Gagnvirkt efni 1 6 2 1 4

Öpp/önnur forrit 2 1 6 0 5

Vefnámskeið 1 2 3 0 8

Sjónvarp, 
myndbönd, 
kvikmyndir

5 3 2 0 4

Námsefni á 
YouTube

2 3 3 0 6

Einkakennsla á 
netinu

0 0 2 1 12

Niðurstöður sýna að börnin hafa ekki aðeins áhuga á barnabókum 
heldur einnig á gagnvirku efni á netinu og efni í sjónvarpi; mynd-
böndum og kvikmyndum. 

2 .2 .6 Hversu auðvelt eða erfitt er að finna námsefni á netinu

Spurt var hversu auðvelt eða erfitt væri að finna námsefni í íslensku 
fyrir börn á netinu. Svarmöguleikarnir eru á fimm punkta Likert-
kvarða: (1) „mjög auðvelt“, (2) „auðvelt“, (3) „hlutlaust“, (4) „erfitt“, (5) 
„mjög erfitt“. Fjórum fannst það annaðhvort mjög auðvelt eða auðvelt 
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að finna námsefni fyrir börn á netinu á móti fimm sem fannst það 
mjög erfitt eða erfitt. Fimm svöruðu hlutlaust (hvorki/né). Ef marka 
má þessar niðurstöður þá er líklegra að erfitt sé að finna námsefni á 
netinu (sbr. töflu 5).

Tafla 5: Hversu auðvelt eða erfitt er að finna námsefni í íslensku fyrir börn á netinu?

(1) mjög 
auðvelt

(2) auðvelt (3) hvorki/né (4) erfitt (4) mjög 
erfitt

1 3 5 1 4

Niðurstöður sýna að mörgum finnst erfitt að finna námsefni á 
netinu. Athuga ber þó að fimm svöruðu „hvorki/né“, sem getur bent 
til þess að svarendum finnist það hvorki erfitt né auðvelt, eða að þeir 
hafi ekki leitað á netinu yfir höfuð.

2 .2 .7 Opnar spurningar

Opnar spurningar eru þrjár: 1) Er til annað námsefni eða aðrar 
efnistegundir sem hafa gagnast þér eða börnum þínum við sjálfsnám 
sem ekki eru tilgreindar í könnuninni? 2) Hvers konar rafrænt efni 
vantar til þess að börnin þín geti æft færni sína í íslensku heima? 3) 
Er annað sem þú vilt koma á framfæri? Hér fyrir neðan er greint frá 
svörum þátttakenda.

2 .2 .7 .1 Er til annað námsefni eða aðrar efnistegundir sem hafa gagnast 
þér eða börnum þínum við heimanám sem ekki eru tilgreindar í 
könnuninni?

Sex af fjórtán þátttakendum sögðu frá öðru efni eða öðrum teg-
undum af námsefni sem þeir hafa góða reynslu af. Til dæmis var 
tónlist nefnd tvisvar, þ.m.t. áskrift að Spotify þar sem hægt er að 
hlusta á tónlist og hljóðbækur á íslensku. Einnig var nefnt að geisla-
diskar með lögum séu gott efni fyrir börn til að láta þau syngja með. 
Ýmislegt annað efni hefur einnig reynst fjölskyldum vel, t.d. leikhús-
ferðir, geisladiskar á borð við Pimsleur sem hægt er að nota í ferða-
lögum, áskriftir að Syrpu sem veita aðgang að Disney-myndasögum 
eins og Andrésblöðum í rafrænu formi frá útgáfunni Eddu og hrað-
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lestrarnámskeið á netinu. Þess má geta að ekki allt námsefni sem 
fjölskyldum finnst gagnlegt fyrir börnin sín til að bæta íslensku 
í sjálfsnámi eru á rafrænu formi. Orðið „heimanám“ var notað í 
spurningunni en það vísaði til sjálfsnáms barna heima. Markmið 
rannsóknarinnar var vel útskýrt í byrjun könnunar með eftirfarandi 
lýsingu: „Í öðrum hluta er spurt um íslenskunám og -notkun heima. 
Í þriðja og síðasta hlutanum er sjónum beint að námsefninu sem þið 
notið heima eða hafið reynslu af, t.d. á öðrum íslenskunámskeiðum 
sem barnið/börnin hafa sótt“ (viðauki A).

2 .2 .7 .2 Hvers konar rafrænt efni vantar til þess að börnin þín geti æft 
færni sína í íslensku heima?

Tólf af fjórtán þátttakendum skiluðu athugasemdum og hugmynd-
um um það rafræna námsefni sem vantar að þeirra mati og eftir 
eigin reynslu. Svör þeirra benda sterklega til þess að bæta þurfi 
sýnileika námsefnis á netinu því oft er erfitt að finna það. Námsefni 
sem vantar er: gagnvirkt námsefni á netinu (það var nefnt tvisvar og 
sérstaklega í sambandi við tölvuleiki), rafbækur, æfingar í orðaforða 
og einfalt námsefni sem kynnir íslenska stafrófið og hljóð stafanna. 
Einn þátttakandi nefndi Skólavefinn vegna þess að vefurinn sé „rugl-
ingslegur og ekki mjög spennandi, og ekki ætlaður foreldrum barna 
erlendis“. Annað sem vantar eru leiðbeiningar á íslensku fyrir skap-
andi verkefni handa börnum sem til eru á öðrum tungumálum (t.d. 
í verkefninu KiwiCo8) og hefðbundin tungumálanámskeið fyrir börn 
og unglinga sem búa erlendis eða eru tvítyngd, sem myndu fara fram 
sem fjarnámskeið á netinu. Í þessu samhengi var nefnt danska átakið 
Danes Worldwide9og það sagt „algjör draumur“ en slíkt finnst ekki á 
íslensku), fleiri vefnámskeið eins og Icelandic Online en með börn sem 
markhóp, tvítyngdar bækur, og bókaklúbbur með áskrift sem sendir 
bækur með pósti til áskrifenda eftir áhugaþemum og aldri barna. 
Hins vegar töldu sumir enga þörf á meira rafrænu námsefni og rök-
studdu skoðun sína með því að taka fram að foreldrar barna vilji ekki 
auka skjátíma barnanna sinna. Þess vegna væru þeir frekar til í að fá 
aðgengi að fleiri „gamaldags“ bókum. 

8 https://www.kiwico.com

9 https://www.danes.dk/en/danish-language-courses/
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2 .2 .7 .3 Er annað sem þú vilt koma á framfæri?

Fimm svöruðu að mikill áhugi væri á og eftirspurn eftir bæði 
hefðbundnu námsefni eins og t.d. rafbókum, æfingum í tilteknum 
mállegum þáttum, vefnámskeiðum eins og Icelandic Online en ætluð-
um börnum, o.fl., og óhefðbundnum námskeiðum eins og námskeið-
inu Tungumálatöfrum, og öðru námsefni sem hefur í fyrirrúmi sam-
skipti, hreyfingu, sköpun og vinnu með höndunum. Í svörunum er 
bent á að erfitt sé að finna hentugt námsefni á netinu. Í því samhengi 
svöruðu tveir að „lítið sem ekkert“ væri til, sérstaklega í því sniði sem 
má prenta út og nota við heimakennslu. Hins vegar svaraði einn þátt-
takandi að „allt [sé] til ef [maður] vill“. Af þessum svörum má draga 
þá ályktun að það að hafa einn ýtarlegan gagnagrunn um námsefni 
í íslensku fyrir börn væri mjög dýrmætt. Um þetta og frekari hug-
myndir að framhaldsverkefnum tengdum námsefni barna á netinu er 
rætt í næsta kafla. 

Umfjöllun og lokaorð

Líta má á þessa rannsókn sem tilraunarannsókn og einnig sem rann-
sókn sem mætti leggja til grundvallar frekari rannsókna á sviði 
máltileinkunar barna með sjálfsnámi. Í þessum kafla er fjallað um 
niðurstöður í samhengi við þær rannsóknarspurningar sem voru 
settar fram í inngangsorðunum. Einfalt er að svara rannsóknar-
spurningu (1), hvaða tegundir af námsefni eru til á netinu fyrir börn 
sem læra L2 íslensku? Mikið af heimildunum eru skjöl á PDF-sniði, 
textar á vefsíðum, raf- og hljóðbækur. Þetta eru góðar fréttir fyrir þá 
sem vilja nota lesefni. Aðeins nokkur dæmi fundust um gagnvirkt 
efni sem börn vilja frekar nota. Rannsóknarspurning (2) hljóðaði 
svo: er til vefsíða með ýtarlegum upplýsingum um tól, tæki og 
önnur námsefni í L2 íslensku fyrir börn? Henni má svara sem svo 
að engin tæmandi vefsíða sé til á netinu. Því varpa niðurstöður úr 
fyrri hluta rannsóknarinnar ljósi á slæma stöðu rafræns námsefnis í 
íslensku fyrir börn þó að 336 heimildir hafi fundist á 19 efnisveitum 
(vefsíðum). Með niðurstöðum úr seinni hluta rannsóknarinnar, þ.e. 
könnuninni, má svara spurningu (3): er auðvelt fyrir foreldra barna 
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að finna námsefni í L2 íslensku á netinu? Svarið við þeirri spurningu 
er á þann veg að þeim finnst erfitt að finna hentugt námsefni á 
netinu í fljótu bragði og þess vegna óska þeir eftir sýnilegri vefsíðu 
eða gagnagrunni sem þeir gætu notað til að sækja námsefnið. Svör 
við rannsóknarspurningu (4) um hvaða námsefni börn noti helst í 
sjálfsnámi í L2 íslensku varpa ljósi á lélegt framboð námsefnis í L2 
íslensku fyrir börn. Þörf er á nýju eða betrumbættu námsefni sem 
tekur mið af reynslu, óskum og þörfum foreldra, forráðamanna og 
barna. Það er áhugavert að sjá mun milli þess sem foreldrum finnst 
áhugavert fyrir börnin og þess sem börnunum sjálfum finnst áhuga-
vert að nota til að læra íslensku. Í því sambandi vilja foreldrar frekar 
draga úr skjátíma barnanna en börnin sjálf vilja frekar nota gagnvirkt 
námsefni á netinu. Þetta er nokkurn veginn í samræmi við rannsókn 
um notkun tungumála hjá ein-, tví- og fjöltyngdum fjölskyldum 
á Íslandi (Kriselle L. S. Jónsdóttir o.fl. 2018, 23) þar sem foreldrar 
vilja að börn læri tungumál með hreyfingu en börn vilja frekar nota 
gagnvirkt námsefni. Svör við rannsóknarspurningu (5) um hversu oft 
börn æfi sig í L2 íslensku heima leiða í ljós að flestir foreldrar tala 
íslensku við börnin sín á heimilinu en aðeins í tveimur fjölskyldum 
er íslenska töluð 1–2 tvisvar í viku. Í sambandi við það má vísa í 
málvísindi sem fjalla um samband milli fólks og tungumáls (e. con-
tact linguistics) í sambandi við L2 nám (Winford 2003, 12 og 16) og 
máltileinkun L2 barna. Máltileinkun L2 gerist í mismunandi sál-
fræðilegum og samfélagslegum aðstæðum (Oksaar 1996, 7) og þess 
vegna er mikilvægt að foreldrar sinni börnum sínum vel varðandi 
tíma og námsefni þegar L2 íslenska er æfð í sjálfsnámi heima. Það 
námsefni sem mest er notað fyrir æfingu barna í L2 íslensku eru 
barnabækur en sjaldnast eru notuð vefnámskeið, námsefni á YouTube 
eða einkakennsla á netinu. Í sambandi við það finnst foreldrum að 
börnin þurfi mesta æfingu í lestri, orðaforða, ritun, málfræði, tali og 
hlustun (í þessari röð). Hér má vísa í kenningu sem byggir á notkun 
tungumálsins í máltileinkunarferli (e. usage-based theory in language 
acquistion) (Tomasello 2009) barna þar sem foreldrar og forráðamenn 
nota mest það námsefni sem þeir halda að börnin þurfi mest til að 
efla tungumálafærni sína í L2 íslensku. 

Gera mætti langtímarannsókn á því hvernig mismunandi teg-
undir námsefnis henta við tileinkun L2 íslensku. Hvað úrvinnslu 
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gagna í þessari rannsókn varðar þá gæti næsta skref verið að búa til 
nýtt yfirlit yfir námsefni sem foreldrar barna telja að vanti. Slíkar 
upplýsingarnar eru mikilvægar svo að þeir sérfræðingar sem annast 
þróun nýs námsefnis geti komið til móts við óskir og þarfir mark-
hópsins. Einnig mætti gera gæðamat á vefsíðum sem bjóða upp 
á mismunandi tegundir af námsefni til sjálfsnáms í L2 íslensku. 
Slíkt gæðamat var búið til árið 2002 en aðeins þrjár vefsíður og 
einn margmiðlunardiskur voru skoðuð þá (Ylkännen og Martin 
2002, 28–29). Ný rannsókn á þessu sviði myndi bæta þekkingu á 
tölvustuddu tungumálanámi fyrir L2 íslensku. Eins og stendur væri 
einnig hægt að búa til nýjan vef, t.d. Wiki-síðu, með öllu námsefni 
sem lýst hefur verið hér. Hægt væri að uppfæra Wiki-síðu reglulega 
því þessar síður eru mjög notendavænar, auðveldar í viðhaldi og að-
gangur að þeim er ókeypis. Gagnagrunnur af þessu tagi væri afar 
dýrmætur og mikilvægur þáttur í því að gera námsefni í íslensku 
fyrir börn aðgengilegt hvarvetna í heiminum. 

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Í fyrsta lagi hefði 
helst átt að senda rafræna könnun á fleiri þátttakendur sem búsettir 
eru erlendis eða eru nýfluttir heim til Íslands. Þetta er mjög senni-
lega skýringin á rýrri svörun við könnuninni, enda eiga langflestir 
þátttakendur í þessari könnun heima á Íslandi. Stærra úrtak af fjöl-
skyldum sem búa erlendis hefði veitt enn áreiðanlegri niðurstöður. Í 
öðru lagi vantar svarmöguleikana á borð við „aldrei“ og „oftar en einu 
sinni í viku“ þegar spurt er um tíðni notkunar á tilteknum efnis-
tegundum og tíðni markvissrar heimakennslu. Einnig vantar val-
kostinn „á ekki við“. Í þriðja lagi gætu svarendur í íslenskri könnun 
misskilið orðið „heimanám“ sem vísar til sjálfsnáms barna heima 
við. Könnuninni fylgdi þó lýsing á rannsóknarverkefninu sem var 
nógu skýr til að hjálpa svarendum skilja að um sjálfsnám barna í L2 
íslensku heima væri að ræða (sbr. íslenskan texta í viðauka A). Í fjórða 
lagi var lítil svörun í könnuninni (aðeins 14 svör) og þess vegna er 
hér aðeins um tilraunarannsókn að ræða þó að hún veiti góða innsýn 
inn í sjálfsnám barna sem læra L2 íslensku og geti hjálpað okkur að 
skilja hver vandamálin á þessu sviði eru. Helstu niðurstöður sýndu að 
bæta þurfi lestur á L2 íslensku. Verkefnið IOLBörn ætlar einmitt að 
leysa úr þessu vandamáli og bjóða upp á kennslu í L2 íslensku fyrir 
börn með lestri á netinu.
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Rannsókn þessi var studd af RANNÍS í gegnum Nýsköpunarsjóð 
námsmanna 2020. Höfundar vilja einnig þakka Tungumálatöfrum 
fyrir stuðninginn.
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Útdráttur

Kortlagning rafræns námsefnis í íslensku sem öðru 
máli fyrir börn og viðhorf fjölskyldna til notkunar á 

námsefni í sjálfsnámi barna

Í greininni er fjallað um kortlagningu á rafrænu námsefni í íslensku 
sem öðru máli (L2) fyrir börn og viðhorf fjölskyldna til notkunar 
á mismunandi námsefni í sjálfsnámi barna á aldrinum 5–16 ára. 
Núverandi ástand er þannig að lítið skipulag er á því námsefni í L2 
íslensku sem hentar sjálfsnámi barna og þar að auki er erfitt fyrir 
fjölskyldur að nálgast það á netinu. Aðferðafræðin sem notuð er 
við kortlagningarvinnu felst í því að taka saman allt námsefni sem 
finna má á netinu, t.d. veftorg fyrir kennara, námsbókalista skóla 
o.s.frv., til að gefa yfirlit yfir tegundir námsefnis auk viðkomandi vef-
slóða. Auk kortlagningar felur rannsóknin í sér skráningu á rafræna 
efninu með tilliti til kennslufræðilegs gildis þess: hverjir mállegir 
áhersluþættir efnisins eru (t.d. lestur, hlustun, tal, ritun, málfræði 
og orðaforði), hver markhópurinn er og að auki snið/tegund efnisins. 
Samhliða kortlagningu var útbúin könnun sem lögð var fyrir foreldra 
þátttakenda í námskeiðinu Tungumálatöfrum til að varpa ljósi m.a. 
á þarfir og venjur í sjálfsnámi barna. Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýna að margs konar námsefni er að finna á fjölmörgum vefsíðum, 
þótt erfitt geti reynst að finna efni sem hentar vel til að aðstoða börn 
við lestur á L2 íslensku.

Lykilorð: Íslenska sem annað mál, rafrænt námsefni, tölvustutt 
tungumálanám, sjálfsnám, og tungumálanám barna
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Abstract

A survey of digital learning materials for children 
learning L2 Icelandic and families’ attitudes 

towards children’s self-study

This article presents a study with a twofold focus: to create an over-
view of all electronic material currently available online supporting 
the learning of Icelandic as a second language (L2) for children aged 
5–16, and to examine what attitude parents have toward their child-
ren using various tools and materials, and the frequency of use, dur-
ing their self-study at home. Despite many available online resources, 
at present the electronic material is very poorly organized and diffi-
cult for families to locate and obtain. The method used in this study 
was to catalogue relevant resources and providers of resources, such 
as school textbook lists, web forums for teachers etc., into a compre-
hensive list of available resources with links to websites. In addition, 
information is provided regarding variables such as which language 
skill(s) are emphasized, target group, and format of learning mate-
rial. Alongside this study, a survey was also prepared and distributed 
to the parents/guardians of all children who have taken part in the 
summer language course Tungumálatöfrar, to shed light on the needs 
and habits of children who study Icelandic at home. Results suggest, 
among other things, that many different kinds of materials for learn-
ing Icelandic (L2) for children exist on the internet, but it is difficult 
for the families to locate suitable materials that emphasize reading. 

Keywords: Icelandic as a second language, digital learning materials, 
computer-assisted language learning, self-study, children’s language 
learning
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Anna Jeeves
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ

Viðhorf nemenda til enskunáms í 
framhaldsskóla og gildis þess

Inngangur

Fyrir ungt fólk á Íslandi er enskan ómissandi. Margir horfa á 
sjónvarpsþætti á ensku, hlusta á tónlist og sækja efni á netið. Lítið 

hefur verið skrifað um viðhorf nemenda til skyldunáms í ensku í mála-
umhverfi eins og Íslandi þar sem mikið afþreyingarefni er á ensku og 
tungumálið mikið notað í samfélaginu (Birna Arnbjörnsdóttir 2007; 
2011; Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018). 

Eldri kenningar um námshvata (Gardner og Lambert 1965) byggj-
ast á að hvatinn til að læra annað tungumál tengist annaðhvort því að 
nemandinn þurfi að nota það af praktískum ástæðum eða þá að hann 
stefni að því að verða hluti af viðkomandi málsamfélagi. Nýlegar 
kenningar (Dörnyei 2009a; 2009b; Dörnyei og Ushioda 2009) ganga 
út frá því að tungumálanemandi sjái sig sem hæfan málnotanda í 
framtíðinni (e. Future L2 Self ). Dörnyei (2005) setur fram kenningu 
um framtíðarsýn tungumálanemenda (e. L2 Self ). Rannsóknargögn á 
Íslandi benda til þess að staðan á Íslandi sé önnur en í löndum sem 
Dörnyei hefur rannsakað þar sem enskan er lítið notuð utan skóla-
stofunnar.

Í september 2009 tók ég viðtal við unga konu í háskólanámi með 
það í huga að kanna viðhorf hennar til enskunáms í framhaldsskóla. 
Ég var framhaldsskólakennari með 20 ára reynslu af enskukennslu 
og var farin að efast um tilgang enskukennslu í framhaldsskóla. 
Nemendurnir sýndu yfirhöfuð góða kunnáttu í tungumálinu og voru 
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örugglega betur að sér en ég í frösum úr bíómyndum og sjónvarps-
þáttum og í talmáli líðandi stundar. Efasemdir mínir um ensku sem 
framhaldsskólafag tengdust aðallega gildi og hlutverki enskukennslu 
frá sjónarhóli nemenda. 

Í þessari grein mun ég rekja tilgang doktorsrannsóknar minnar, 
lýsa helstu aðferðum við gagnasöfnun og helstu niðurstöðum. Fjallað 
verður um þá auknu vitneskju um stöðu ensku á Íslandi sem rann-
sóknin leiddi í ljós og vöngum velt yfir mikilvægi verkefnisins fyrir 
enskukennara á framhaldsskólastigi og ekki síður fyrir nemendur.

1. Rannsóknin

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna gildi enskunáms í 
framhaldsskóla með því að skoða viðhorf nemenda til enskunáms og 
einnig notkun þeirra á enskri tungu og hvernig þeir telja sig muni 
nota málið að skólagöngu lokinni. Í fyrsta lagi vildi ég athuga fram-
tíðarsýn framhaldsskólanema á notkun sína á ensku og möguleg 
tengsl milli námshvata og gildis enskunáms. Einnig var ætlunin að 
spyrja unga Íslendinga í háskólanámi og í vinnu hvort framtíðarsýn 
þeirra á enskunotkun þegar þeir voru í framhaldsskóla samræmdist 
raunnotkun þeirra á ensku nú þegar þeir voru komnir í háskóla eða 
út á vinnumarkaðinn. Að lokum vildi ég skoða tengsl námshvata og 
gildis enskunáms hjá þessum viðmælandahópi þegar litið var um öxl.

1.1. Aðferðafræði

Rannsóknin er byggð á viðtölum en fræðilegur grunnur aðferðafræð-
innar eru hugsmíðahyggja og túlkunarfyrirbærafræði (Creswell 2007; 
Smith et al. 2009). Lögð var áhersla á að ná fram raunverulegum upp-
lifunum (e. lived experiences) viðmælenda með djúpviðtölum.

Undirbúningsrannsókn var gerð til að skerpa á viðtalstækni 
rannsakanda og leggja lokahönd á viðtalsformið og voru sjö við-
töl tekin við einstaklinga á aldrinum 19–24 ára sem voru ýmist 
í framhaldsskóla, háskóla eða í vinnu. Fyrir aðalrannsóknina var 
rætt við 16 framhaldsskólanemendur, 13 nemendur í háskóla og 11 
aðila á atvinnumarkaði. Þeir höfðu lokið allt frá einu til upp í sex 
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misserum í enskunámi í framhaldsskóla og voru á aldrinum 18–23 
ára og víða af landinu. Stuðst var við spurningalista en vikið var frá 
spurningum ef þörf krafði og viðmælendur fengu tækifæri til að tjá 
sig á eigin forsendum. Spurt var um skoðun þeirra á enskunámi, t.d. 
hvaða námsefni og verkefni væru skemmtileg eða gagnleg, hvort 
eitthvað vantaði í enskunáminu, hvaðan þeir hefðu fengið mestan 
hluta enskukunnáttu sinnar, hvernig þeir notuðu ensku utan skóla-
stofunnar og hvernig þeir ættu von á að nota ensku að loknum 
framhaldsskóla. Eldri viðmælendur, þeir sem voru í háskólanámi 
eða vinnu, voru einnig spurðir hvort þeir notuðu ensku núna á sama 
hátt og þeir höfðu búist við á framhaldsskólaárunum og hvert þeir 
töldu gildi námsins eftir framhaldsskólanám. Viðtölin fóru fram 
á íslensku og voru afrituð orðrétt. Meðallengd viðtalanna var 38 
mínútur. Gagnasöfnun stóð yfir þangað til mettun (e. saturation) var 
náð (Creswell 2007) og gögnin voru greind með þematengdri kóðun. 
Öllum nöfnum var breytt og dulnefni notuð til þess að tryggja það 
að svörin yrðu ekki rekjanleg.

2. Niðurstöður

Eigindlegu gögnin benda til þess að viðurkennd líkön um hvata 
í annarsmálsnámi eigi ekki við aðstæður á Íslandi og sýna mikil-
vægi Íslands sem rannsóknarefnis þar sem enska er notuð dag-
lega til afþreyingar en einnig í háskólanámi og við vinnu. Fyrri 
rannsóknir á Íslandi hafa sýnt fram á að enskan sem er kennd í 
skólum dugi nemendum hugsanlega ekki þegar skólagöngu lýkur 
(Birna Arnbjörnsdóttir 2007; Jeeves 2013; 2014; 2015; 2018; Auður 
Torfadóttir 2003; 2007). Ein möguleg afleiðing þess hvað enskan 
er áberandi í íslenska málumhverfinu sé að Íslendingum hætti til 
að ofmeta færni sína í málinu, sér í lagi þegar kemur að aðstæðum 
sem krefjast skýrleika og alvarleika í orðavali og tjáningu. Börn og 
ungmenni læri að skilja sjónvarpsefni á ensku frá unga aldri en hafi 
einnig þörf fyrir að geta notað málið og að öðlast færni í formlegu 
ensku máli, s.s. ritmáli. 

Gögnin sýna að gildi enskunnar er einstaklingsbundið og breyti-
legt með tímanum, það er að segja í rauntíma, þegar spáð er um 
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framtíðina og svo þegar litið er um öxl. Sumir eldri þátttakendanna 
hafa skýra sýn á hvernig enskan gagnast þeim bæði í háskólanámi 
og vinnu og hvernig framhaldsskólanámið hefur nýst þeim. Þeir gera 
sér grein fyrir því að aukin færni fæst ekki úr nærumhverfinu heldur 
með námi. 

En það er samróma álit viðmælenda að enskan lærist fyrst 
og fremst utan skólans af sjónvarpinu, bíómyndum, tölvuleikjum 
og tónlist, eins og Jóhanna, 19 ára framhaldsskólanemi, útskýrir: 
„[Kunnáttan mín er komin] frá sjónvarpinu, rosalega mikið, maður 
horfir á og núna maður dánlódar öllu, þannig að það er ekki með 
íslenskum texta.“ Bjarki, háskólanemi, segir að hann hafi lært ensku 
í gegnum „náttúrulega sjónvarp og tölvur og allt það, það týpíska“. 

Samhliða þessu sýnir rannsóknin að ungt fólk áttar sig á hættun-
um sem steðja að íslenskunni vegna umfangs enskunnar í samfélag-
inu. Til dæmis segir Telma, 17 ára: „Ég held að enskan eigi eftir að 
taka svona að mestu yfir Ísland, miðað við hvernig krakkar eru fljótir 
að læra enskuna í gegnum bíómyndir og tónlist.“ Athugasemdir af 
þessu tagi benda til þess að gjá gæti verið að myndast milli ensk-
unnar sem nemendur læra og nota í daglegu lífi sínu og ensku sem 
skyldugreinar í framhaldsskóla. Staðan er svipuð í öðrum löndum 
í Norður-Evrópu (Henry og Apelgren 2008; Sundqvist og Olin-
Scheller 2013). 

Ég mun fyrst gera grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum við nemendur 
í framhaldsskóla og sný mér svo að eldri hópunum, viðmælendum í 
háskólanámi og atvinnulífi.

2.1. Framhaldsskólanemar

Fyrir framhaldsskólanemendur á aldrinum 18–20 ára er færni í ensku 
ómissandi þáttur í daglegu lífi á Íslandi í dag. Soffía, 17 ára: „Dags 
daglega það er allt orðið svo mikið enskutengt. Hvernig áttu annars 
að geta gert hitt og þetta ef þú kannt ekki ensku?“ Þeir virðast einn-
ig upplifa kunnáttu í ensku sem skyldu. Þeim beri skylda til að geta 
talað við útlendinga á Íslandi og erlendis: „Mér finnst eiginlega það 
vera krafa á mig að kunna [ensku] af því að tungumálið mitt er svo 
sjaldgæft.“ Ósýnileg pressa frá samfélaginu er að ungt fólk noti ensku 

ANNA JEEVES



MILLI MÁLA

288     Milli mála 14/1/2022

án fyrirhafnar: „Miðað við standardana sem eru settir hér, um það að 
maður í rauninni á eiginlega að tala frekar reiprennandi ensku þegar 
maður er bara 15 ára.“

Áhugavert er á hversu margbreytilegum sviðum framhaldsskóla-
nemendur á Íslandi nota ensku utan skólastofunnar. Langflestir horfa 
á bíómyndir og sjónvarpsefni á ensku (með íslenskum eða enskum 
texta eða án texta). Leitir á netinu fara fram á ensku, hvort sem það 
er í tengslum við nám eða áhugamál. Utanlandsferðir eru margar 
(rannsóknin var gerð fyrir tíma Covid-faraldursins) og í sumum 
tilfellum er unglingurinn talsmaður fjölskyldunnar þar sem hann 
er talinn sleipari í ensku en foreldrarnir. Tölvuleikir eru vinsælir 
og þeir sem spila, spjalla á ensku við leikmenn í öðrum löndum. 
Sum ungmenni eiga vini sem eru ekki íslenskumælandi, önnur eiga 
fjölskyldumeðlimi sem búa erlendis og tala ekki íslensku.

Allflestir viðmælendur nefna afþreyingarefni sem grunn ensku-
kunnáttu sinnar: „Ég horfði á rosalega mikið af bíómyndum þegar 
ég var lítill – það var bara komið svona sjálfkrafa“; „Það er örugglega 
bara sjónvarpið, mest“; „Maður les textann fyrst og svo festist þetta í 
hausnum á manni, svo talar maður þetta bara.“

Gildi afþreyingarefnis á ensku er reyndar svo mikið að það getur 
dregið úr færni í ensku að nýta það ekki. Daníel útskýrir: 

Ég hef aldrei verið mikið að horfa á bíómyndir, eða í tölvuleikjum, ég hef 

frekar viljað vera úti í íþróttum. Maður lærir ekki rosalega mikið í ensku 

af því að vera úti á fótboltavellinum.

Þessi athugasemd bendir til þess að nemendur sem hafa önnur 
áhugamál, t.d. íþróttaiðkun, dragist aftur úr og að enskukennslan 
dugi ekki til að vinna upp þetta forskot. Lausn sem Daníel sér fyrir 
sér væri að „horfa meira á þætti og tala meira ensku við fólk“ til að 
styrkja kunnáttu sína.

Margir nemendur í ensku í framhaldsskóla telja færni sína mjög 
góða: „Þó að ég segi sjálfur frá, þá mundi ég segja að ég talaði að 
nokkru leyti lýtalausa ensku“; „[Hún er] mjög góð, ég er alla vega 
mjög ánægður með hana. Mér finnst ég þurfi ekki neitt mikið til að 
bæta mig í, mér finnst þetta ásættanlegt.“ 

Auk þess sem enskan lærist auðveldlega af sjónvarpinu, eru litlar 
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kröfur gerðar í skólanum, enda fá nemendur góðar einkunnir: „Ég er 
búin að standa mig vel, fá fínustu einkunnir, eiginlega tíur sko“ segir 
Soffía, 17 ára. 

Þó að færni í ensku sé talin ‚skylda‘ þá nefndi enginn viðmælandi 
þrýsting frá foreldrum til að ná góðum einkunnum í ensku í skóla, 
heldur virðist þrýstingur vera meðal sjálfs unga fólksins til að sýna 
ekki skort á færni í málinu, hvort sem er í ritun eða tali: „Maður 
skrifar vitlaust, þá er maðurinn asni eða hálfviti. Ég vil ekki vera 
þessi hálfviti sem skrifar endalaust vitlaust“; „Þegar maður er 
Íslendingur þá hefur maður ákveðið stolt og maður vill geta verið á 
sama báti og hinir.“

Þrátt fyrir að nemendur telji ensku mikilvæga hafa þeir lítinn 
áhuga á að bæta færni sína í málinu. Þeir búast við að nota ensku 
á svipaðan hátt í framtíðinni og þeir gera núna. Þó sjá sumir 
breytingar, til dæmis geti enskan brúað bilið ef maður flytur til út-
landa: „Enskan ætti að hjálpa manni fyrstu mánuði á meðan maður 
er að venjast tungumálinu og menningu.“ 

Flestir sjá sér nú þegar fært að horfa á sjónvarpsefni á ensku og tjá 
sig í utanlandsferðum og gera ekki ráð fyrir að nota ensku í meira 
krefjandi aðstæðum í framtíðinni. Einn viðmælandi í þessum aldurs-
hópi stefnir á margra ára háskólanám og telur sig munu nota ensku 
seinna: „Alls konar ráðstefnur, og eitthvað stórt skilurðu, það mundi 
fara fram á ensku, þegar margir koma saman úr heiminum.“

Yfirhöfuð skortir nemendur yfirsýn yfir þá færni í ensku sem 
mun gera þeim kleift að læra og starfa að skólagöngunni lokinni. 
Kröfurnar um mikla kunnáttu og færni í formlegri ensku sem 
háskólinn og vinnustaðurinn gera virðast fara fram hjá mörgum. 
Námsefnið á háskólastigi verður á ensku en mögulegir erfiðleikar við 
lestur virðast bundnir við orðaforða: „Kannski svona scientific terms. 
Það er kannski það eina sem maður mundi lenda í vandræðum með.“

Fótboltaiðkandinn Daníel sker sig úr í hópnum. Hann er með-
vitaður um frammistöðu sína í ensku í framhaldsskóla og fram-
tíðarkröfur í málinu og einnig að hann muni hafa vantað aðstoð í 
skólanum. Hann segir:

Mér finnst enskan vera svo chillað fag. Ég held að fæstir nemendur átti sig 

á því hvað þeir séu að fara að nota enskuna mikið í framtíðinni. Mér finnst 
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ekkert unnið markvisst að því, ég á bara einn enskuáfanga eftir [og] mér 

finnst ég hafi ekki verið undirbúinn sérstaklega að því að vera að fást við 

stórar bækur og að hlusta á ensku. 

Hann virðist telja vandamálið vera sitt, þar sem hann bætir við: „Ég 
er nettstressaður hvernig ég á að höndla það [að lesa námsbækur á 
ensku] þar sem ég er ekki með það góðan orðaforða, en ég hlýt að 
klóra mig út úr því.“

Að sögn viðmælenda hefur enskunám í framhaldsskóla sína 
kosti og galla. Sumum framhaldsskólanemendum finnst námsefnið 
í ensku ekki áhugavert, til dæmis lesefni: „Eitthvað sem þú vilt 
ekkert lesa um, einhver kameldýr úti í Ástralíu eða eitthvað svona 
kjaftæði.“ Egill kvartar yfir að hafa þurft að lesa „æ bara einhverjar 
ástarþvælur, ekkert sem mig langar neitt að lesa. Maður fer í próf, 
maður verður að drösla sig í gegnum þetta.“ Annað sem er nefnt er 
málfræði, kennarar, skortur á tal- og hlustunaræfingum, skáldsögur: 
„Bækurnar eru ekki sérstaklega skemmtilegar, sumar allt í lagi en 
sumar ekki sérstaklega skemmtilegar – maður nennir varla að lesa 
þær“, og ritunarverkefni: „Það er svo leiðinlegt að skrifa bara um 
eitthvað kjaftæði.“

Námið er jafnvel talið of létt: „Þegar við erum að skrifa eitthvað, 
kennarinn fer yfir, og þá er eiginlega allt villulaust hjá mér.“ Einn 
viðmælandi telur færni sína í ensku „ekkert sérstaklega góð[a]“ en er 
þó vanur að fá „alveg fínar einkunnir“.

Hins vegar gagnast kennslan Soffíu vel í söngnámi hennar utan 
skóla vegna æfingar í framburði: „Það hjálpar mér mjög mikið með 
söngnámið því að hann [framburðurinn] þarf alltaf að vera réttur 
til að geta sungið rétt.“ En það eru sérstaklega verkefni sem krefjast 
hugmyndaflugs, persónulegs vals og sköpunar sem heilla nemendur. 
Bogi útskýrir: 

Við áttum að búa til bækling á ensku, máttum velja okkar áhugasvið, 

hvort það væri til dæmis ljósmyndari, eða sálfræðingur, eða bifvélavirki, 

og búa til bækling. Það var mjög gaman, tilbreyting frá fyrri áföngum. 

Númi segir enskukunnáttu sína vera „ekki yfir meðallagi“. Hann 
hefur lítið bætt kunnáttu sína í framhaldsskóla: „Aðallega verið að 
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stimpla í mann orðaforða“ og virkar áhugalaus. „Ég sat í enskutíma 
núna áðan og ég tók ekki upp pennaveski, opnaði ekki töskuna 
mína.“ Það virðist þó lítið mál að virkja áhuga Núma, þar sem sú 
hugmynd að fá að velja verkefni fær hann til að lifna við:

Það fyrsta sem kemur upp í hugann í mér er bara að semja lag. Annars er 

það svo margt sem maður gæti gert. Maður gæti tekið upp stuttmynd, 

maður gæti búið til sketsa, maður gæti búið til útvarpsleikrit.

Að taka ábyrgð á sínu námi virðist vera erfitt fyrir nemendur. 
Orðræða Adda bendir til lítils sjálfræðis í enskustofunni og að 
hann velji frekar að vera passífur – ábyrgðin sé kennarans: „Það 
þarf að ræða dálítið saman á ensku, sem þjálfar mann betur, en það 
hefur ekki verið alveg jafnmikið í síðustu áföngum.“ Fá dæmi eru í 
gögnunum um að nemandi tali við kennarann og geri tillögur um 
annað verkefni eða aðra skáldsögu, eða noti ensku í stofunni af sjálfs-
dáðum. Þó er einn viðmælandi sem hefur svarað matskönnun sem 
kennarinn lagði fram um áfangann. Spurt var um „hvort við vildum 
breyta einhverju – ég skrifaði að mætti alveg sleppa [frægri 19. aldar 
skáldsögu]“.

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur í fram-
haldsskóla telji enskutíma skemmtilega og námskröfur litlar. Það 
gleður nemendur að fá að velja námsefni eða verkefni. Þeir búast við 
að fá góðar einkunnir með lítilli fyrirhöfn, sýna lítið sjálfræði í námi 
og einnig lítinn áhuga á að leggja sig fram enda sjá fáir tilgang með 
því. Fyrir sumum framhaldsskólanemendum getur þó gildi námsins 
falist einfaldlega í því að kunna meira: „Gömlu orðin og flóknu, 
maður lærir þau meira eða minna hér, og mér finnst gott að kunna 
þau.“

2.2. Háskólanemar

Viðmælendur í háskólanámi lesa og hlusta á afþreyingarefni á ensku 
á sama hátt og þegar þeir voru sjálfir í framhaldsskóla. Við hefur 
bæst að núna lesa margir námsefni á ensku enda eru þeir viðbúnir 
því. Bjarki segir:
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Ég bjóst akkúrat við því að í námi mínu mundi ég þurfa að lesa ensku og 

ég hef lesið ensku mér til skemmtunar mjög lengi, frá því í menntaskóla 

og grunnskóla, þannig að ég held að [notkun mín á ensku] sé mjög svipuð 

og ég bjóst við.

Nauðsyn þess að nemendur tileinki sér notkun tveggja tungumála í 
náminu er ekki án erfiðis. Agla, til dæmis, viðurkennir fúslega að það 
hafi verið áskorun að læra í gegnum fyrirlestra á ensku, enda stundar 
hún nám í náttúruvísindum á ensku í Evrópu. Athugasemdir Öglu 
bera vott um töluverða metaþekkingu á eigin námi og hugsun (e. 
metacognition):

 

Til að byrja með í fyrirlestrum var maður svo mikið að einbeita sér að 

skilja orðin að maður var ekki alveg að ná að hlusta, maður var að hugsa 

alltaf hvað kennarinn var að segja. Ef þú ert að hlusta á innihaldið þá ertu 

ekki að einblína svo mikið á orðin. Þannig að maður labbaði kannski út úr 

fyrirlestri ekki alveg með allt á hreinu hvað var verið að segja. 

Marta sleppir því að lesa námsbækur á ensku og lætur fyrirlestra og 
glærur á íslensku duga. Einnig er áhugavert að hún geri ráð fyrir að 
kennarinn taki ábyrgð á hvað nemendur lesi mikið af námsefninu: 
„Sumir lesa bækurnar alveg spjaldanna á milli en ég veit ekki hvort 
þeir séu eitthvað betur settir en ég – mér finnst ekki mikil áhersla hjá 
kennurum að lesa [bókina] alveg, kannski einn og einn kafla.“

Þrátt fyrir að enginn viðmælandi í háskólanámi eigi erfitt með að 
skilja bíómyndir á ensku, líta sumir viðmælendur um öxl með eftirsjá 
og velta fyrir sér hvort lærdómurinn hefði getað gengið betur í fram-
haldsskóla. Orri virðist harma það að hafa ekki náð betri tökum á 
ensku talmáli:

Það var alltaf einhvern veginn í mér að ég ætti einhvern tíma að geta talað 

góða ensku og skilið hana vel … mér hafi líka fundist óþægilegt hvað ég 

hef ekki verið nógu góður í því að tala ensku, um leið og ég fer að tala þá 

fer það að vera mjög kjánalegt.

Gagnsemi afþreyingarefnis í tileinkun enskunnar er ríkjandi, á sama 
hátt og var í framhaldsskólahópnum. Þetta er ákveðinn áfellisdómur 
á enskukennslu í framhaldsskólum á Íslandi.
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Það var alltaf talað um það að þeir sem voru mikið á netinu og horfðu 

mikið á bíómyndir voru alltaf rosalega góðir í ensku, en ég sjálfur horfði 

lítið á sjónvarp og var lítið á netinu og var slakur í ensku, alla vega fannst 

mér eins og fólk hefði lært mest af því að horfa á netið.

2.3. Ungt fólk í vinnu

Ungir Íslendingar sem fara strax út á vinnumarkað eftir framhalds-
skóla horfa á bíómyndir með ensku tali, spila tölvuleiki og ferðast 
til útlanda alveg eins og þeir sem nú stunda háskólanám. Munurinn 
er sá að þeir þurfa einnig að nota enskuna daglega í vinnunni og ef 
vinnufélagarnir eru ekki íslenskumælandi verður enskan eina sam-
skiptamálið. Þannig er það hjá Lilju, sem vinnur í vöruhúsi: „Það var 
í fyrra, þá talaði ég varla neina íslensku hér allan daginn. Þegar ég 
var að labba heim var ég byrjuð að hugsa á ensku líka því að ég talaði 
bara ensku alltaf“. Baldur er iðnaðarmaður á verkstæði. Auk þess að 
tala við erlenda samstarfsmenn þarf hann „að kynna sér hvernig á að 
meðhöndla efni“ í sinni vinnu, „maður þarf að lesa allt á ensku, á 
dósunum eða í leiðbeiningum frá framleiðandanum“.

Fagorðaforði sem er kenndur til dæmis í iðnnámi veitir góðan 
undirbúning, en Egill á erfitt með að mæta þeim kröfum um orða-
forða sem starf hans í húsgagnaverslun krefst: „Enskan sem ég nota 
hér í vinnunni og enskan almennt er allt öðruvísi, fólk er að spyrja 
um dýnur og ég hef kannski ekki orðin til þess að útskýra dýnu.“ 
Hann áttar sig núna á mikilvægi þess að fá þjálfun í munnlegri 
tjáningu í framhaldsskóla: 

Við getum lært að skrifa og lært stafsetningu alveg endalaust, en það 

hjálpar okkur ekkert þegar það kemur að því að tala, út af því að 

maður þarf svolítinn kjark til þess að tala annað tungumál. Að tala ekki 

tungumálið, að læra bara að skrifa, það gefur þér ekki kjark til þess að 

tala tungumálið.

Viðmælendur nefna fleiri annmarka á enskunámi á framhaldsskóla-
stigi. Svava vinnur við umönnun. Hún telur að markvissari undir-
búningur fyrir atvinnulífið eftir framhaldsskóla hefði komið að gagni 
en því miður „var ekkert sem maður hefði getað notað í framtíðinni, 

ANNA JEEVES



MILLI MÁLA

294     Milli mála 14/1/2022

eins og það væri ekki [verið] að spá í því.“ Þó að hana langi til að 
mennta sig meira fallast henni hendur yfir að þurfa að lesa fræði-
greinar á ensku: „Mér fyndist það eftir öll þessi ár í enskukennslu, 
mér fyndist það alveg lágmark að maður getur notað heimildir á 
ensku, en ég bara treysti mér ekki til þess með mína ensku.“

Þó svo að sumir telji sig slaka í ensku og álíti að framhaldsskólinn 
hafi brugðist sér, eru aðrir sem telja ensku létt og þægilegt fag í 
framhaldsskóla. Magnús ýjar að því að námið hefði mátt vera þyngra: 
„Það telja margir vinir mínir [að] þetta sé allt of létt nám.“ Tvær ung-
ar konur hafa svipaða sögu að segja: „Ég get alveg sagt það, af þessum 
fyrstu [áföngum] þá vann maður ekkert, lærði eiginlega ekkert fyrir 
þessi próf og maður náði vel samt“; „Ég lagði ekkert mikið á mig og 
ég fékk alveg frekar háar einkunnir án þess að þurfa að vera eitthvað 
stöðugt að læra.“ Svo leiðinlegt var það að fá alltaf góðar einkunnir í 
ensku að þegar hún lítur til baka segir Dagný, 21 árs afgreiðslukona: 
„Ég hefði viljað kannski fá einu sinni skell, til þess að þurfa að hafa 
meira fyrir þessu“. 

Einlæg svör viðmælenda benda til þess að ímynd enskunnar sem 
auðvelds tungumáls eigi ekki við rök að styðjast þar sem sumir ungir 
Íslendingar ráði ekki við að nota hana á þann hátt sem þeir myndu 
vilja þegar á hólminn er komið.

3. Ávinningur af enskunámi í framhaldsskóla

Ein spurning í viðtölunum við eldri viðtalshópana, ungt fólk í 
háskólanámi eða vinnu, beindist að því hvort enskunám í framhalds-
skóla kæmi að gagni umfram grunnskólanám. Dæmi eru um að við-
mælendur (bæði þeir sem eru í háskóla og í fullri vinnu) telji sig ekk-
ert hafa fengið út úr framhaldsskólaáföngum í ensku: „[Enskunám í 
framhaldsskóla] hefði ekki breytt neinu í mína enskukunnáttu, enda 
lærði ég ekki neitt“. Aftur á móti eru margir háskólanemar sem átta 
sig á gagnsemi námsins í framhaldsskóla. Svör þeirra eru athyglis-
verð. Viðmælendur virðast átta sig á að dýpri skilningur á málinu 
og færni til að nota ensku á fjölbreytilegan hátt sé langtímaverkefni. 
Jakob gerir sér einnig grein fyrir breyttum viðmiðum í sambandi við 
færni sína:
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Það hefur verið málfræðiþekkingin [sem var gagnleg]. Maður heyrir svo 

mikið, maður horfir á bíómyndir og maður hlustar á tónlist og einhvern 

veginn síast ekki alltaf í gegn hvernig málfræðin virkar í ensku. Mér 

fannst mjög mikilvægt að það kæmi hægt og rólega.

Edda er 21 árs framhaldsskólanemi, en hún hefur nú þegar lokið 
iðnnámi: 

Maður átti svo rosalega erfitt með að setjast niður með heila bók og fara 

að lesa ensku, en núna með tímanum þá fer þetta að vera skemmtilegra 

… það er gaman að geta farið hratt yfir og skilja svo mikið, þannig að þá 

er eins og maður fattar ekki að maður er búinn að vera að lesa enskubók.

Viðmælendur í háskóla hafa einkum bætt sig í færniþáttum sem 
þjálfast ekki í gegnum afþreyingarefni, eins og í lestri og ritun, og 
uppskera ávöxt erfiðis síns í enskunámi:

 

Málfræðin og að skrifa ritgerðir, því að það er eitthvað sem ég læri ekki 

annars staðar. Svo er ætlast til af manni seinna að maður skrifi ritgerðir 

á ensku og ef maður hefði ekki lært málfræði í framhaldsskóla þá mundi 

maður ekkert kunna. Ég held að það sé örugglega gagnlegast. Þó að manni 

hafi kannski þótt það leiðinlegast þá. 

Enskukennslan í framhaldsskóla [hefur] hjálpað mér upp á stafsetningu 

og flóknari orðum og málfræði, en það var í rauninni ekki verið að kenna 

manni tungumálið, bara að kenna manni að skrifa rétta ensku, frekar 

heldur en að kenna manni tungumálið.

Ávinningur þess að öðlast betri færni í ensku í framhaldsskóla er 
einnig aukið sjálfstraust og trúverðugleiki:

Það er eitt að geta talað ensku, annað að kunna að skrifa hana, að kunna 

að skrifa enskan texta sem er bara réttur. Það gefur manni sjálfstraust í 

samskiptum, og að hræðast ekki tungumálið. 

Þú gerir ritgerð og þarft að lesa hana upp fyrir bekkinn. Þú þarft að læra 

að tala við bekkinn, að horfast í augu við mannfjölda. Ritgerðin [er] að 

hjálpa manni að bera sig fram [og] að tjá sig í ritun.
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Að kunna að beita stórt tungumál og að kunna að ráða yfir bæði formlegu 

og óformlegu máli, að kunna að skrifa formlegt bréf, að kunna jafnframt 

að tjá sig óformlega, en að gera það þá rétt, mér finnst það vera að auka 

trúverðugleika fólks.

Í augum ungra Íslendinga er enskan skemmtilegt tungumál sem 
lærist auðveldlega af afþreyingarefni. Litlar námskröfur eru gerðar 
í skóla og góðar einkunnir fást fyrir lágmarksvinnu. Á hinn bóginn 
kemur einnig sterklega fram í rannsókninni að enskukennsla á 
framhaldsskólastigi skiptir máli. Viðmælendur segja hana veita nem-
endum betri tök á málinu, fjölbreyttari orðaforða, meira öryggi og 
meiri leikni í samskiptum.

4. Mikilvægi verkefnisins og hugleiðingar

Gögnin benda til þess að aðstæður á Íslandi falli ekki að viður-
kenndum kenningum um hvata í tungumálanámi vegna mikillar og 
fjölbreytilegrar notkunar ungs fólks á ensku í daglegu lífi og þar af 
leiðandi minni áherslu á málnotkun í framtíðinni (Dörnyei 2009a; 
2009b; Jeeves 2018). Svipað gæti átt við önnur lönd í Norður Evrópu 
(Hellekjær 2009; 2012; Henry 2010). Íslendingar upplifa enskuna 
sem sjálfsagðan hlut. Margir nýta sér afþreyingarefni á ensku frá 
unga aldri en togstreita getur myndast ef ungt fólk áttar sig ekki á 
að háskólanám og atvinna muni krefjast dýpri skilnings og virkari 
færni í málinu. Íslendingar í háskólanámi virðast kunna að meta 
framhaldsskólaáfanga í ensku. Svo virðist sem að fyrir sumum við-
mælendum sé enskunám í framhaldsskóla góður undirbúningur fyrir 
háskólanám en sé kannski síður hjálplegt ungu fólki sem fer beint á 
vinnumarkaðinn eftir framhaldsskóla. 

4.1. Færni í ensku og námskröfur

Gögnin sýna að með tímanum, og þegar ungir Íslendingar fara úr 
framhaldsskóla í háskóla eða út á vinnumarkaðinn, breytist notkun 
þeirra á ensku og þar með færniþarfir. Færni í ensku sem telst góð 
í grunnskóla er ekki sú færni sem dugar nemendum í háskólanámi, 
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þar sem margir þurfa að tileinka sér ný hugtök og staðreyndir í 
gegnum námsefni á ensku og jafnvel að leysa verkefni og próf á ensku 
(Europass 2020). Viðmælandi sem stundar háskólanám samtímis því 
að vinna hjá opinberri stofnun greinir frá því hvernig viðmið hans 
um færni í ensku breyttust með tímanum: „Þegar ég horfi til baka 
á hluti sem ég var að skrifa þegar ég var að byrja í menntaskóla í 
ensku, mér fannst [þeir] þá vera mjög góðir, en það var rosalega slæm 
málfræði.“ Með hækkandi aldri kemur dýpri málskilningur: „Þetta 
eru hlutir sem maður getur einmitt ekki lært í grunnskóla … eins og 
að skoða málfræði eða byrja að lesa klassískar bókmenntir.“

Á Íslandi krefst háskólanám góðrar færni í ensku. Almenn 
inntökuskilyrði í Háskóla Íslands eru stúdentspróf í ensku (Reglur um 
inntökuskilyrði), en deildir mega gera nákvæmari kröfur, til dæmis 
krefst hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands enskufærni á þriðja hæfn-
isþrepi aðalnámsskrár framhaldsskóla (2012). Framhaldsskólaáfangar 
í ensku á þriðja hæfnisþrepi eru á C1 þrepi tungumálamöppunnar: 
gert er ráð fyrir að nemendur geti skrifað „skýran og vel uppbyggðan 
texta um flókið efni á [sínu] sérsviði“ en á öðru hæfnisþrepi (B2 
þrepi evrópsku tungumálamöppunnar) ná þeir færni til að skrifa 
„skýran, nákvæman texta um ýmis efni, persónuleg, menningarleg, 
…“ (Enska og önnur erlend tungumál 2012).

Það er ef til vill erfiðara að henda reiður á þeim kröfum sem 
íslenskt atvinnulíf gerir um enskufærni. Af gögnunum má draga þá 
ályktun að enskan sé notuð í atvinnulífi í meiri mæli en ungt fólk 
geri sér grein fyrir og að undirbúningur í framhaldsskólum mætti 
vera markvissari.

Þó er ljóst að ef framhaldsskólanemar eiga að ná dýpri skilningi 
á málinu og umfangsmeiri færni þá þurfa námskröfur einnig að 
fara stigvaxandi. Nemar þurfa að finna að enskunámið þyngist eftir 
hæfnisþrepum. Framhaldsskólinn er sá vettvangur þar sem hægt 
er að ná tökum á staðbetri tungumálafærni, með hjálp viðeigandi 
námsefnis og aðstoðar kennara sem skilja framtíðarþarfir nemenda 
sinna í ensku.
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4.2. Kennarar og kennsla

Nú vaknar sú spurning hvaða þýðingu hæfnismunurinn milli þrepa 
B2 eða C1 hefur fyrir okkur framhaldsskólakennara í ensku. Viðtölin 
sýna fram á vangetu í sumum færniþáttum sem markviss þjálfun í 
skóla gæti unnið á, t.d. með því að leggja áherslu á færniþætti eins og 
ritun og lestur þyngri texta. Á þann hátt mætti undirbúa nemendur 
betur fyrir þann nýja raunveruleika sem bíður þeirra.

Hins vegar gæti reynst þrautin þyngri að krefjast einfaldlega að 
nemendur lesi og skrifi meira, sýni framfarir og geri betur, án þess að 
fá nemendur með í verkefnið. Það má vera að umræðan um tilgang 
enskunáms sé vanræktur þáttur skólastarfs. Kennarar og nemendur 
geta unnið saman og rætt um námið, enda er það eflaust rétt eins og 
einn viðmælandi segir: „Það er enginn í framhaldsskóla það góður í 
ensku að hann þurfi ekki að læra meira, það er alltaf hægt að bæta 
við sig.“

Kennarar þurfa að sjá til þess að allir nemendur stundi krefjandi 
nám við sitt hæfi, fái að velja námsefni og verkefni eins mikið og 
raunhæft er, og upplifi gildi og verðleika enskunáms. Ein leið til að 
hvetja nemendur til náms er að leggja áherslu á einstaklingsbundna 
þætti í námi. Áhugamál nemenda eru mörg og fjölbreytileg og skóla-
verkefni sem tengjast lífi og reynslu nemenda höfða vel til þeirra. 
Með námsefnis- og verkefnavali reynir kennarinn að tryggja það að 
allir nemendur finni sig í námi og bæti við sig kunnáttu á eigin for-
sendum. 

Á sama hátt þarf kennarinn að tryggja að notkun enskunnar utan 
skólastofunnar, t.d. í ýmsum tómstundamálum, verði ekki forsenda 
fyrir góðu gengi í náminu, enda þurfa verkefni og mat að endur-
spegla nám í skólanum. Þannig munu nemendur sem leggja hart að 
sér við að tileinka sér námsefnið uppskera árangur erfiðis síns. 

Lokaorð

Ein meginniðurstaða rannsóknarinnar, sem ekki er getið að ofan, 
er að samtal milli nemenda og kennara getur gefið af sér mikinn 
lærdóm. Það er þáttur í skólastarfi sem mætti efla. Með því að taka 
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viðtöl við núverandi og fyrrverandi framhaldsskólanemendur fengust 
mikilvægar upplýsingar um líðan nemenda, væntingar, áhugamál, 
sjálfsmat, sjálfstraust og margt annað. Áhugi minn beindist að rödd-
um nemenda og að láta þær heyrast en afraksturinn af viðtölunum 
var meiri en mig óraði fyrir. Æskilegt er að kennarar ræði við nem-
endur sína, útskýri áfanga í ensku og tilgang námsefnis og verkefna, 
og stuðli að því að nemendur finni markmið og tengingu við námið.
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Útdráttur

Viðhorf nemenda til enskunáms í 
framhaldsskóla og gildis þess

Tekin voru djúp viðtöl við framhaldsskóla- og háskólanema og við 
ungt fólk í vinnu til að kanna viðhorf til enskunáms í framhalds-
skóla á Íslandi. Rannsóknin byggist á hugsmíðahyggju og túlkunar-
fyrirbærafræði. Margir ungir Íslendingar notast mikið við ensku í 
daglegu lífi, enda er flest afþreyingarefni sem þeir neyta á ensku. 
Niðurstöður sýna að margir ungir Íslendingar telja færni sína í ensku 
mjög góða. Enskunám er talið vera létt og góðar einkunnir auð-
fengnar. Háskólanemar kunna að meta framhaldsskólaáfanga í ensku 
og þeir hafa gert ráð fyrir að þurfa að nota ensku í háskólanámi sínu. 
Viðmælendur sem fóru strax út á vinnumarkaðinn eftir framhalds-
skóla nota ensku meira í vinnunni en þeir gerðu ráð fyrir og telja 
sumir sig ekki nægilega vel undirbúna. Lagt er til að framhaldsskóla-
kennsla í ensku taki betur mið af þörfum nemenda að skólagöngunni 
lokinni. Meira nemendasjálfræði og nemendaval í verkefnagerð gæti 
einnig aukið gildi enskunáms í augum ungra Íslendinga. 

Lykilorð: enskukennsla; gildi; nemendur; viðhorf; nám
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Abstract

Student views of the relevance of learning 
English at secondary school

The qualitative study explores perceptions of English as a compulsory 
subject at secondary school in Iceland, a country rich in exposure to 
English. Interviews were taken in Icelandic with students at second-
ary school and university and with young people in employment. 
Analysis was based on phenomenology and grounded theory research. 
Data show that many teenagers evaluate their competence in English 
as very good and sufficient for university study and work. Many 
respondents see English as an easy subject; some see their learning 
gains at secondary school as minimal. Many respondents at university 
report having anticipated using English in their studies and value 
secondary school English classes. Secondary school English appears to 
have less benefit for young people starting work straight after school. 
With the exception of those who learned domain-specific vocabulary 
in vocational courses, they find themselves using English at work 
in different ways than they expected. The significance of the study 
for secondary school teachers is discussed, and suggestions made for 
teaching to focus more on the future language needs of students. 
The importance of student-teacher discussion of curriculum material, 
aims, relevance and assignments, is also emphasized.

Keywords: English; relevance; students; views; gains
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Birna Arnbjörnsdóttir
Háskóla Íslands

Frá ensku sem erlendu máli
til ensku sem kennslumáls á 

háskólastigi: Sjálfstæði í ritun

Inngangur

Undanfarin ár hefur Námsbraut í ensku við Mála- og menningar-
deild breytt kennslunálgun sinni til að mæta betur þörfum 

nemenda í námskeiðum og námsleiðum sem kenndar eru á ensku (e. 
English as a medium of Instruction (EMI)) í Háskóla Íslands. Þessi mál-
skipti hafa farið fram án tillits til þess hvort kennarar eða nemendur 
búi yfir nægri málfærni til að kenna eða stunda fagtengt háskólanám 
á tungumáli sem er ekki þeirra fyrsta mál og ekki það kennslu-
mál sem þeir eru vanir úr fyrra námi. Hvergi hefur þessi þróun 
verið hraðari en í Norður-Evrópu, þar á meðal á Íslandi (Wächter og 
Maiworm 2015; Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018). 

Ljóst er að íslenskir nemendur virðast margir hverjir eiga í erfið-
leikum með nám á ensku. Niðurstöður rannsókna okkar og annarra 
á Norðurlöndum sýna að þrátt fyrir tiltölulega góða almenna ensku-
færni eiga margir norrænir nemendur og kennarar erfitt með að nota 
ensku í háskólastarfi. Kallað er eftir stuðningi við nemendur, sem 
og kennsluleiðbeiningum fyrir kennara, til að mæta þörfum fjöl-
tyngdra nemenda til að skilja og rita formlegt enskt ritmál, þ.á m. 
akademíska ensku. Bent er á að hefðbundin kennsla í ensku sem 
erlendu máli dugi ekki til og að þarfir þeirra sem stunda nám á 
ensku séu sérhæfðar og kalli á sértæk úrræði (Birna Arnbjörnsdóttir 
og Hafdís Ingvarsdóttir 2018; Dimova o.fl. 2015; Hellekjær 2009). 
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Meðal úrræða er aukin meðvitund um uppbyggingu fagtengdra 
texta (e. genres) (Gardner og Nesi 2013; Swales 2004; Doolan 2017) 
og mikilvægi námsaðferða til að auðvelda skilning og ritun mis-
munandi textategunda (Swales 2004; Negretti og McGrath 2018: 
Johns 2011; Birna Arnbjörnsdóttir 2020). 

Svo virðist sem færnibil hafi myndast milli markmiða námskráa 
í kennslu ensku sem erlends máls (e. English as a foreign language) í 
norrænu skólakerfunum og enskuþarfa nemenda í háskólanámi. Þar 
hallar sérstaklega á kennslu í enskum lestri og ritun. Rannsóknir 
okkar undanfarin ár sýndu að langflestar námsbækur í Háskóla 
Íslands eru skrifaðar á ensku, að rúmlega þriðjungi nemenda fannst 
erfitt eða mjög erfitt að skilja bækur á ensku og helmingur þeirra 
tæplega 1100 nemenda sem spurðir voru sagði að enskur texti 
yki vinnuna við námið til muna (Birna Arnbjörndóttir og Hafdís 
Ingvarsdóttir 2018). Þegar spurt var um hvernig gengi að vinna með 
tvö tungumál í einu sögðu nærri 2/3 nemenda að þeir ættu oft í erfið-
leikum með ensk hugtök en ekki síður með að svara prófspurningum 
á íslensku þegar námsefnið væri á ensku (Birna Arnbjörnsdóttir og 
Hafdís Ingvarsdóttir 2018). Nemendur leggja á sig mikla vinnu við 
að glósa og þýða enska texta til að skilja þá. Þessi vinna er ekki höfð 
í huga þegar vægi námskeiða er metið. Aðspurðir sögðust flestir 
kennarar gera lítið meira en að dreifa hugtakalistum með þýðingum 
á ensku en margir töldu það ekki sitt verk að kenna ensku meðfram 
sínu fagi (Hafdís Ingvarsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir 2018). Í 
könnun á vegum Mála- og menningardeildar um mikilvægi tungu-
mála í háskólanámi var lítill vilji meðal deildarforseta til að bæta 
námskeiðum í erlendum tungumálum við nám í öðrum greinum, 
jafnvel ekki ensku, þó svo að nemendur í sömu könnun kölluðu eftir 
slíku (Birna Arnbjörnsdóttir, Jón Ólafsson og Oddný Sverrisdóttir 
2019). Niðurstöður þessara langtímarannsókna eru í stuttu máli að 
háskólasamfélagið í heild virðist ekki átta sig á þeim annmörkum 
sem því fylgja þegar kennslumálið er annað en það mál sem nem-
endur hafa áður notað í námi sínu og lítil meðvitund um sérhæfða 
fagtengda texta. Í viðtölum í kjölfar kannananna sem hér er lýst kom 
fram að svarendur töldu ástæðuna fyrir erfiðleikum sínum með ensku 
vera einkamál – þeir væru bara lélegri en aðrir í ensku. Það er þó al-
veg ljóst að hér er um að ræða kerfislægt misgengi. Fjöldi Íslendinga 
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hefur einfaldlega ekki nægilega færni í ensku til að hún nýtist þeim í 
háskólastarfi enda er ekki gert ráð fyrir slíku í námskrám í erlendum 
tungumálum. Afleiðingin er m.a. að sumir nemendur hætta námi, 
aðrir leggja á sig mikla aukavinnu til að tileinka sér námsefnið og 
enn aðrir skrá sig í BA námskeið í ensku í von um að auka ensku-
færni sína (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018). 

Vegna mikillar aðsóknar á undanförnum árum hefur Námsbraut 
í ensku við Háskóla Íslands breytt fyrirkomulagi ritunarkennslu til 
þess að koma til móts við enskuþarfir nemenda úr öðrum náms-
greinum. Sett var á stofn sérstök námsleið með nýrri nálgun í kennslu 
akademískrar ensku. Kennslan fólst í því að beina sjónum nemenda 
að formlegum málsniðum og auka meðvitund um mismunandi 
textagerðir til að auðvelda lestur og ritun akademískra texta á ensku. 
Hönnuð voru sérstök undirbúningsnámskeið þar sem áhersla var 
lögð á textategundir sem algengastar eru í háskólanámi (Nesi og 
Gardner 2013). Námsbrautin hefur fylgst með árangri þessarar nýju 
nálgunar og þróað námsbók, The Art and Architecture of Academic 
Writing (Prinz og Arnbjörnsdóttir 2021a) sem er sérstaklega ætluð 
fjöltyngdum nemendum sem stunda nám í námsleiðum þar sem 
enska er kennslumál (e . EMI) (sjá grein Birnu Arnbjörnsdóttur 2020 
þar sem nálguninni er lýst). 

Í þessari grein verður stuttlega gerð grein fyrir færnigapi sem er 
afleiðing mismunandi áherslna hefðbundinnar kennslu í ensku sem 
erlendu máli og eðli þeirrar ensku sem krafist er í háskólanámi á 
Íslandi og víðar. Þá verður örstutt samantekt á niðurstöðum fyrri 
rannsókna á kennslunálgun Námsbrautar í ensku. Rannsóknirnar 
sem hófust 2010 eru langtímarannsóknir með blandaðri aðferða-
fræði (e. mixed-method) sem beindust að því að mæla árangur ritunar-
kennslunnar og sérstaklega kanna viðhorf nemenda til eigin námsað-
ferða í ritun (Arnbjörnsdóttir 2020; Prinz og Arnbjörnsdóttir 2021b; 
Arnbjörnsdóttir og Prinz 2017). Í greininni verður síðan gerð grein 
fyrir nýrri rannsókn sem kannar að hve miklu leyti nemendur hafa 
þróað með sér meðvitund um mismunandi textategundir og sjálf-
stæði í ritunaraðferðum, þ.e. þróað með sér sjálfstæða rödd í skrifum 
(e. authorial voice). Nýja rannsóknin byggir á hugleiðingum nemenda 
um ritunina yfir allt misserið. 
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1. Færnibilið: Enskurnar á Íslandi

Enginn efast um að flest íslensk ungmenni virðast mjög góð í ensku 
– ekki þau sjálf heldur. Og þau hafa fulla ástæðu til að meta það 
svo að enskan þeirra sé ágæt (Anna Jeeves 2013) enda virðist hún 
nýtast þeim vel til þeirra málathafna og í þeim málaðstæðum sem 
þau finna sig hverju sinni sem kalla á notkun ensku. Íslensk ung-
menni eru virk í stafrænum heimi þar sem samskiptamál er oftast 
enska og þau stunda störf í atvinnugeirum, s.s. við þjónustustörf, 
þar sem samskiptamál virðist í vaxandi mæli vera enska. Að auki 
virðast sameiginlegar menningartengdar vísanir íslenskra ungmenna 
oft tengjast ensku. Þetta ætti engum að koma á óvart því samkvæmt 
rannsóknum frá árinu 2011 heyrðu 85% íslenskra ungmenna á aldr-
inum 18–29 ára ensku oft á dag (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 
Ingvarsdóttir 2018). Þetta mikla enskuílag hefur aukist ef eitthvað 
er, enda sýna rannsóknir Sigríðar Sigurjónsdóttur og kollega hennar 
sem gerðar voru næstum áratug síðar að enskunotkun virðist vera að 
færast til enn yngri málnotenda og hugsanlega að aukast úr óvirkri 
enskunotkun eða aðallega hlustun í virka talmálsnotkun (Íris Edda 
Nowenstein og Sigríður Sigurjónsdóttir 2021).

Enskukennsla í skólum virðist ýta undir færni í almennri ensku, 
oftast óvirkri ensku (Anna Jeeves 2018; Guðmundur Edgarsson 
2018; Hafdís Ingvarsdóttir og Ásrún Jóhannsdóttir 2018). Námskrá 
er óljós þegar kemur að innihaldi og markmiðum efri áfanga í tungu-
málum og virðist fremur stefnt að breidd en aukinni færni því færni-
markmið breytast ekki þó að hækkun námskeiðsnúmera gefi slíkt 
í skyn (Gerður Guðmundsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir 2014). 
Vissulega er þess getið í námskrá frá 2013 að enska sé mikilvæg sem 
samskiptamál en enginn greinarmunur er gerður á hæfniviðmiðum 
í ensku og öðrum erlendum tungumálum (Mennta- og menningar-
málaráðuneytið). Framhaldskólanemendur vinna mest með bók-
menntatexta (70%) og lesa mismikið í áföngum, allt frá nokkrum 
blaðsíðum í rúmlega 600 síður á önn (Jóna G. Guðmundsdóttir 
2015). Nemendur tala um að enskan sé bæði skemmtilegri og auð-
veldari en íslenska og auðveldara að fá hærri einkunn í enskunám-
skeiðum (Anna Jeeves 2013). Íslensk ungmenni hafa því ástæðu til að 
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halda að þau séu góð í ensku. Enskan nægir þeim til að skilja einfalt 
talmál á ensku á samfélagsmiðlum, skrifast á við vini og samleikara 
í tölvuleikjum, panta og afgreiða skyndifæði og í skólakerfinu virðist 
nægja að kunna og nota þá ensku sem lærist og er notuð að mestu 
leyti utan skólans (Anna Jeeves 2013; Elín Þórðardóttir í þessu riti). 

Færnigapið liggur hins vegar í því að þegar íslensk ungmenni 
hefja nám í þjóðarháskóla sínum reynir ekki á enskt talmál heldur 
enskt akademískt ritmál námsbóka og í auknum mæli lokaritgerða 
og um leið og erlendur skiptinemi kemur í námskeiðið þar sem 
kennarinn og meirihluti nemenda er íslenskur, verður kennslu-
málið líka enska (e. English as a Medium of Instruction) (Birna 
Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018). Það má í raun segja 
að það séu fleiri en ein enska á Íslandi. Önnur enskan er sprottin 
upp úr grasrótinni eftir að hafa komið inn í íslenskt málsamfélag 
bakdyramegin gegnum stafræna miðla, streymisveitur, ferðamenn 
og innflytjendur þar sem hún er notuð sem Lingua Franca og svo 
hin enskan, formlega ritmálið, sem ætlast er til að Íslendingar noti 
í skólastarfi og að einhverju leyti á vinnumarkaði. Mjög margir, þar 
á meðal yfirvöld skólamála, virðast ekki átta sig á því að óform-
legt talmál nýtist ekki vel þegar kallað er eftir formlegu ritmáli. 
Í háskólum stendur nemendum ekki til boða skipulögð aðstoð 
utan ritvera sem oftar en ekki eru mönnuð nemendum sem veita 
aðstoð í bæði íslensku og ensku sem orkar tvímælis þar sem aka-
demískir textar eru menningarbundnir og ein regla gildir ekki fyrir 
allar greinar. Fæstir háskólakennarar telja það sitt hlutverk að veita 
tungumálaaðstoð enda hvorki til þess ráðnir né hafa til þess þekk-
ingu eða þjálfun (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 
2018). Mjög margir í háskólasamfélaginu átta sig ekki á þessu mis-
gengi og kenna sjálfum sér um að skilja ekki akademíska texta. Þetta 
kemur fram í erlendum rannsóknum (Coleman 2006; Wilkinson 
2005; Hellekjær 2005) og íslenskum (Birna Arnbjörnsdóttir og 
Hafdís Ingvarsdóttir 2018). Vanþekkingin verður til þess að enska er 
ekki talin þröskuldur í háskólanámi og veita háskólar almennt ekki 
tungumálaaðstoð þó að kennslumálið sé ekki móðurmál nemenda 
(Dearden 2015). Á þessu eru þó undantekningar eins og CIP mið-
stöðin www.cip.ku.dk við Kaupmannahafnarháskóla. Þess má geta 
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að enskumælandi nemendur í Bandaríkjunum hefja t.d. háskólanám 
sitt á að sækja námskeið í enskri akademískri ritun.

En vandinn er kerfislægur, ekki einstaklingsbundinn. Rannsóknir 
benda til þess, með fáeinum undantekningum, að hefðbundin 
kennsla í ensku sem erlendu máli samkvæmt námskrá með áherslu 
á óvirkt mál og bókmenntatexta þjálfi ekki þá akademísku ensku 
sem nemendur þurfa síðan að nota í háskólanámi (Hyland 2022; 
Hellekjær 2005; Pecorari o.fl. 2011; Malmström o.fl. 2016; Paulsrud 
2014; Dimova o.fl. 2015). Í Háskóla Íslands segist um þriðjungur 
nemenda eiga í erfiðleikum með ensku og meira en helmingur segist 
leggja mikla vinnu í að reyna að skilja og skrifa enska texta. Þetta er 
reyndin þrátt fyrir að nemendur hafi verið í enskunámi frá því í 5. 
bekk í grunnskóla og þaðan af lengur og búa við gífurleg enskuáreiti 
í daglegu lífi (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018). 

Ein af afleiðingum misgengisins var að sífellt fleiri nemendur úr 
öðrum greinum en ensku innrituðu sig í námskeið í ensku í þeirri von 
að það myndi auka færni þeirra í akademískri ensku. Þarfagreining 
leiddi í ljós að þau námskeið sem ætluð voru BA nemum í ensku 
mættu ekki þörfum þessara nemenda. Ný 60 eininga Námsbraut 
í akademískri ensku var því stofnuð með nýrri kennslunálgun og 
nemendum beint þangað. Aðalmarkmið nýju kennslunálgunarinnar 
er að auka sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og auka meðvitund 
um mismunandi textategundir og eigin vinnuaðferðir (Swales 2004; 
Tribble og Wingate 2013; Hyland 2017). Kennsla við Námsbraut í 
akademískri ensku hófst 2009 og kennslunálguninni er lýst í náms-
bókinni, The Art and Architecture of Academic Writing (Prinz og Birna 
Arnbjörnsdóttir 2021a; Birna Arnbjörnsdóttur 2020).

Í stuttu máli er skipulag nýju kennslunálgunarinnar í ritun sú að 
nemendur vinna mörg stutt verkefni sem byggja aðallega á þremur 
textategundum sem algengastar eru í háskólastarfi (Gardner og Nesi 
2013) og má nýta sem undirbúning fyrir ritun í faggreinum. Textar 
faggreina hafa sín eigin einkenni sem lesendur innan hvers rann-
sóknarsviðs þekkja og vænta við lestur greina og ritgerða (Swales 
2004; Hyland 2017). Hverju verkefni er skipt niður í hluta með sýni-
dæmum og viðeigandi námsaðferðum sem beita megi (Negretti og 
McGrath 2018). Sérstaklega er tekið fyrir hvernig rannsóknum er lýst 
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í rannsóknaryfirlitum og hvernig gera á grein fyrir rannsóknarniður-
stöðum annarra (sjá Birna Arnbjörnsdóttir 2020).

Frá árinu 2010 hefur verið fylgst með árangri kennslunálgunar-
innar og hvort tekist hafi að minnka bilið í enskufærni sem áður er 
lýst. Niðurstöður þriggja af þeim fjórum rannsóknum1 sem hér er lýst 
hafa verið birtar áður (Birna Arnbjörnsdóttir 2020; Arnbjörnsdóttir 
og Prinz 2014; 2017; Prinz og Arnbjörnsdóttir 2021b) en dregnar 
saman hér þar sem þær eru aðdragandi rannsóknarinnar sem hér er 
kynnt í fyrsta skipti. Markmið rannsóknanna var m.a. að kanna við 
upphaf og lok námskeiðs viðhorf og mat nemenda sjálfra til færni 
þeirra í enskri akademískri ritun og lestri, þekkingu á mismunandi 
textategundum, þáttum ritunar og námsaðferðum (e. strategies), 
kanna aukið sjálfstæði nemenda í ritun og hvort merkja mætti fram-
farir í ritunarverkefnum nemenda. Gögnin voru m.a. kannanir og 
stuttar ritgerðir við upphaf og lok misseris og hugleiðingar nemenda 
við verkefnavinnuna. Þótt allir þátttakendur í rannsóknunum hafi 
verið nemendur í eins misseris námskeiði í ritþjálfun voru ekki alltaf 
sömu nemendur í öllum rannsóknum, til að mynda voru kannanir 
frá árunum 2010 og 2013, hugleiðingar frá 2016 og ritunarverkefni 
úr námskeiðum 2018. 

Könnunin frá 2010 byggði á svörum 91 nemanda með mis-
munandi málbakgrunn í upphafi og við lok námskeiðs í akademískri 
ritun. Þátttakendur komu úr ýmsum námsleiðum þó svo að flestir 
hafi verið í ensku a.m.k. sem aukagrein. Bakgrunnsspurningar sýndu 
að 90% nemenda höfðu stundað enskunám frá a.m.k. 10–12 ára 
aldri og flestir töldu sig góða eða mjög góða í ensku. Niðurstöður 
leiddu í ljós að nemendur áttuðu sig betur á mismunandi þáttum 
akademískrar ritunar, textategundum og námsaðferðum (e. strategies) 
og merkja mátti aukið sjálfstæði og sjálfstraust nemenda í vinnu-
brögðum í lok námskeiðs (Birna Arnbjörnsdóttir og Patricia Prinz 
2017). Árið 2016 skiluðu aðrir 111 nemendur í sama námskeiði með 
sömu kennslunálgun og sömu kennara hugleiðingum sínum um 
hvernig væri að skrifa ritgerð með eða án tesu (Patricia Prinz og Birna 
Arnbjörnsdóttur 2021b; Birna Arnbjörnsdóttir 2020). Niðurstöður 
leiddu í ljós að margir áttuðu sig á muninum á textagerðum í ensku 

1 Engin þessara rannsókna hefði verið möguleg án aðstoðar Ásrúnar Jóhannsdóttur og á hún þakkir 
skildar.
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og eigin móðurmálum í þessu námskeiði og að a.m.k. sumir nem-
endur höfðu hafið háskólanám án skilnings á mikilvægi tesu í aka-
demískri orðræðu eða mismunandi textagerðum m.a. í mismunandi 
tungumálum (Patricia Prinz og Birna Arnbjörnsdóttir 2020b). 

Greining á hvort kennslan skilaði sér í betri ritgerðum nemenda 
styrkti þessa sýn. Árið 2018 var ritgerðum 56 nemenda við upphaf 
og lok misseris safnað saman til greiningar. Niðurstöður leiddu í ljós 
mikla framför í ritun akademísks texta. Ljóst var að samanburður 
ritgerða um sama efni með sömu leiðbeiningum leiddi af sér ritgerð 
í lok námskeiðs sem fylgdi betur þeim hefðum sem gilda um aka-
demíska ritun, þ.e. þær voru einfaldlega betur skrifaðar og í sam-
ræmi við reglur um uppbyggingu akademískra texta. Ritgerðirnar 
sýndu að nemendur skildu betur uppbyggingu inngangs og lokaorða 
og mikilvægi tesu m.m. og stuðnings við hana. Áhugavert er að að-
eins í málfræði virtust nemendur ekki bæta sig en það kemur ekki 
á óvart því nemendur virðast ekki vera í vandræðum með málfræði 
við upphaf námskeiðs og hún því ekki kennd sérstaklega (Birna 
Arnbjörnsdóttir 2020). 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu hins vegar að nemendur virtust 
ekki yfirfæra nægilega vel þekkingu sína á ritun yfir á textagerð í 
öðrum námskeiðum eða prófverkefnum (Birna Arnbjörnsdóttir og 
Patricia Prince 2017; Patricia Prinz og Birna Arnbjörnsdóttir 2020b). 
Vegna þessa var mati í námskeiðum breytt lítillega og nemendur 
beðnir í lok námskeiðs að ígrunda vinnu sína yfir allt misserið, m.a. 
endurskoða hugleiðingar sínar um gildi einstakra verkefna en einn-
ig hvort þeir hefðu breytt viðhorfum sínum eða vinnubrögðum á 
misserinu og þá hvers vegna og hvernig. Rannsókninni er lýst í næst 
kafla.

2. Rannsóknin

Og enn var árangur kennslunálgunarinnar metinn. Fyrri rannsóknar-
niðurstöður leiddu í ljós að sumir nemendur virtust ekki nýta sér það 
sem þeir lærðu um ritun í þessu námskeiði í öðrum námskeiðum eða 
prófum (Birna Arnbjörnsdóttir og Patricia Prinz 2017). Nemendur í 
ritunarnámskeiðinu vorið 2021 voru því beðnir að skila inn sjálfs-
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matsmöppum sem innihéldu samantekt um viðbrögð þeirra og hug-
leiðingar um verkefnin yfir allt misserið. Sérstaklega var beðið um að 
þeir tjáðu sig um námsferlið, kennsluna og hugsanleg áhrif hennar 
á námið og sérstaklega aðferðir þeirra við ritun og viðhorf til þeirra 
sjálfra sem „textasmiða“. Markmiðið var að hvetja nemendur til að 
þróa innra með sér meðvitund (e. internalize) um eðli ritunar og þeirra 
eigin viðhorf og námsaðferðir (e. strategies) sem vonandi gætu nýst 
þeim í allri textagerð. Verkefnið var tilraun til að reyna að festa í sessi 
það sem nemendur höfðu lært og fá þá til að átta sig betur á hvernig 
námið nýttist þeim í öðru námi og vinnu með enska texta almennt. 
Alls skiluðu 68 nemendur samantektum. Þar sem möppurnar 
voru ekki merktar þátttakendum er ekki hægt að greina frá kynja-
skiptingu né tungumálabakgrunni. Heldur fleiri konur en karlar og 
nemendur með mismunandi málbakgrunn voru skráðir í námskeiðið. 
Notuð var hefðbundin túlkunargreining (e. interpretive analysis) með 
aðleiðsluaðferð (e. inductive method) til að draga fram þemu úr hug-
leiðingum nemenda (Creswell 2009) sem síðan var fækkað í sex 
meginþemu. Niðurstöðum er lýst í næsta hluta með dæmum.

3. Niðurstöður

Þemagreining leiddi í ljós sex meginþemu í sjálfsmati nemenda. Eitt 
þemað var sú skoðun margra þátttakenda að allir háskólanemar ættu 
að taka þetta námskeið sem staðfestir að nemendur telja námskeiðið 
gagnast þeim og öðrum almennt. Annað þema var að COVID og 
fjarkennsla dró úr möguleikum til að vinna með öðrum og hitta 
kennara í raunheimum sem margir voru óánægðir með og töldu 
draga úr skilvirkni námsins. Greinilegt var að COVID hafði mis-
munandi áhrif á nemendur. Þessum tveimur þemum verður ekki lýst 
frekar en hin fjögur sem varða hugleiðingar þátttakenda um reynslu 
sína voru: hugmyndir um eigin ritfærni og væntingar um velgengni 
í námskeiðinu; aukin meðvitund um mismunandi textategundir; 
dýpri skilningur á eigin námsaðferðum; og almenn meðvitund um 
ritunarferlið.
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3.1. Þema – Hugmyndir um eigin færni og væntingar til 
námsins

Þemað sem birtist í flestum verkefnunum á einn eða annan hátt voru 
ranghugmyndir nemenda um eigin ritfærni og væntingar um vel-
gengni, þ.e. nánast allir þátttakendurnir töldu sig vera nokkuð góða 
í ensku og enskri ritun við upphaf námskeiðs, töldu að námskeiðið 
yrði létt og áttu von á hærri einkunn en þeir svo fengu fyrir skrif sín. 
Þetta misgengi virtist koma flestum á óvart. Námskeiðið „opnaði 
augu“ þeirra (e. „eye opener“), eins og einn nemandi orðaði það, fyrir 
því að enskan þeirra væri ekki eins góð og þeir héldu. Hér eru þrjú 
dæmi sem endurspegla þetta viðhorf margra:

Before I started this course, I had believed that I wrote decently well, alt-

hough I quickly discovered this is not true … I need to improve on my 

academic language …

[Áður en námskeiðið hófst hélt ég að ég skrifaði sómasamlega en komst 

að því fljótlega að það var ekki rétt … ég verð að bæta mig í akademískri 

ensku …]

This course has been very challenging for me. At the start of the term I 

was quite confident in my ability to write. This however quickly changed 

with each feedback I got for my assignments. 

[Þetta námskeið hefur verið áskorun fyrir mig. Í upphafi misseris hafði ég 

trú á færni minni til að skrifa. Þetta breyttist þó við hverja endurgjöf sem 

ég fékk við skrifum mínum.]

In the beginning I thought that I would have no problem with any assign-

ment in this course but in reality it is a very demanding but educational 

course … 

[Í byrjun hélt ég að ég myndi ekki eiga í neinum vandræðum með verk-

efnin í þessu námskeiði en í raun er þetta mjög erfitt og upplýsandi nám-

skeið …]
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Greinilegt er að nemendur átta sig á því að þeir hafa ofmetið færni 
sína í ensku sem styður allar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
enskufærni Íslendinga (m.a. Guðmundur Edgarsson 2018; Birna 
Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018; Anna Jeeves 2013).

3 .1 .1 . Þema – Meðvitund um mismunandi textategundir

Annað þema var aukin meðvitund um mismunandi textategundir. 
Eftirfarandi dæmi endurspegla hugleiðingar margra nemenda. 

… I have always imitated the writing style of books in and outside of aca-

demia. This however I have come to realize is not formal language.

[ … ég hef alltaf bara hermt eftir ritstíl bóka utan og innan skóla. Ég hef 

síðan áttað mig á því að þetta er ekki formlegt málsnið.]

I had very little experience with writing before this course, only small 

essays for school and no real training in how to write them. They do not 

teach you how to write in secondary school, they just expect you to do it. 

[Ég hafði takmarkaða reynslu af því að skrifa áður en ég tók þetta nám-

skeið, bara stuttar ritgerðir í skólanum og enga þjálfun í hvernig ég ætti að 

skrifa þær. Þeir kenna þér ekki að skrifa í framhaldsskólanum, þeir ætlast 

bara til þess að þú gerir það.]

… that language that I used is too simple, and the style is not appropriate 

for academic discourse. 

[… að málið sem ég nota er of einfalt og stíllinn hæfir ekki akademískri 

ritun.]

Nemendur virðast hafa áttað sig á því að enskur texti er alls konar og 
líka að textinn sem þeir unnu með í framhaldsskóla var ekki endilega 
sá sami og þeir eru að vinna með í háskólanáminu.
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3 .1 .2 . Þema: Sjálfstæði í vinnubrögðum og sjálfstraust

Með fáeinum undantekningum töldu nemendur sig hafa öðlast meira 
sjálfstæði og öryggi í vinnubrögðum.

The last weeks of the course, however, have helped me to gain confidence 

in my own writing skills, and have led me to assess my actual learning 

during the course… not only the process of outlining, drafting and revis-

ing, but also that writing academically is a slow and difficult task, which 

must be approached systematically. 

[ Síðustu vikur námskeiðsins hafa hjálpað mér að öðlast sjálfstraust varð-

andi ritgerðarsmíð og ég hef verið að átta mig á hvað ég lærði í raun í þessu 

námskeiði … ekki bara að skrifa mismunandi drög og endurrita, heldur 

einnig að akademísk ritun tekur tíma, er erfið og hana þarf að nálgast á 

skipulegan hátt.]

I really enjoyed having feedback for the drafts before submitting the 

essays. It helped me see where I lacked whether it was syntax or structure. 

It also helped me because even if I was revising, it felt like someone was 

there with me, giving me advice. 

[Mér fannst ánægjulegt að fá endurgjöf á drögin áður en ég skilaði loka-

gerð ritgerðarinnar. Það hjálpaði mér með setningagerðina og skipulag rit-

gerðarinnar. Það hjálpaði líka því jafnvel þegar ég var að endurrita fannst 

mér alltaf eins og einhver væri með mér að ráðleggja mér.]

Using essay 2 as an example, I could always find ways to be more precise 

and less wordy each time I read it over.

[Í ritgerð 2, til dæmis, gat ég alltaf fundið leiðir til að vera nákvæmari í 

orðavali og gert textann hnitmiðaðri í hvert sinn sem ég las hann yfir.]

Dæmin sýna glögglega að nemendur eru meðvitaðir um ritunarferlið 
og hafa meira sjálfstraust sem textasmiðir. 
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3 .1 .3 . Þema: Meðvitund um eigin ritunarvenjur

Þá komu fram skemmtilegar hugleiðingar um aukna vitund nemenda 
um sig sjálfa sem textasmiði. Dæmið hér að neðan sýnir að nemand-
inn er farinn að hugsa um hvernig hann skrifar og hvað þarf að bæta. 

I think my writing ability has improved a bit over the course of this 

course. Though I know my writing ability is not very good, especially my 

academic writing. There are so many new rules to learn, and it is diffi-

cult for me to learn them as I have learned academic writing in Icelandic. 

And using solely academic language is not my strong suit as I am used 

to not having as strict standards for my writing in English. I have a wide 

vocabulary, but I find it difficult to distinguish what is appropriate for an 

academic text and what is not. 

[Ég held að ritfærni mín hafi aukist í þessu námskeiði, Þó veit ég að ég 

er ekki mjög góður í að skrifa, sérstaklega ekki akademískan texta. Það 

eru svo margar nýjar reglur sem maður þarf að tileinka sér þegar maður 

hefur áður bara lært akademíska ritun á íslensku. Og að nota bara aka-

demísk orð er erfitt því ég er ekki vanur því að gerðar séu strangar kröfur 

til ritunar á ensku. Ég hef fjölbreyttari orðaforða en átta mig ekki alltaf á 

hvaða orð séu við hæfi í akademískum skrifum.]

When I first started the class, I was not confident in my writing skills, 

some of the exercises were challenging and I was worried about getting 

feedback, thinking everything was wrong … I go back and forth when 

deciding and question myself a lot, it was great to get feedback from the 

teacher and to see that I was doing something right and to see where I 

could learn more. I am still not confident in my writing, but I think it has 

gotten better with this class. I still have a hard time writing formally and 

want to improve on that.

 [Þegar ég byrjaði í þessu námskeiði hafði ég ekki mikla trú á ritunarfærni 

minni, sum verkefnin voru erfið og ég kveið endurgjöfinni, hélt að allt 

væri rangt … ég fer fram og til baka þegar ég er að reyna að ákveða mig 

og efast stöðugt, það var fínt að fá endurgjöf frá kennaranum og sjá að ég 

var að gera eitthvað rétt og að ég gæti lært meira. Ég hef enn ekki mikla 
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trú á ritunarfærninni, en ég held að hún hafi orðið betri í þessu námskeiði. 

Ég á erfitt með að skrifa formlegt mál og langar að bæta það.]

Þetta er mikil framför frá því að segja t.d. „ég (nemandinn) er 
ómögulegur í að skrifa ritgerðir“ sem oft heyrist og lýsir meðvitund 
viðkomandi um textagerðir og reglur sem um þær gilda og eigin þátt 
í að kynna sér þær. Í næsta kafla verða þessar niðurstöður ræddar.

4. Umræður

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja fyrri rannsóknir sem sýnt hafa 
fram á misgengi milli náms í ensku sem erlendu máli og þarfa 
nemenda á háskólastigi þar sem kennslumálið er enska (Birna 
Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir 2018; Doolan 2017; sjá líka 
nýja grein Hyland 2022). Augljóst er að nemendur koma til námsins 
með væntingar um að enskan þeirra dugi vel og að námskeið í ensku 
séu jafn létt og í framhaldsskóla (Anna Jeeves 2013). Þau virðast hissa 
á því hvað námið krafðist mikillar vinnu og að þau geti lært eitthvað 
nýtt í ensku s.s. nýjar textategundir sem þau segjast ekki hafa lært 
áður. Greinilegt er að nemendur skilja betur eðli ritunarferlisins og 
að akademísk ritun taki tíma og endurritun eftir námskeiðið. Þá tala 
margir um að þeir þurfi að temja sér að nota formlegt mál. Að lokum 
er áhugavert að sjá hvernig nemendur tala af öryggi um þróun eigin 
ritunar og aukinn skilning á hvað felst í ritun akademískra texta, s.s. 
önnur orðanotkun og ákveðnar reglur um ritvenjur og framsetningu 
akademísks texta.

Niðurstöður þessara rannsókna sýna fram á að nýja kennslunálg-
unin skilaði sér í betri ritunarfærni nemenda. Í ljósi mikillar fyrri 
óánægju meðal bæði nemenda og sérstaklega kennara sem lýsti sér í 
litlum sem engum framförum og sífelldum kennaraskiptum í hefð-
bundnum ritunarnámskeiðum (e. composition) eru þetta vissulega 
hvetjandi niðurstöður. Við þetta má bæta að sömu kennarar hafa 
stýrt þessum námskeiðum frá því að nýja kennslunálgunin var tekin 
upp. Kannanir og hugleiðingar nemenda sýna að þeir átta sig betur 
á uppbyggingu rannsóknarritgerða og á þeirra eigin námsaðferðum. 
Sjálfstraust hefur styrkst því þeir þekkja námsaðferðir og skilja betur 
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hvernig á að bera sig að við skrifin og til hvers er ætlast af þeim. 
Mikil fækkun þeirra sem ekki hafa skoðun á þessum atriðum styður 
þá túlkun að nemendur séu meðvitaðri um eigin námsaðferðir og 
ritfærni í lok námskeiðs en við upphaf þess (Negretti og McGrath 
2018). 

Bilið milli hefðbundinnar enskukennslu í skólum og þarfa nem-
enda í háskóla kemur fram í athugasemdum nemenda um að lítið sé 
um vinnu með textagerðir aðrar en bókmenntatexta og að ritunar-
kennslu sá áfátt. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir 
Önnu Jeeves (2013) og Ásrúnar Jóhannsdóttur (2022) um að meiri 
áhersla sé á óvirkt enskt talmál sem nemendur læra hvort eð er utan 
skóla. Nemendur skora mjög hátt á málfræðihlutanum í ritgerðunum 
sem bendir til þess að óþarfi sé að eyða miklum tíma í sérstaka mál-
fræðikennslu. Þetta kemur ekki á óvart því nýja kennslunálgunin 
byggir á því að nemendur hafi góða færni í ensku óformlegu tal-
máli en þurfi þjálfun í akademískri ritun (Birna Arnbjörnsdóttir og 
Hafdís Ingvarsdóttir 2018; Hellekjær 2009; Pecorari o.fl. 2011).

Lokaorð

Fræðimenn eru sammála um að ritun sé flókið fyrirbæri og að til 
þess að skrifa texta þurfi að fylgja þeim reglum sem gilda á því 
fræðasviði sem textinn ávarpar. Ritunin verður ennþá flóknari þegar 
sá sem skrifar er ekki að vinna á því máli sem fyrra nám fór fram á. 
Fræðimenn og um leið kennarar hafa ákveðnar væntingar til fram-
setningar upplýsinga á sínu fræðasviði. Sama gildir um nemenda-
ritgerðir á sviðinu. Það er grunninntak tungumálakennslunnar sem 
hér er lýst að gera nemendum grein fyrir þessum mismun á upp-
byggingu texta. Íslenskir nemendur sem stunda nám á ensku eru 
ekki ensku–nemar heldur er áskorunin að nota ensku til að skilja 
námsefnið og koma frá sér faglegu innihaldi námsins í ritgerðum og 
skriflegum prófum. Almenn enskukennsla sem virðist samkvæmt 
rannsóknum byggjast á óformlegu talmáli, oftast óvirku, dugar þá 
ekki til. Áskorunin er ekki alhliða grunnfærni í tungumáli heldur 
það að skilja og koma frá sér ákveðinni tegund texta í samræmi við 
reglur og hefðir hvers fags. 
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Rannsóknir okkar sýna að ný kennslunálgun með skýrum mark-
miðum um vitundarvakningu um eðli ritunar, dæmikennslu og 
æfingu nær að mæta þörfum þeirra nemenda sem hún er ætluð. Hér 
er átt við þann stóra hóp nemenda sem eru prýðilegir í ensku, sérstak-
lega óvirku talmáli, sem þurfa að átta sig á að akademísk ritun fylgir 
ákveðnum hefðum og reglum og ef maður tileinkar sé þær, er hægt 
að koma frá sér skammlausum texta á ensku. Svo virðist sem að í allt 
að 10 ára enskunámi hafi þeim ekki verið bent á þessa staðreynd. 
Hér er ekki við kennara að sakast enda markmið allt önnur í kennslu 
ensku sem erlends máls en markmið sem mæta þörfum nemenda sem 
nota ensku í námi og starfi. Kennslunálgunin sem hér hefur verið 
fjallað um virðist brúa þetta bil að einhverju leyti.
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Útdráttur

Frá ensku sem erlendu máli til ensku sem 
kennslumáls á háskólastigi: 

Sjálfstæði í ritun

Í greininni er lýst rannsóknum á virkni ritunarkennslu í ensku sem 
hefur það að markmiði að bæta þekkingu og skilning nemenda á 
mismunandi textategundum í akademískri ensku. Rannsóknirnar 
eru hluti af langtímaverkefni sem beinist að því að meta hvort ný 
ritunarnálgun sem þróuð hefur verið við Mála- og menningardeild 
Háskóla Íslands bæti færni íslenskra háskólanema til að lesa og skrifa 
fagtengda ensku. Forkannanir leiddu í ljós að nemendur sem komu úr 
margra ára hefðbundinni enskukennslu þekktu undirstöður enskra 
akademískra texta en voru ekki færir um að beita þeim í ritun eða við 
lestur. Rannsóknirnar beindust því sérstaklega að þeim markmiðum 
kennslunnar að breyta þekkingu nemenda á hugtökum í ritun í virka 
málbeitingu með skilningi á mismunandi textategundum, notkun 
viðeigandi námsaðferða í hverjum þætti ritunar og sjálfstæði í vinnu-
brögðum. Rannsóknin byggir á hugleiðingum 68 nemenda við lok 
misseris. Niðurstöður leiddu í ljós aukið sjálfstæði og meðvitund um 
mismunandi texta, eðli ritunar og eigin námsaðferðir.

Lykilorð: Enska sem kennslumál, akademísk enska, fjöltyngi, fag-
tengdur texti.
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Abstract

From English as a Foreign Language to 
English as a Medium of Instruction:

Developing “Authorial Voice”

This chapter describes a study of the efficacy of a program designed 
to improve English writing in EMI programs at the University of 
Iceland. The study is part of an ongoing longitudinal effort to col-
lect data from multiple sources to reveal students’ progress and what 
students consider significant and meaningful in the development of 
their writing. Pre-intervention surveys revealed that extensive prior 
traditional EFL instruction had developed students’ familiarity with 
the principles of academic writing, but they failed to apply these 
principles when writing. The study focused on the success of the 
program’s aim to transform conceptual knowledge about writing to 
self-regulated writing skills. The data source for this study is multi-
lingual students’ reflections at the end of their writing course. The 
results showed increased awareness of the components of academic 
writing and enhanced self-regulation.

Keywords: English as a Medium of Instruction, Academic English, 
Multilingualism, Discipline based text.
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Enskur orðaforði íslenskra 
enskukennara: 

Umfang og uppspretta1

Inngangur

Tungumálakennarar eru áhrifavaldar í tungumálanámi nemenda 
sinna. Tsui (2003, 136) bendir á að í tungumálakennslu sé „… 

markmálið [enska] bæði miðill og viðfang náms“. Mikilvægi hlut-
verks kennarans í námi vekur upp spurningar um hvaða áhrif ensku-
færni kennara hafi á enskukennslu hans og þar með á nám nemenda 
hans. Fyrri rannsóknir hafa oftast skoðað þekkingu kennara á þróun 
orðaforða hjá nemendum og mikilvægi orðaforða í tungumálanámi 
og -kennslu (t.d. Duguay o.fl. 2016). Tilgangur þessarar rannsóknar 
er að kanna enskan orðaforða enskukennara á Íslandi og varpa ljósi 
á hvernig orðaforðinn er fenginn og honum viðhaldið. Þetta er fyrsta 
rannsókn sinnar tegundar á Íslandi. 

Staða ensku á Íslandi hefur breyst í seinni tíð. Í upphafi 21. aldar-
innar kom enska í stað dönsku sem fyrsta erlenda tungumálið sem er 
kennt í skólum (Auður Hauksdóttir 2016). Staða ensku á Íslandi og 
áhrif málsins á nám og kennslu er gróskumikið rannsóknarsvið, sér-
staklega áhrif enskunotkunar í grunnskólum (Hafdís Ingvarsdóttir 
og Ásrún Jóhannsdóttir 2018), framhaldsskólum (Anna Jeeves 2019) 
og á háskólastigi (Birna Arnbjörnsdóttir 2018a; 2020).

1 Greinin kom upphaflega út á ensku í TESOLANZ Journal (29) árið 2022 og birtist hér með leyfi 
höfunda og tímaritsins. Þýðing Bryndís Eva Arnardóttir.
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Guðmundur Edgarsson (2018) bendir á að undirbúa þarf íslenska 
nemendur sérstaklega til að takast á við fræðilega texta á ensku. 
Nemendur sjálfir meta hins vegar enskufærni sína mjög góða (Anna 
Jeeves 2018). Birna Arnbjörnsdóttir (2018b) gerði könnun á við-
horfum yfir 900 fullorðinna Íslendinga til enskukunnáttu sinnar, en 
milli 60% og 70% þeirra segjast skilja talaða ensku og lesa hana vel 
en á milli 56% og 65% segjast tala og skrifa ensku vel. Rannsóknin 
lýsir miklu öryggi þátttakenda með færni sína í ensku en viðhorfs-
könnun er ekki endilega vísbending um raunverulega kunnáttu.

Mikil útbreiðsla ensku á Íslandi vekur spurningar um hvort 
íslenska lifi af sem þjóðtunga (Amanda Hilmarsson-Dunn og Ari 
Kristinsson 2011). Birna Arnbjörnsdóttir bendir á (2020) og ásamt 
Hafdísi Ingvarsdóttur (2014) að í háskólum gæti aukins þrýstings 
um að kenna námskeið og birta rannsóknir á ensku, þrátt fyrir skýrar 
vísbendingar um að nemendur eigi í erfiðleikum með að vinna á 
tveimur tungumálum samtímis á þessu námsstigi. Greinilegt er að 
enska hversdagsins er altumlykjandi á Íslandi gegnum fjölmiðla, tón-
list og stafræna miðla af öllu tagi en notkun fræðilegra og formlegra 
enskra talaðra og ritaðra texta og sérhæfðs orðaforða á sér stað aðal-
lega á háskólastiginu.

1. Hversu mikinn orðaforða þarf til að takast 
á við formlega ritaða og talaða ensku?

Sterk tengsl eru milli magns/umfangs orðaforða og lesskilnings 
(Laufer 2020; Schmitt o.fl. 2011). Rannsóknir sýna að til þess að 
skilja ritaðan texta með aðstoð þarf lesandi að hafa á valdi sínu um 
95% orðanna í textanum (sjá Nation 2006; Laufer og Ravenhorst-
Kalovski 2010). Lesandi þarf hins vegar að kunna 98% orðanna til að 
skilja textann til fulls án sérstakrar aðstoðar. Almennt er talið að við 
lestur skáldsagna og tímarita þurfi lesandinn að þekkja 8.000–9.000 
orðafjölskyldur auk sérnafna til að skilja textann. Coxhead (2012) 
komst að því að hennar nemendur þurftu svipaðan fjölda orða til að 
skilja skáldsögur, ljóð og kvikmyndatexta sem notaðir voru í enskum 
bókmenntum í framhaldsskólum á Nýja-Sjálandi. Rannsókn sama 

ENSKUR ORÐAFORÐI ÍSLENSKRA ENSKUKENNARA: UMFANG OG UPPSPRETTA

10.33112/millimala.14.1.15



MILLI MÁLA

 Milli mála 14/1/2022     327

aðila á málheild sem innihélt fræðilega texta á ensku að viðbættum 
sérnöfnum, skammstöfunum og samsettum orðum, svo sem icecap , 
icecream, icepick ( ísl. íshella, rjómaís og ísexi), gaf til kynna að lesandi 
þurfti að kunna yfir 95% orða í textanum til að skilja hann sér til 
gagns (Coxhead 2021).

Færri orð þarf til að ná þeim 95% til 98% orða (umfangi) sem er 
lágmark til að skilja formlegt talað mál (e. academic spoken language) 
í fyrirlestri en þarf til að skilja 95% til 98% orða fræðilegs ritaðs 
texta. Dang og Webb (2014) komust að því að til þess að skilja 95% 
orða í fyrirlestrum og málstofum á háskólastigi þurfti viðkomandi 
að þekkja 4000 orðafjölskyldur auk hikorða og sérnafna, en 8000 
orðafjölskyldur til þess að skilja 98% ritaðs texta. Til þess að ná 95% 
af kennslunni í tilraunastofu á háskólastigi þurfti nemandinn að 
þekkja 3000 orðafjölskyldur (Coxhead o.fl. 2017; Dang o.fl. 2020b). 
Mælingar á umfangi og magni orðaforða segja til um hvort nem-
endur búi yfir nægum orðaforða til þess að skilja ritað og talað mál.

2. Að kanna hversu mikinn enskan 
orðaforða kennarar þekkja

Rannsókn sem kannaði þekkingu indónesískra kennara á enskum 
orðaforða (Wulyani o.fl. 2019) notaði VLT (e. Vocabulary Levels Test) 
spurningalistann (Schmitt o.fl. 2001; Nation 1983) til þess að mæla 
hversu vel kennararnir skildu fræðilegan ritaðan texta. Eftirfarandi 
orðaforðatíðnilistar voru notaðir til grundvallar: 2000, 3000, 5000 
og 10000; auk þekkingar á fræðilegum orðaforða af Academic Word 
List (AWL) sem Coxhead þróaði (2000). VLT prófið var valið af 
tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi byggðist ný útgáfa af vinsælu prófi 
Webbs o.fl. (2017) á hátíðniorðaforða eingöngu: þ.e. fyrstu fimm 
1000 orða undirlistum Nations (2018) (British National Corpus/
Corpus of Contemporary American English (BNC/COCA)). Próf 
Webbs sem er hátíðniorðaforðapróf hentar því ekki til að mæla orða-
forða kennara sem sennilega hafa góðan orðaforða í ensku. Í öðru 
lagi inniheldur VLT undirkafla sem snýr að fræðilegum orðaforða 
en niðurstöður hans má nota til samburðar við niðurstöður annarra 
rannsókna sem nota sama próf. 
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Samtals tóku 62 íslenskir kennarar í ensku sem erlendu máli (e. 
English as a Foreign Language (EFL)) VLT prófið. Þekking á orðaforða 
á VLT prófinu er metin þannig að ýmist 26 eða 27 stig af 30 voru 
mörkin sem gáfu til kynna afburðaþekkingu (e. mastery) á hverjum 
undirlista tíðniorðalistanna fyrir sig og fór þá eftir merkingarlegu 
samhengi hvort mörkin voru 26 eða 27 (Schmitt o.fl. 2001). Það að 
setja mismunandi mörk eftir samhengi getur haft áhrif á niðurstöður 
eins og einn ritrýna benti á. Skor próftaka sem er nær 100% gefur 
til kynna að próftaki þekki fleiri orð á prófi eins og sjá má þegar 26 
stig af 30 (86%) eru borin saman við 27 stig af 30 (90%). Wulyani 
o.fl. (2019) notuðu 26 stig af 30 sem neðri mörk og fundu að bil 
stiga próftaka var meira bæði á tíðniþrepunum og á AWL listunum. 
Sumir kennarar skoruðu hátt en aðrir ekki. Kennararnir sýndu af-
burðaþekkingu á 2000 orða tíðnilistanum og voru nálægt afburða-
þekkingu á 3000 orða tíðnlistinanum. Meðalskor á 5000 orðatíðni-
listanum var um 18 (af 30) orð, samanborið við 10.000 tíðnilistann 
(lág tíðni) þar sem meðalfjöldi orða var 7 af 30. Neikvæð fylgni var á 
milli þess hversu mikla reynslu kennarar höfðu og þekkingar á fræði-
legum orðaforða. Þeir kennarar sem höfðu verið hvað lengst við störf 
fengu lægra skor á orðaforðaprófinu. Auk VLT listans lögðu 68 þátt-
takendur sjálfir mat á þekkingu sína á enskum orðaforða. Samtals 53 
kennarar sögðust þurfa að bæta orðaforða sinn í ensku. Þrír héldu því 
fram að enskur orðaforði þeirra væri framúrskarandi. Greinilegt er að 
skoðanir kennaranna á eigin þekkingu á enskum orðaforða og niður-
stöður rannsóknarinnar benda til þess að þeir eigi erfitt með að þróa 
og viðhalda þekkingu á orðaforða umfram hátíðniorð og sérstakan 
fræðilegan orðaforða.

Ein ástæða fyrir áhuga okkar á orðaforðaþekkingu tungumála-
kennara í ensku er að þeir sem kenna tungumál í dag voru eitt sinn 
nemendur sjálfir. Þeir sem verða tungumálakennarar eiga flestir 
svipaðan bakgrunn sem nemendur. Þeir lærðu enska málfræði, bók-
menntir og menningu. Orðaforðaþekking er hluti af heildarþekk-
ingu tungumálasérfræðings. Niðurstöður rannsókna á orðaforða 
framhaldsskóla- og háskólanema í ensku sem öðru máli gefa þó til 
kynna að hann þurfi að bæta. Rannsóknir sem studdust við VLT 
(Schmitt o.fl. 2001) sýna að nemendur þekkja ekki hátíðniorðaforða 
í ensku í löndum á borð við Danmörku (Henriksen og Danelund 
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2015), Taiwan (Webb og Chang 2012), Noreg (Skjelde og Coxhead 
2020) og Kína (Sun og Dang 2020). Skjelde og Coxhead (2020) 
skoðuðu fræðilegan orðaforða hjá framhaldsskólanemum og komust 
að því að næstum 60% námsmanna sem tóku þátt í rannsókninni 
sýndu ekki afburðaþekkingu á orðaforða. Prófið samanstóð af 
köflum úr A og B útgáfu VLT listans, það er akademískum orða-
forða (Schmitt o.fl. 2001) sem byggði á AWL prófi Coxhead (2000).

Í sumum tilfellum virðist orðaforðaþekking staðna þrátt fyrir 
margra ára nám. Webb og Chang (2012) komust að því að 78 
af 166 þeirra kennara sem höfðu kínversku að móðurmáli sýndu 
afburðaþekkingu á hátíðniorðaforða í ensku eftir fimm ára EFL 
kennslu. Coxhead og Boutorwick (2018) komust að því að náms-
menn í enskumælandi alþjóðaskóla í Þýskalandi stóðu sig betur. 
Nemendurnir, sem hafa ekki ensku að móðurmáli, sýna afburða-
þekkingu á hátíðnistigi (2000 til 3000) VLT listans í sjötta bekk, 
tveimur árum seinna höfðu þeir náð stigi 5000 á AWL listanum 
og næstum náð stigi afburðaþekkingar á 10.000 orða tíðnilistanum 
tveimur árum síðar. Þeir nemendur sem höfðu tileinkað sér hátíðni-
orðaforða í sjötta bekk fengu engan aukastuðning frá skólanum í 
enskukennslu en þeim sem höfðu ekki náð tökum á slíkum orða-
forða var boðin aukaaðstoð í ensku sem viðbótarmáli (e. English 
as an additional language (EAL)). Þeir nemendur sem fengu þessa 
aukaaðstoð bættu þekkingu sína á orðaforðanum og höfðu náð stigi 
2000 í níunda bekk, stigi 3000 og AWL í ellefta bekk. Þessir nem-
endur sýndu litla færni á mið- og lágtíðnihluta orðaforðaprófsins.

3. Þættir sem hafa áhrif á viðhald og 
aukningu orðaforða

Annað markmið rannsóknarinnar var að skoða þá þætti sem hafa 
áhrif á orðaforðaþekkingu íslenskra enskukennara. Eins og búast 
mátti við bæta kennarar tungumálakunnáttu sína aðallega með því 
að vinna með enskt efni sem þeir þurfa að lesa vegna starfsins, líkt og 
Tsui (2003) benti á. Skáldsögur, dagblöð og fræðilegur ritaður texti 
virðast vera jafn mikið notuð á háskólastigi og á framhaldsskóla-
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stigi í íslensku skólakerfi. Því mætti álykta að kennarar á þessum 
sviðum noti lestur til að viðhalda enskukunnáttu sinni og þar með 
orðaforða. Það að geta lesið og skilið skáldsögur og dagblöð krefst 
þekkingar á um 8000–9000 orðafjölskyldum auk sérnafna (Nation 
2006). Námsmenn sem þekkja slíkt umfang orða eiga auðveldara 
með að giska á merkingu þeirra orða sem þau þekkja ekki við lestur. 
Auk lesturs eru fleiri þættir sem stuðla að viðhaldi ensks orðaforða. 
Til dæmis greindu Wulyani o.fl. (2019) frá því að þátttakendur þeirra 
viðhéldu enskukunnáttu sinni með notkun ensku í starfi sínu, við 
lestur ýmissa netmiðla, með því að skrifa texta á ensku og með því 
að deila þekkingu sinni á ensku með öðrum tungumálakennurum. 
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þessi atriði frekar hjá 
íslensku kennurunum.

4. Rannsóknin: aðferð og framkvæmd

Spurningarnar sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni voru:

1. Hver er árangur kennara á VLT og VST prófunum hvað gefur 
þessi árangur til kynna um orðaforðaþekkingu þeirra?

2. Hvaða þættir stuðla að enskukunnáttu þessara kennara?

4.1 Þátttakendur

Alls tóku 20 framhaldsskólakennarar, frá sex skólum í þéttbýli á 
Íslandi, þátt í rannsókninni. Sautján þeirra voru íslenskir að upp-
runa, tveir höfðu ensku að móðurmáli og einn hafði austur-evrópskt 
tungumál að móðurmáli. Þátttakendur voru 17 konur og 3 karlar á 
aldrinum 28 til rúmlega 60 ára. Tveir þátttakendur höfðu kennt í 
þrjú ár eða skemur, tveir höfðu kennt í 8 ár og þeir sem eftir voru 
höfðu kennt í 10 ár eða lengur. Ekki tóku allir 20 þátt í viðtölum eða 
tóku bæði prófin eins og kemur fram hér á eftir. Gögnum var safnað 
í skólunum, oftast í lok skóladags.
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4.2 Prófin

Tvö próf voru notuð til að kanna orðaforða kennaranna. Annað 
var VLT prófið sem sagt var frá hér að ofan. Hver hluti prófsins 
samanstóð af 30 orðum en prófið er hannað með samsvörunarsniði 
þar sem próftaki velur skilgreiningu á þremur markorðum úr sex 
skilgreiningum. Afburðaþekking á hverju stigi fer eftir samhengi 
prófunar (Schmitt o.fl. 2001) eins og kom fram hér að ofan og var 
27/30 ákveðið sem mörkin fyrir afburðaþekkingu fyrir þessa rann-
sókn. Þátttakendur fengu 30 mínútur til þess að klára prófið en 
flestir kláruðu á skemmri tíma. Seinna prófið var Vocabulary Size 
Test (VST) (Nation og Coxhead 2021; Coxhead o.fl. 2014; 2015; 
Nation og Beglar 2007). Prófið er þekkingarpróf með fjölvali með 
100 atriðum – 5 fyrir hver 1000 tíðnistig sem byggist á 1000–20.000 
orðalistum Nation (2018), BNC/COCA listanum. Upprunaleg útgáfa 
VST (Nation og Beglar 2007) er byggð á 1000–14.000 BNC/COCA 
listanum. Tuttugu þúsund orða útgáfan eftir Coxhead o.fl. (2014; 
2015) var þróuð til þess að prófa orðaforðaþekkingu þeirra sem eiga 
ensku að móðurmáli (sjá Nation og Coxhead 2021). Listinn var not-
aður í þessari rannsókn vegna þess að próftaki var ólíklegri til þess 
að verða fyrir þakáhrifum en í upprunalegu útgáfunni. Stigagjöf 
fyrir VST er reiknuð þannig að rétt svör eru margfölduð með 200 til 
þess að áætla orðaforða þekkingu. Segjum að þátttakandi hafi náð 
56 stigum af 100, þá er heildarorðaforði um það bil 56x200=11200 
orðafjölskyldur.

Fimmtán kennarar tóku VLT og 16 tóku VST. Ýmist fengu þeir 
VST eða VLT fyrst (þetta var gert á kerfisbundinn hátt þannig að 
skipst var á milli þátttakenda) og luku við prófið í skólastofu eða 
starfsmannarými að rannsakanda viðstöddum. Um leið og kennar-
arnir luku við annað prófið fengu þeir hitt. Í þremur tilfellum urðu 
kennarar að ljúka við prófið síðar og senda rannsakendum lausnirnar 
með netpósti þar sem þeir höfðu ekki tíma til að ljúka við bæði 
prófin á þeim degi sem rannsakendur heimsóttu skólana eða vegna 
þess að kennararnir unnu í bæ sem rannsakendurnir náðu ekki að 
heimsækja. Fjórir kennarar tóku ekki prófin vegna þess að þeir höfðu 
ekki tíma til þess eða vegna þess að enska var móðurmál þeirra. 
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4.3 Viðtöl

Flest viðtölin áttu sér stað í skólunum um leið og kennararnir höfðu 
lokið við prófin. Eitt viðtal fór fram á Skype. Tíu kennarar tóku þátt 
í einstaklingsviðtölum og sex í hópviðtölum. Viðtalsspurningarnar 
snérust ekki um orðaforðaþekkingu eingöngu heldur voru þær 
almenns eðlis um tungumálaþekkingu og þróun. Þátttakendur 
höfðu margir tekið þátt í námsskeiði í Háskóla Íslands á vegum 
annars rannsakandans í vikunni fyrir viðtölin og prófin og voru því 
meðvitaðir um að orðaforði væri líklega það sem rannsakendurnir 
væru að skoða. Eftirfarandi spurningarnar voru hafðar til hliðsjónar 
í viðtölunum:

1. Getur þú sagt mér frá sérþekkingu/kennslu þinni í 
      þessum skóla?
2. Getur þú sagt mér frá enskunámi þínu?
3. Hversu mikið og oft notar þú ensku daglega?
4. Hvað með í skólanum?
5. Hverjar eru helstu hindranir eða áskoranir varðandi 
 enskunotkun þína?
6. Úrvinnsla gagna

4.4 Gögn

Gögnin úr VLT og VST voru greind með notkun R (útgáfu 4.0.3.) 
(C Core Team 2020). Miðgildi og staðalfrávik voru reiknuð fyrir 
hvert próf. Fyrir VLT prófið var Shapiro Wils próf notað til þess að 
ákvarða hvort gögnin dreifðust með normaldreifingu. Þar af leiðandi 
var Pearson fylgnistuðull notaður til að kanna fylgni eins og sjá má 
í niðurstöðukaflanum hér á eftir. Til að ákvarða umfang orðaforða 
var heildarstigafjöldi hvers kennara úr VST margfaldaður með 200.

4.5 Viðtalsgögn

Í hverju viðtali voru ítarlegar nótur teknar niður svo að hægt væri 
að fá nákvæma lýsingu á tungumálaþekkingu kennara, tungumála-
námi þeirra og starfsháttum. Athugasemdirnar voru síðan umskrif-
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aðar og greindar með tilliti til þema sem gætu útskýrt gott gengi 
kennaranna á prófinu.

5. Niðurstöður og umræður

Rannsóknarspurning 1: Hver er árangur kennara á VLT og VST og 
hvað gefur þessi árangur til kynna um orðaforðaþekkingu þeirra?

Á töflu 1 má sjá meðaltal og staðalfrávik niðurstaðna úr hverjum 
undirkafla VLT prófsins. Taflan sýnir að kennarar hafa náð góðum 
tökum á öllum sviðum (þ.e. náð 27/30) og að það eru þakáhrif. 
Þátttakendur sýndu að þeir höfðu afbragðsgóða þekkingu á fræði-
legum orðaforða í þeim kafla VLT sem mælir slíkt.

Tafla 1: Stig kennara á VLT (n=15)

VLT 2000 3000 5000 10.000 AWL

Meðaltal 29,8 29,9 29,9 28,5 29,7

Staðal frávik 0,56 0,52 0,26 2,33 0,62

Niðurstöðurnar úr VST listanum gefa til kynna að orðaforði 
kennara sé um 15.800 orðafjölskyldur, með staðalfrávikið 2,166. 
Meðalstigafjöldi í VST er 79 af 100 (SF=1,08). Á töflu 2 má sjá áætlað 
umfang orðafjölskyldna í orðaforða hvers þátttakanda, þar sem búið 
er að raða mesta fjölda efst og minnsta fjölda neðst.

Tafla 2: Heildarstigafjöldi úr VST og áætlað magn orðafjölskyldna

Próftaki Heildarskor á VST 
(af 100)

Áætlað umfang orðaforða 
(orðafjölskyldur)

7 93 18600

13 93 18600

16 92 18400

6 90 18000

2 85 17000

5 85 17000

10 82 16400
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1 79 15800

3 78 15600

9 78 15600

11 77 15400

4 73 14600

8 68 13600

15 63 12600

12 56 11200

Ekki fannst marktæk fylgni á milli heildarstigafjölda úr VST listan-
um og hversu lengi hver kennari hafði unnið við kennslu (r (10)=,05, 
p=0,87). Vert er að nefna að þrír kennarar tilgreindu ekki hversu 
lengi þeir höfðu starfað við kennslu. Árangur úr bæði VLT og VST 
var mun betri en búist var við. Þegar niðurstöður prófanna eru teknar 
saman kemur í ljós að kennarar búa yfir talsverðum orðaforða.

Rannsóknarspurning 2: 
Hvaða þættir stuðla að enskukunnáttu þessara kennara?

Starfsþróun
Allir kennararnir bættu stöðugt við enskukunnáttu sína og sóttust 
eftir tækifærum til að efla sig faglega (sjá Tsui 2003). Þeir höfðu lokið 
grunnnámi í ensku, til dæmis í Háskóla Íslands. Margar ástæður 
voru fyrir áhuga kennaranna á starfsþróun. Til dæmis var hvatinn að 
því að Hálfdán lauk BA prófi í ensku sá að hann vildi geta þýtt kvik-
myndir. Hálfdán fór til Skotlands í nám og svo aftur til Íslands. Tina 
greindi frá því að eftir að hún hafði lokið háskólanámi þótti henni 
lítið mál að nota ensk lágtíðni orð. Kennarasamband Íslands býður 
kennurum upp á endurmenntunarnámskeið og styður þá sem vilja 
ferðast til landa þar sem enska er töluð, eins og Kanada og Englands 
(Kris; Tina), eða stuttum ferðum til London tvisvar á ári (Mary Jane).

Að vera enskukennari
Ánægjan sem fylgir því að hafa góða tungumálafærni var mikilvæg 
fyrir kennarana og það tengdist kennslunni líka. Díana sagði: ,,Það 
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er gaman að kenna fólki það sem ég elska.“ Það hafði verið draumur 
nokkurra þátttakenda að verða kennari. Í tilfelli Mary Jane hafði það 
alltaf verið draumur hennar og hún ákvað, þegar hún var 11 eða 12 
ára, að verða enskukennari og Erik ákvað það sama þegar hann var 
13 ára. Kris sagði: ,,Starfið (það að kenna) er svo gefandi, þegar þú 
sérð kvikna á perunni hjá þeim (nemendunum), og þeir skilja aðeins 
betur og þú sérð að þeir eru sífellt að bæta sig.“

Kennarar greindu frá því að þeir nota alls kyns texta úr enskum 
bókmenntum, auk texta úr leikritum, skáldsögum og kvikmyndum, 
þá sömu og er að finna í námsskrá margra framhaldsskóla í Nýja-
Sjálandi. Eyore notaði til dæmis To Kill a Mockingbird og nemendur 
hans unnu verkefni upp úr þeim texta. Finna notaði fjölbreyttar 
skáldsögur fyrir unglinga, til dæmis Harry Potter, stuttar dæmi-
sögur og smásögur eftir Stephen King (Rita Hayworth og Shawshank 
Redemption) og kvikmyndir (The Breakfast Club). Tove notaði Burial 
Rites eftir ,,ástralskan rithöfund sem hafði búið á Íslandi og skrifað 
bók byggða á sönnum atburðum sem áttu sér stað hér (á Íslandi)“. 
Tove bað nemendur sína um að velja sér eina skáldsögu úr lista af 
fjórum bókum til þess að lesa í námskeiði hjá henni. Erik fannst 
skáldsögur eins og The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 
góðar og ,,það var skemmtilegt að kenna þær“. Kennarar þróa líka 
og kenna valnámskeið með enskum textum, svo sem kvikmyndir, 
vísindaskáldskap og myndasögur.

Áreiti/ílag og tækifæri til þess að nota ensku
Margir kennaranna höfðu búið og unnið í löndum þar sem töluð er 
enska. Tove var au pair í fjögur ár í Bandaríkjunum og bjó seinna í 
London. Díana bjó í Kanada á aldrinum 6–10 ára. Kris þróaði með 
sér ástralskan hreim eftir að hafa farið sem skiptinemi til Ástralíu 
og búið þar í eitt ár þegar hún var 17 ára. Inga dvaldi nokkur ár í 
Bandaríkjunum. Þessar upplifanir undirstrika það fjölbreytta um-
hverfi sem þessir kennarar hafa búið í og hafa stuðlað að þeim mikla 
orðaforða sem þeir búa yfir.

Annað áberandi þema voru fjölskyldutengsl við enskumælandi 
fólk eða í löndum þar sem enska er töluð. Móðir Evu fór til dæmis 
sem skiptinemi til Bandaríkjanna þar sem „foreldrar“ hennar þar 
urðu að amerískum afa og ömmu Evu. Þau senda „gjafir og póst-
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kort og mikil ástúð ríkti á milli fjölskyldnanna“. Móðir Evu tók á 
móti tveimur bandarískum skiptinemum eitt sumar og svo fóru Eva 
og systir hennar til Bandaríkjanna annað sumar. Eva giftist síðar 
Englendingi sem vann fyrir alþjóðlega stofnun víðs vegar um heim-
inn þar sem Eva notaði ýmist frönsku eða ensku í samskiptum. Hjá 
sumum kennaranna er enska tungumál fjölskyldunnar og í öðrum 
notað til samskipta við vini ævilangt. Góður grunnur í ensku frá 
upphafi hefur viðhaldist allt þeirra líf.

Að læra og nota fleiri en eitt erlent tungumál
Annað þema var að kennarar höfðu margir reynslu af því að læra 
mörg tungumál. Allir kennararnir greindu frá því að hafa notað að 
minnsta kosti tvö tungumál við mörg tilefni, þar sem flestir sögðust 
hafa notað fleiri (Tafla 3). Hjá eldri þátttakendunum var fyrsta 
erlenda tungumálið sem kennt var í skóla danska. Díana og Fríða 
nota báðar dönsku enn þá.

Tafla 3. Tungumál sem þátttakendur kunnu og notuðu

Þátttakandi Tileinkun og notkun

Astrid Japanska og enska

Díana Sænska, danska, latína, franska og þýska

Eva Þýska, norska og enska

Eyore Þýska og enska

Hálfdán Danska og enska

Hannah Spænska, franska og enska

Kris Þýska, franska, danska og enska

Sigrid Japanska og enska

Tina Enska og rússneska 

Tungumál fjölskyldunnar og ferðalög voru lykilþættir sem stuðluðu 
að fjöltyngi. Amma Evu var norsk og amma og afi Hálfdáns voru 
dönsk. Faðir hans og frændur áttu samskipti á dönsku ,,þegar þeir 
hittust við sérstök tilefni“. Nokkrir þátttakendur áttu fjölskyldu sem 
bjó erlendis, til dæmis í Svíþjóð.
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Hvatning og tómstundastarf
Kennararnir höfðu flestir áhuga á því að læra ensku. Astrid sagði frá 
því að enska hefði verið uppáhaldsfagið hennar í skóla og Tina sagði 
að enska væri hennar ástríða. Díana átti auðvelt með að læra ensku 
og Kris var góð í ensku. Til að byrja með átti Mary Jane erfitt með 
að læra ensku, en með tímanum varð það auðveldara fyrir hana. Hún 
ætlaði sér að verða góð í ensku og man eftir „deginum þegar ég sat í 
tíma og fann kvikna á perunni og hugsaði með mér, vá ég get þetta!“. 

Kennararnir sögðust hafa gaman af allskyns afþreyingu tengdri 
enskri tungu eins og lestri, leikjum, að hlusta á bækur og að horfa á 
sjónvarpið, auk fjölda tækifæra til þess að nota tungumálið í kennslu-
stofunni, við vinnufélaga, vini og fjölskyldumeðlimi. Þeir sem hafa 
mest lesið ensku alla ævi kjósa að lesa aðallega á ensku. Það voru 
Eyore, Finna, Díana og Astrid. Finna las Margaret Atwood og Ian 
MacEwan og Eyore var nýbúinn að lesa Go Set a Watchman (eftir 
Harper Lee). Eyore greindi líka frá því að hann hlustaði á hljóðbækur 
með forritinu Audible sem væri „indælt“. Eyore spilar oft Skrafl við 
enskumælandi mótspilara og nýtur þess að vera sá sem lætur aðra 
vita hvort að orð sé til á ensku eða ekki. Hálfdán sagðist vera „óður 
í íþróttir“ og hefur nóg að segja þegar hann horfir á enska boltann í 
sjónvarpinu, en Astrid þykir gaman að horfa á teiknimyndir og enska 
sjónvarpsþætti. Erik sagði að það væri Cartoon Network að þakka að 
hann kunni dálitla ensku áður en hann fór að læra hana í skólanum 
þegar hann var 10 ára. Tina hélt enska dagbók og skrifaði bækur á 
ensku til þess að gefa sjálfri sér tækifæri til að nota enskuna utan 
kennslustofunnar. 

Nokkrir kennarar viðurkenndu að þeim hefði farið aftur í ensku 
með tímanum. Kris sagði að tíu árum eftir að hún kom heim frá 
Ástralíu og byrjaði í háskóla hafi hún átt í vandræðum með enskuna. 
Tina sagði frá því að hún hefði tapað miklu af hátíðniorðaforða sínum 
vegna þess að í þau skipti sem hún notaði þann orðaforða skildi hana 
enginn svo hún gafst upp á því. Astrid viðurkenndi að hún þyrfti að 
bæta orðaforða sinn, en fyrir utan sjónvarpsáhorf væri hún ekki að 
auka hann mikið.

Enskt ílag á Íslandi
Í íslensku samfélagi eru kjöraðstæður til að viðhalda góðri ensku-
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kunnáttu. Upprunalega ætlaði Tove að kenna ákveðna bók, en þegar 
hún sá að verið var að sýna leikrit á ensku ákvað hún í staðinn að 
fara með nemendur sína í leikhús að sjá leikritið. Hannah benti á að 
,,núna virðist fólk kunna meiri ensku, þar af leiðandi tala þau ensku 
við útlendinga í stað þess að fara fram á að útlendingurinn kunni og 
tali íslensku“. Hannah benti einnig á að ,,75% nemenda í framhalds-
skóla á Íslandi munu fara í frekara nám“ og í háskóla er námsefnið 
á ensku. Astrid sagði frá því að sumir grunnskólanemendur hefðu 
þegar lokið við einhverja enskuáfanga á framhaldsskólastigi áður en 
þeir hæfu framhaldsskólagöngu sína vegna þess að tungumálakunn-
átta þeirra væri það góð. Kris minntist einnig á nemendur sem byrj-
uðu strax á 2. stigi enskunáms í framhaldsskóla þar sem kunnátta 
þeirra væri meiri en það sem var kennt á 1. stigi. Ljóst er að í íslensku 
samfélagi er mikill hvati til að nota ensku og hún notuð reglulega.

Kennararnir nýta sér tækifærin til að nota ensku í umhverfi sínu 
(Hilmarsson-Dunn og Kristinsson 2010) og ánægja þeirra af því að 
nota og viðhalda kunnáttu sinni ýtir undir enskunotkun. Sambandið 
á milli þeirra þátta sem hafa áhrif á enskukunnáttu kennaranna og 
ríkulegs orðaforða þeirra, eins og niðurstöður VST og VLT prófanna 
sýna, gefur til kynna að íslenskir kennarar búi við mun meiri ensku-
ílag og og nota oftar ensku en kennarar í ensku sem erlendu máli í 
Indonesíu og rannsóknir Wulyani o.fl. (2019) sýndu. Íslensku kennar-
arnir hafa sterkan bakgrunn í ensku og búa yfir góðri enskukunnáttu 
sem veldur því að lestur, hlustun og samskipti eru mun auðveldari 
fyrir þá. Ríkulegur orðaforði stuðlar að viðhaldi enskunnar og betri 
lesskilningi (Laufer 2020). Enskukennslan styrkir viðhald tungu-
málsins þar sem þeir nota enskar bókmenntir, kvikmyndir, ljóð og 
fræðirit í kennslu. Að þessu sögðu getur stöðnun í málfærni verið 
vandamál meðal sumra þátttakenda. Eins og sjá má nota kennarar 
krefjandi bækur og myndir á ensku sem hluta af námsefni og gera 
ráð fyrir að nemendur ráði við texta með lágtíðniorðaforða. Enn er 
íslenska aðaltungumálið sem notað er í kennslu á háskólastigi og 
enn sem komið er er enska kennslumál í sumum námskeiðum. Þetta 
þýðir að bæta þyrfti fræðilegum textum á ensku við námsefni fram-
haldsskóla til viðbótar við bókmenntatexta til undirbúnings fyrir há-
skólanám. Að því sögðu er mikilvægt að það komi fram að kennarar 
í þessari rannsókn buðu sig fram til þátttöku og voru þar með ekki 
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sérstaklega valdir til sem fulltrúar þvert á námsgreinar á framhalds-
skólastigi. 

Hugmynd Nations um fjóra þræði (e. Four Strands) (2013) var 
þróuð til þess að leiðbeina við gerð námsskráa, en má nota til þess 
að hugleiða og skýra orðaforðaþekkingu kennara á Íslandi sem leita 
eftir og hafa í nánasta umhverfi sínu nægt merkingarbært ílag þegar 
þeir lesa og hlusta. Þeir einbeita sér að skilaboðunum sem verið er að 
miðla í textanum, frekar en að einbeita sér að þýðingu hvers orðs fyrir 
sig. Kennararnir geta einnig nýtt sér merkingarmiðuð virk samskipti 
í skólanum, verkefnum í háskóla, í samfélaginu og með ferðalögum 
til enskumælandi landa. Þeir búa yfir miklu flæði (e. fluency) í öllum 
þáttum tungumálsins og eru í góðri málþjálfun. Lítið bar á áherslum 
á form tungumálsins hjá kennurunum í viðtalsgögnunum en meira á 
flæði og merkingu, mögulega vegna þess að orðaforðakunnátta þeirra 
hefur náð því stigi að þeir þurfa ekki að hugsa um form eða einstaka 
þætti málsins, svo sem stafsetningu, framburð eða málfræði.

Takmarkanir
Fyrsti gallinn var sá að líklegast var úrtakið ekki hlutlægt. Eins 
og Senior (2006) skrifar ,,… kennarar sem taka þátt í rannsóknum 
eru oftast orðfimir einstaklingar sem eru opnir og öruggir um getu 
sína sem kennarar“ (248). Annar galli er sá að úrtakið var lítið svo 
alhæfingargildi niðurstaðna er ekki mikið. Kennararnir sem tóku 
þátt í þessari rannsókn voru aðallega sérfróðir um bókmenntir, sem 
hefur áhrif á tegund texta sem greint var frá í viðtölunum. Að lokum 
voru töluverðar truflanir í viðtölunum þar sem þau áttu sér stað í 
skólanum á vinnutíma.

Áhrif og frekari rannsóknir
Rannsóknin undirstrikar mikilvægi enskufærni hjá kennurum og 
hvernig það að búa yfir ríkulegum orðaforða hjálpar til við að 
viðhalda getu þeirra til að halda uppi samræðum, lesa og hlusta 
á ensku á hverjum degi. Fyrri reynsla kennaranna hefur eflt ást 
þeirra á tungumálinu og veitir þeim sjálfsöryggi í notkun þess. 
Kennaranámskeið og framhaldsmenntun spila einnig mikilvægt 
hlutverk í þróun tungumálsins og notkun þess. Í öðrum löndum 
mætti finna skapandi lausnir, til dæmis með notkun stafrænna 
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miðla til að auka enskuílag kennara, sérstaklega á þessum heims-
faraldurstímum.

Rannsóknin leiðir einnig í ljós kosti þess að skoða og skilja orða-
forðakunnáttu kennara í menntakerfum okkar. Kennarar geta nýtt 
sér próf eins og VST og VLT til þess að meta eigin orðaforðakunnáttu 
og setja sér markmið og auka orðaforða sinn eftir þörfum. Þá er ekki 
átt við að prófin séu notuð til að refsa kennurum. Fjóra þræði Nations 
(2013) mætti líka nota til að leiðbeina kennurum um hvernig þeir 
geti aukið orðaforða sinn. 

Frekari rannsóknir þyrfti til að kanna tungumálaþekkingu og 
enskufærni grunnskólakennara og íhuga þær áskoranir sem fylgja því 
að kenna og læra fræðilega enskan orðaforða í framhaldsskólum sem 
undirbúning fyrir háskólanám. Slíkar rannsóknir gætu mögulega 
fengið innblástur frá Jeeves (2018), sem notaði viðtöl við framhalds-
skólanemendur á Íslandi til að gera grein fyrir skoðunum þeirra á 
mikilvægi enskukennslu við mismunandi aðstæður. Rannsaka mætti 
umfang notkunar sértæks og fagtengds máls meðal kennara í fram-
haldsskólum og á háskólastiginu sem byggir á málheildum (e. corpus) 
sem framhald af rannsókninni í alþjóðlega skólanum í Þýskalandi og 
getið er hér að ofan (Coxhead, 2017). Eins og nafnlaus gagnrýnandi 
benti á væri gagnlegt að nota önnur próf með VST en VLT, svo sem 
mælingar á dýpt orðaforðaþekkingar og/eða hversu skilvirkur orða-
forðinn er. Að lokum gæti rannsókn á stærri skala skoðað áhrif þess 
á orðaforða íslenskra ungmenna að lesa þunga bókmennta- og menn-
ingartengda texta skrifaða fyrir enskumælandi lesendur.
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Útdráttur

Enskur orðaforði íslenskra enskukennara:
Umfang og uppspretta

Þessi grein segir frá rannsókn á enskufærni, nánar tiltekið orða-
forðakunnáttu, tuttugu framhaldsskólakennara í sex skólum á 
Íslandi. Tvö orðaforðapróf voru lögð fyrir kennarana. Annars vegar 
Vocabulary Size Test (VST) (Nation og Coxhead 2021; Nation og 
Beglar 2007) til að mæla umfang orðaforðaþekkingar, og hins vegar 
Vocabulary Levels Test (VLT) (Scmitt o.fl. 2001; Nation 1983). Tíu 
kennarar tóku að auki þátt í einstaklingsviðtölum en sex kennarar 
voru þátttakendur í hópviðtölum um hvar þeir hefðu lært ensku 
og enskan orðaforða. Niðurstöður úr VST prófum benda til þess að 
íslensku kennararnir hafi á valdi sínu næstum 16.000 orðafjölskyld-
ur að meðaltali sem er mjög ríkulegur orðaforði hjá annarsmálsnot-
endum. Niðurstöður VLT prófa gáfu til kynna að kennararnir hafi á 
valdi sínu algeng hátíðniorð og orð á miðtíðniskala en þekki einnig 
fátíð orð sem flokkast sem sérhæfður og fræðilegur orðaforði. Viðtöl 
leiddu í ljós að fjölþætt fagleg og persónuleg reynsla kennaranna 
stuðlaði að orðaforðaþekkingu þeirra s.s. enskuáreiti í nærumhverfi 
þeirra allt frá barnæsku, háskólamenntun, og áhugi á enskum bók-
menntum, tungumáli og listum. Að lokum er fjallað um áhrif víð-
tæks orðaforða á kennslu og nám og frekari rannsóknir ræddar. 

Lykilorð: Orðaforði enskukennara, VLT og VST próf, fagþekking 
kennara, ílag og orðaforði. 
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Abstract

Vocabulary Knowledge of ELT Teachers in Iceland: 
Size, Levels and Influences

This article reports on a small-scale study of the vocabulary know-
ledge and language learning experience of 20 secondary school teach-
ers from six schools in Iceland. The teachers took the Vocabulary 
Size Test (VST) (Nation & Coxhead, 2021; Nation & Beglar 2007) 
and the Vocabulary Levels Test (VLT) (Schmitt et al., 2001; Nation 
1983). Ten of the teachers took part in individual interviews, while 
six teachers participated in group interviews. The VST results sug-
gest that the teachers have a large vocabulary size at nearly 16,000 
word families on average. The VLT results also indicate mastery of 
high-frequency, mid-frequency and academic vocabulary. The inter-
view results indicated a range of experiences that have contributed to 
the vocabulary knowledge of these English teachers. These included 
lifelong exposure to the language, high-level academic studies, and 
a love of literature, language and arts in English. Implications for 
language learning and teaching are discussed, along with suggestions 
for further research.

Keywords: Vocabulary Knowledge of ELT Teachers, VLT and VST 
testing, professional development, sources of vocabulary knowledge.
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