
Félag spænskukennara á Íslandi   

Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2011 og til 1. mars 2012 

Tveir fyrirlestrar voru haldnir í byrjun árs og voru þeir báðir skipulagðir af 

Spænskudeild Háskóla Íslands fyrir tilstuðlan Erlu Erlendsdóttur.   

Í fyrri fyrirlestrinum, sem var haldinn 14.janúar, var Mar Cruz Piñol með erindi um 

hvernig hægt er að nota ókeypis textagagnagrunna á netinu í kennslu, bæði sem 

lestrarefni og efni til að búa til æfingar.  Mjög góð mæting var á fyrirlesturinn.   

Seinni fyrirlesturinn var haldinn 4.febrúar af  Estrella  Montolío og hét hann "La 

gramática de la interacción. Los marcadores del discurso en el aula de ELE".   

     Félagsfundur var haldinn laugardaginn 2.apríl. Á fundinum voru flutt tvö erindi.  

Sigríður Ragna Birgisdóttir sagði frá samstarfsverkefni milli spænskudeildar og 

fjölmiðladeildar í Flensborg, þar sem nemendur kynntust sígaunamenningu á Spáni 

með ferð til Barcelona.  Markmiðið var að draga fram það jákvæða í menningu 

sígauna.  Verkefnið var m.a. styrkt af „Ungt fólk í Evrópu“.  Síðan sagði Hilda Torres 

frá eTwinning verkefni sem spænskudeild Verslunarskólans tók þátt í þar sem 

nemendur kynntust og unnu með nemendum frá Spáni.  Einar Trausti Óskarsson 

kynnti að lokum síðuna "Mar Cruz Piñol's Bookmarks" og byggði kynninguna á því 

efni sem var kynnt á fyrirlestrinum sem var haldinn í janúar um sama efni. 

Þann 14.maí fór formaður félagsins á fund hjá Félagi framhaldsskólakennara 

um starfsemi fagfélaga og samskipti þeirra við FF.  Anna María Gunnarsdóttir 

verkefnastjóri hjá FF stýrði þeim fundi.   

Félagsfundur var haldinn fimmtudaginn 19.maí. Ida Semey og Ásdís 

Þórólfsdóttir, kennarar í MH, kynntu námsefni sem þær eru að þróa í tengslum við 

kennslu í SPÆ103 og verður aðgengilegt öllum á Tungumálatorgi.  Læsi í sinni 

víðustu merkingu er lagt til grundvallar í þróun þessa efnis. 

Einar Trausti Óskarsson og Ingibjörg Böðvarsdóttir kynntu endurmenntunarnámskeið 

sumarsins, annars vegar námskeið sem félagið stóð fyrir og hins vegar námskeið 

sem STÍL stóð fyrir. 

Einar Trausti sagði frá nýrri aðalnámskrá.  Hann rifjaði upp þær breytingar sem ný 

framhaldsskólalög hefðu getað haft í för með sér varðandi kennslu í 3.tungumáli og 

dönsku.  Einar taldi æskilegt að fagfélög 3.tungumáls hefðu með sér samráð og 

samvinnu varðandi þessi mál.  

Í lok síðasta árs var ákveðið að halda sumarnámskeið 2011 um vefsíðugerð 15. 

og 16.ágúst.  Almennt virðist hafa verið ánægja með námskeiðið og fékk það ágæta 

einkunn, þó gagnrýni hafi komið á nokkra þætti þess.   

 



Formaður fór þriðjudaginn 1.nóvember á fund Samstarfsnefndar um 

endurmenntun framhaldsskólakennara með formönnum fagfélaga þar sem starfsemin 

var kynnt. Meðal annars var kynnt ný leið fyrir félög í skipulagningu námskeiða.  Hún 

felst í því að fagfélög geta beðið Endurmenntunarstofnun um að sjá um ýmsa þætti 

skipulagningar á sumarnámskeiði, þ.m.t. val á stað og umsjón veitinga.   

Í sambandi við nýja námskrá, átti Félag spænskukennara sinn þátt í því að ná 

því fram að allir nemendur tækju sem nemur þrem áföngum í þriðja máli, m.a. með 

ítarlegum athugasemdum sem voru sendar ráðuneytinu í janúar um drög að 

námskrám.  Formenn þeirra félaga sem tilheyra þriðja málinu ræddu talsvert sín á 

milli á þessu ári um sameiginleg hagsmunamál.  Þegar ljóst var að breytingar þær 

sem við höfðum barist fyrir höfðu náð í gegn var rætt um hvaða skilning skyldi leggja í 

samanburð á  hæfnimarkmiðum 1.þreps aðalnámskrár í samhengi við 

Evrópurammann.  Einnig var rætt um mikilvægi þess að allir þriðjumálakennarar 

væru upplýstir um nýja stöðu þriðja málsins.  Ákveðið var að tveir úr hverri stjórn 

skyldu hittast í haust og setja saman bréf sem sent skyldi þriðjumálskennurum, þeim 

til upplýsingar. 

Þriðjudaginn 1.nóvember var síðan haldinn fundur um málið.  Fyrir hönd Félags 

spænskukennara komu Einar Trausti Óskarsson og Sigríður Ragna Birgisdóttir.  

Eftirfarandi texti var samþykktur og ákveðið að senda kennurum þriðju mála: 

Við viljum vekja athygli kennara í þriðja máli á aðalnámskrá framhaldsskóla sem gefin var út 

vorið 2011 og á að taka gildi í síðasta lagi árið 2015.  Í námskránni er kveðið á um nám í 

þriðja tungumáli.  Þar segir: 

 

Bóknámsbrautir til stúdentsprófs skulu gera lágmarkskröfu um norrænt tungumál að 

hæfniþrepi þrjú og lágmarkskröfu um þriðja tungumál að hæfniþrepi tvö (sjá viðauka 3). 

 

Þetta merkir að allir nemendur á stúdentsbrautum skuli ljúka 1.hæfniþrepi í þriðja máli.  Í 

viðauka laganna er tekið fram að viðmið 1.hæfniþreps megi fella að viðmiðum A1, A2 og 

hluta af B1 í evrópska tungumálarammanum. 

 

Á fundum síðastliðið vor um hina nýju námskrá kom skýrt fram hjá  fulltrúum 

menntamálaráðuneytis að þetta merkir að nemandi þarf tíma sem samsvarar að lágmarki 

þremur áföngum í núverandi kerfi. 

Það er þannig alls ekki mögulegt fyrir nemanda að ná þessum námskrárbundnu markmiðum 

á námstíma sem samsvarar tveimur áföngum í núverandi kerfi. 

 

Við hvetjum kennara þriðja máls til að vera meðvitaða um þetta og koma þessum 

upplýsingum á framfæri í sínum skóla ef þörf er á. 

 

Virðingarfyllst, 

 

UNDIRSKRIFTIR FORMANNA 

 



Þann 12. nóvember  var aðalfundur Spænskukennarafélagsins haldinn. Þar fóru 

fram stjórnarskipti, en nýir stjórnarliðar eru Anna Pála Stefánsdóttir formaður, Snædís 

Snæbjörnsdóttir gjaldkeri og Ásdís Þórólfsdóttir ritari. Varamaður var kosin Thelma 

Björk Sigurðardóttir. 

Á fundinum var einnig ákveðið að gefa 17 flóttamannafjölskyldum frá Kólumbíu hina 

glæsilegu nýútkomnu íslensk-spænsku orðabók. Þessi hugmynd reyndist 

afbragðsgóð og mæltist gjöfin vel fyrir hjá fjölskyldunum þegar hún var borin í hús af 

stjórnarmeðlimum fyrir jólin.  

Ennfremur var ákveðið að skipuleggja námskeið í Rómönsku-Ameríku sumarið 2013, 

en eftir könnun sem lögð var fyrir félagsmenn reyndust Costa Rica og Argentína 

vinsælustu áfangastaðirnir. 

28. janúar var haldinn félagsfundur í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Þar kynnti 

Ásdís Þórólfsdóttir okkur notkun leikja í kennslu og þátttakendur skiptust eftir það á 

hugmyndum um efnið. Góð mæting og stemmning var á fundinum.  

Að síðustu má nefna að Spænskukennarafélagið hyggst standa fyrir námskeiði 

um hvernig nota má orðabækur í kennslu, en verður það haldið í ágúst 2012. 

 


