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Skilyrði tungumálakennslu 

Inngangur 

Eins og tungumálakennara sæmir er rétt að hefja töluna á orðskýringu – í þessu tilviki á orðinu 

skilyrði sem hér er notað í merkingunni starfsskilyrði, tilvistarskilyrði, aðstæður eða 

kringumstæður. 

Ekki er ætlunin að fjalla hér að neinu ráði um kerfi eða strúktúr svo sem skilgreiningaramma um 

ætlaða færni nemenda í mismunandi þáttum og við mismunandi aðstæður tungumálanámsins s.s. 

frjálst eða bundið tal, formleg eða óformleg notkun ritaðs máls, almennur eða sérhæfður (eða 

akademískur) orðaforði. Ekki heldur um lykilhæfni og –færni sem nota skal til hjálpar við að 

mæla nám og framfarir nemenda og sem viðmiðun í skólastarfi og menntun. Enda sú sem hér 

talar ekki þess umkomin og betra að leita þar í þekkingarsjóð þeirra sem vinna við að laga þessa 

hugsun alla að skólastarfi og menntun á Íslandi bæði almennt og svo sérstaklega hvað 

tungumálanámið og víddir þess varðar. 

Mig langar að líta yfir sviðið og ræða um það sem mætir sjónum mínum og sem ég byggi 

tilfinningu mína og hugsanir um skilyrði tungumálakennslunnar og tungumálanámsins á – nú um 

áratug eftir síðustu heildarendurskoðun aðalnámskráa grunn- og framhaldsskóla, fimm árum eftir 

að lokið var við drög að aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla og röskum tveimur árum eftir 

samþykkt nýrra laga um grunn- og framhaldsskóla og um kennaramenntun. Rétt er að geta þess 

að fyrrnefnd drög að aðalnámskrám frá árinu 2005 voru rituð miðað við að áform stjórnvalda um 

að stytta námstíma til stúdentsprófs um eitt ár gengju þá strax eftir með tilheyrandi almennum 

flutningi á námsefni og jafnvel námsáföngum milli framhaldsskóla- og grunnskólastigs. Þetta 

varð ekki úr, umræðan hefur þróast síðan og málið tekið nokkrum breytingum sem þó eru ekki 

skýrari en svo að það verður okkur að umræðuefni hér í dag hvert sé eiginlega stefnt og hver 

staðan sé. 

Tvennt langar mig að draga fram sem var greinilega komið á kortið þarna fyrir fimm árum. Þar á 

ég við stefnumótun um samfellu í námi nemenda t.d. í erlendum málum milli grunnskóla- og 

framhaldsskólastigs með (að minnsta kosti gerðu kennarasamtökin þá kröfu) tilheyrandi 
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sveigjanleika og breytileika í námi og námshraða. Í öðru lagi var við ritun námskrárdraganna og 

undirbúningsvinnu hennar höfð hliðsjón af viðmiðunarramma Evrópuráðsins fyrir erlend 

tungumál. Bæði atriðin gera verulegar nýjar kröfur til raunverulegrar stefnumótunar sem fylgt er 

eftir með framkvæmd. Ber þar að líta til kennsluhátta, kennaramenntunar og símenntunar og ekki 

síður til aðstæðna í námi nemenda og  kennslu kennara. Þannig kallar hugmyndafræðin um 

samfellu og flæði milli skólastiga og meiri breytileika í  samsetningu og ferli tungumálanámsins 

hreinlega á bættar aðstæður til þess arna og það kostar fé að bæta þær. Enginn vafi er heldur á því 

að fyrrnefndur viðmiðunarrammi og sundurgreining tilætlaðrar færni nemenda í hlustun, tali, 

lestri og ritun með sundurgreiningum innan færniþátta kallar um margt á önnur og betri skilyrði 

en almennt gerast í tungumálanámi og-kennslu í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi.  

 

Eitt er sagt en annað gert 

Margvíslegt umrót og átök um menntastefnu og skólastarf á undanförnum árum og nú síðast 

efnahagshrunið veldur því að ekki er alveg ljóst hvar við stöndum varðandi nám og kennslu 

erlendra tungumála. Þetta er þó ekki eina ástæðan að mínu mati heldur veldur nokkru tilhneiging 

okkar til þess að fást mikið við skipulag og umbúðir náms – svo sem áfangalýsingar og 

einingatalningu – en huga ekki nægilega að því að móta stefnu  - í þessu tilviki menntastefnu um 

tungumálanám og kennslu. Þannig hefur verið unnið mikið og gagnlega með fyrrgreindan 

viðmiðunarramma Evrópuráðsins og rætt mikið, ritað og útbreitt efni varðandi hina svokölluðu 

lykilfærniþætti en á sama tíma ekki legið ljóst fyrir hvernig ástatt væri um margt það er mestu 

skiptir um námið, inntak þess, og skilyrði nemenda til þess að læra erlendu málin og kennara til 

þess að kenna þau. 

Afleiðingar þessa birtast með ýmsum hætti. Þannig hafa ýmsar þversagnir blasað við um árabil. Í 

samfélaginu er töluvert talað um mikilvægi tungumálakunnáttu, bent á ónóga kunnáttu Íslendinga 

í erlendum tungumálum – að ensku ekki undanskilinni, rætt um skaða er af því hljótist fari 

kunnátta í Norðurlandamálum forgörðum og útlistað með ýmsum hætti hve mikilvægt sé að læra 

fleiri erlend tungumál svo sem kínversku, japönsku eða rússnesku og síðast en ekki síst er rætt og 

ritað af skynsemi um þann auð sem vex í okkar garði með fjölmörgum þjóðtungum aðfluttra 

samborgara okkar. Á sama tíma – til dæmis undanfarinn áratug – versna skilyrði nemenda til 

tungumálanáms og kennara til kennslu erlendra mála með margvíslegum hætti. Alþekkt er 

tilvistarbarátta tungumálabrauta framhaldsskólanna, harðnandi og versnandi fjárhagsleg 

starfsskilyrði skólanna hafa áhrif á námsframboð bæði í grunn- og framhaldsskólum, meðferð 

náms sem tilskilið er til stúdentsprófs í erlendum málum svo sem að samkenna stóra sérhæfða 

námsáfanga (svindl á einingum) í þriðja og fjórða erlenda tungumáli á málabrautum, of stórir 

námshópar, val nemenda um þriðja mál skert t.d. með því að fella niður kennslu í einstökum 

þeirra, fábreyttara eða jafnvel ekkert val um erlend tungumál í unglingadeildum grunnskóla. 

Annar en þó skyldur kapítuli eru vandamál sem tengjast símenntun tungumálakennara svo sem 
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hindranir í vegi þess að kennarar í erlendum tungumálum í grunnskólum geti sótt símenntun með 

starfssystkinum sínum í framhaldsskólunum. Þetta er staðreynd þó þessir sömu aðilar starfi 

saman í faggreinafélögum. Þetta vandamál þekkja ekki bara kennararnir sjálfir  og fagfélögin 

heldur bæði menntamálaráðuneytið og stjórnvöld í sveitarfélögum sem og skólastjórar 

grunnskóla og hafa gert um árabil. 

 

Stefnu er þörf 

Já, rétt er það en hvernig á hún að vera? Hvað skiptir máli að skrifa í slíka stefnu? Nokkrar 

tillögur hér um efnisgreinar í nýju tungumálamenntastefnuna sem samanlagt þarf að sýna: 

 Markmið og sýn menntayfirvalda á nám og kennslu í erlendum tungumálum sem taka af 

tvímæli um stöðu þeirra í menntakerfinu og vilja stjórnvalda til þess að fylgja orðum eftir 

með athöfnum. 

 Stefnu um samfellt nám nemenda í erlendum tungumálum á mismunandi skólastigum 

neðan háskólastigs og skuldbindingu um færar leiðir til þess að viðhafa megi 

nauðsynlegan sveigjanleika og breytileika fyrir einstaka nemendur og nemendahópa. 

 Stefnu um nám og réttindi nemenda sem hafa annað móðurmál en íslensku bæði til þess 

að stunda nám í móðurmáli sínu og í íslensku sem öðru tungumáli sem og fyrirkomulag 

um nám í  3. og fjórða tungumáli.   

 Viðmið um tilætlaða hæfni og færni nemenda sem sýna má fram á með góðum 

mælitækjum sem er beitt eins gagnvart öllum. 

 Viðmið um framboð náms og um námsskilyrði nemenda og starfsskilyrði kennara við 

kennsluna.  

 Viðmið um menntun (bæði grunnmenntun og símenntun) kennara í erlendum 

tungumálum sem og í kennarafræðum sem jafna stöðu nemenda á mismunandi 

skólastigum til þess njóta góðrar kennslu í þessum greinum. 

 Sýn yfirvalda á stöðu og þróun tungumálanáms og kennslu og hugmyndir eða álit á því 

hvaða erlendu mál eigi hið minnsta að bjóða upp á í hinu opinbera skólakerfi jafnt 

skyldunám sem og valkvætt nám. 

Ef til vill fara nú einhverjir að ókyrrast og álykta að sú sem hér talar vilji bara rígbinda allt og 

negla og ekki leyfa neinn breytileika eða sjálfsákvörðunarrétt skóla eða skólastiga. Því fer fjarri. 

Ég bendi hins vegar á það sem rök fyrir menntastefnu í þá veru sem hér að ofan greinir að reynsla 

okkar litlu þjóðar af því að leysa  málin með svona hver og hver og vill og verður aðferð eða 
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kjörbúðarvalborði námsgreina og –brauta hafi kennt okkur að slíkt snýst oft herfilega upp í 

andhverfu sína. Kjörbúðarvalborðið má jafnvel nota – til dæmis núna í kreppunni – til þess að 

réttlæta fábreytt námsframboð, tímabundna eða varanlega niðurfellingu heilla námsgreina eða –

brauta og mjög þröngan kost minni skóla bæði  grunnskóla og framhaldsskóla til framboðs 

valgreina sem iðulega bitnar á erlendu tungumálunum. Ástæða þess að svo auðvelt er að fara 

þarna illa með er sú að kjarni og skylda í námi t.d. skv. nýjum framhaldsskólalögum er svo lítil. 

Við þetta bætist svo síaukin sókn í ,,skyndilausnir“ í menntakerfinu, úthalds- og agaleysi sem er 

samfélagslegur vandi á Íslandi og hefur sterk áhrif  á námshegðun nemenda og viðhorf til náms. 

 

Skilyrði náms og kennslu í erlendum tungumálum 

Mig langar nú að víkja máli mínu nánar að námi og kennslu í tungumálum sem eðli málsins 

samkvæmt þarf að innihalda mikil persónuleg samskipti bæði kennara við nemendur einstaka og 

fleiri saman og eins nemenda við nemendur. Nemendur leggja stöðugt mat á menntun og færni 

kennarans þar sem hún birtist í hvert skipti sem sá síðarnefndi beitir erlenda tungumálinu og 

auðvitað færni sinni til þess að miðla því sem læra á. Þetta skapar í senn sérstök og fágæt tækifæri 

til þess að áhugi nemenda og námsvilji eflist gegnum jákvæða fyrirmynd og tilfinningu fyrir því 

að námið sé ,,ekta“ (authentic) og töluverðar ógnanir fyrir sjálfstraust og líðan kennarans sem er 

sífellt í beinni útsendingu. Takist illa til t.d. vegna ónógrar færni í erlenda tungumálinu og eða 

þess að miðlunin gengur ekki sem skyldi líða báðir –  áhugahvöt nemandans og löngun til þess að 

læra tungumálið dvínar og kennarinn nýtur sín verr og kennir þar af leiðandi verr. Notkun erlenda 

tungumálsins í kennslustofunni í hvers kyns samskiptum er afgerandi mikilvæg fyrir námið og 

árangur af því auk þess sem samskiptin styðja bæði vitsmuna- og félagsþroska. Því dreg ég þetta 

fram að nám og kennsla í erlendum málum er um margt  mjög viðkvæm fyrir óhagstæðum 

skilyrðum. Góð námsgögn, aðstæður til fjölbreytilegra vinnuaðferða við námið, hæfilegur fjöldi 

nemenda í námshópum, góð menntun kennara og stöðug símenntun yfir starfsæfina, góðar 

aðstæður til samstarfs við aðra kennara og áhugi bæði samfélagsins og menntayfirvalda á því að 

nám í erlendum málum sé eins og best verður á kosið í skólakerfinu – allt þetta og sjálfsagt fleiri 

atriði má tiltaka um það ástand sem við viljum að ríki.   

 Horft fram á veginn 

Ég vil loks ræða nokkur atriði sem eru mér ofarlega í huga vegna þeirra aðstæðna sem ég hef lýst 

af mínum sjónarhóli hér á undan. Nýju kennaramenntunarlögin sem samþykkt voru á Alþingi 

vorið 2008 fela í sér lengingu kennaramenntunar í fimm ár og meistaraprófskröfu. Mikilvægur 

þáttur laganna er áhersla á aukna menntun kennara bæði á dýpt og breidd þ.m.t. aukin krafa til 

sérhæfingar kennara í kennslugrein eða –greinum eða á sérsviði. Vegna lengingarinnar skapast 

einnig aukin færi til frekara náms í kennarafræðum og til starfsþjálfunar á vettvangi.  Þetta getur 

ef vel tekst til orðið lyftistöng fyrir menntun og störf kennara sem kenna erlend tungumál bæði í 
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grunnskólum og framhaldsskólum. Á sviði símenntunar er ástandið ekki sérstaklega gott hvað 

varðar framboð og aðstöðu til námssóknar og sínu verra fyrir grunnskólakennara en 

framhaldsskólakennara. Framlög til símenntunar hafa rýrnað alvarlega að verðgildi á margra ára 

tímabili og framlög sem ekki eru skyldug þ.e. t.d. lögbundin eða fest í kjarasamninga hafa hrunið 

í kreppunni. Sóknar er því þörf. 

Faggreinafélög tungumálakennara og samtök þeirra STÍL hafa með menntayfirvöldum og 

háskólastofnunum ávallt gegnt veigamiklu hlutverki í að greina stöðu tungumálnáms og kennslu 

á hverjum tíma, móta og þróa breytingar á námskrám og beinlínis að leggja til mannskap í að rita 

námskrár eins og glögglega kom fram bæði í námskrárvinnunni 1999, 2005 (drög) og nú. 

Vandinn nú virðist mér hins vegar vera sá að hlutverk tungumálakennara og samtaka þeirra, 

raunveruleg áhrif á mál og bein tenging við vettvang atburða  þ.e. t.d. við mótun og ritun 

námskrár er allt veikara eða a.m.k. óljósara sem kann að orsakast af því að staða mála er bara 

ekki sérlega skýr nú um stundir. Óskandi er að þetta breytist og tungumálakennarar endurheimti 

nauðsynlegt eignarhald á faglegri þróun sinna greina og kennslu og áhrifavald um breytingar – 

nái vopnum sínum. 

Loks vil ég nefna mál sem mér sýnist enn óleyst en það er það mikilvæga mál að tryggja 

nemendum áfallalausa ferð milli skólastiga og samfellu í tungumálanámi sínu – jafnt þeim er hafa 

íslensku að móðurmáli og þeim sem eiga önnur móðurmál. 

 

 

 

 

 


