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Í samræðum við marga samnemendur mína við Kennaraháskóla Íslands hefur komið í ljós að 

margir þeirra hafa upplifað óspennandi kennslu og óáhugaverð viðfangsefni í grunnskóla og 

eru knúnir áfram af þeim vilja að bæta það sem þeim fannst ábótavant í grunnskólakennslunni 

sem þeir hlutu. Ég er einn þeirra og því hef ég útbúið kennsluefni sem miðar að því að fanga 

athygli nemenda í gegnum miðla sem höfða til áhugasviðs þeirra. 
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Margir unglingar finna fyrir leiða innan veggja grunnskólanna. Ég var einn þeirra en mér 

fannst sem frímínúturnar liðu hjá fullhratt á meðan kennslustundirnar virtust oft endalausar. 

Sem unglingur var ég ekki framúrskarandi námsmaður en þó ekki það sem kallaðist „tossi“. 

Ef ég ætti að lýsa ástandi mínu innan skólastofunnar í einu orði þá kæmist orðið „doði“ 

nokkuð nærri því. Mér fannst lítið af viðfangsefnunum kveikja í mér. Venjulega vann maður 

vinnu sína eingöngu til þess að gera kennarann ekki pirraðan eða hreinlega til að vekja ekki 

athygli á sér. Það var svo einn vetur að þessir hlutir breyttust. Breytingin náði til 

enskunámsins þar sem kennarinn vildi að bekkurinn setti upp söngleikinn „Hárið“. Þetta vakti 

mikla kátínu innan bekkjarins og þessi skólaönn varð ein sú eftirminnilegasta á 

grunnskólagöngu okkar flestra. Hvað var það við þetta viðfangsefni sem heillaði okkur 

nemendurna svo mikið? Jú það var einmitt það að allt í einu vorum við ekki lengur að vinna í 

hefðbundnum kennslubókum heldur vorum við að fást við listir og  spennandi og skapandi 

starf. Athygli okkar var náð. Ef þetta er leiðin til að ná til nemenda hvernig er þá hægt að 

hanna námsefni sem tekur mið af áhugavekjandi þáttum eins og listum og notfæra sér þá til 

kennslu í tungumálum? 

 

Starfskenning 

Síðan ég hóf nám við Kennaraháskólann hef ég oft verið spurður að því hvað ég teldi bestu 

aðferðina til að kenna börnum og unglingum erlend tungumál. Svar mitt eða starfskenning 

hafði mótast nokkuð áður en kennaranám mitt hófst þó að hún hafi þá snúist um hvernig skuli 

ekki kenna. Í kennaranáminu voru alls kyns kennsluaðferðir kynntar og virkuðu sumar frekar 

sem viðvörun um hvernig skuli ekki kenna. Hlustunar- og talaðferðin (audio-lingual), þar sem 

nemendur apa orð og setningar upp eftir kennaranum líkt og páfagaukar, var ein þeirra sem 

ekki höfðuðu til mín fyrir þær sakir að þar eru nemendur hvorki að vinna með raunveruleg 

tjáskipti né neitt skapandi. Málfræði- og þýðingaraðferðin, sem var ríkjandi áður fyrr í 

skólunum, er líklega sú aðferð sem ég kannast best við sem nemandi. Eina og sér tel ég hana 

ekki vera góða vegna þess hve námið verður einsleitt og óspennandi en í málfræði- og 

þýðingaraðferðinni eru þó þættir sem taka verður á í kennslu, þ.e. nemendur þurfa að læra 

málfræðina og það að öðlast reynslu í að þýða úr einu máli yfir á annað getur komið að 

góðum notum í daglegur lífi. Tjáskiptanálgunin, eins og nafnið ber með sér, leggur meiri upp 

úr því að kenna tjáskipti. Málfræði er þó teknir fyrir í tjáskiptanálguninni en meira er lagt upp 

úr því að nemendur læri hana með aðleiðslu á meðan unnið er með tjáskipti. Þessi 

Kennsluaðferð hafði því áhrif á starfskenningu mína vegna áherslanna á tjáskipti en að auki 
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vegna þess hvaða hlutverki kennarinn sinnir í henni, þ.e. að vera ráðgjafi frekar en fyrirlesari 

(Larsen-Freeman 2000). Kennarinn sem leggur inn efni og leyfir nemendum síðan að kljást 

við viðfangsefnið með þá vitneskju að þeir geti leitað til hans getur að mínu mati náð betur til 

nemenda en sá kennari sem stendur upp við töflu allan tímann og þylur yfir nemendum.  

Mín reynsla af tungumálanámi er sú að færni í ákveðnu markmáli kemur ekki fyrr en 

viðkomandi fer að nota málið. Ég tók eftir þessu hjá mér með tvö markmál, ensku og frönsku. 

Bóklega námið gekk afar vel en þegar á hólminn var komið og nota þurfti tungumálið var líkt 

og einhver stífla væri fyrir hendi. Sú stífla brast svo þegar ég dvaldi um stund erlendis og 

komst ekki hjá því að tala tungumálin. Af þessu að dæma ætti besta kennsluaðferðin að vera 

sú að taka nemendahóp, pakka honum niður í tösku, fljúga með hann út til fjarlægra landa, 

útvega honum vinnu, eða finna einhverja sambærilega leið til að tryggja að hópurinn kæmist í 

mikla og raunverulega snertingu við tungumálið og menninguna sem fylgir.  Þetta er auðvitað 

ekki svo einfalt og hætt er við því að margir nemendur myndu frjósa ef þeim yrði kastað útí 

svo djúpa laug. Í mínu tilfelli var ég kominn með ákveðinn málfræðigrunn og orðaforða sem 

átti eftir að virkja með æfingu í raunverulegri notkun málsins. Mikilvægt er að komast í 

snertingu við málið og þurfa að nota það en einnig þarf að hlúa að hefðbundnari þáttum 

kennslunnar eins og málfræði, ritun og lestri. Annar mjög mikilvægur þáttur sem oft vill 

gleymast, er að hafa gaman af að læra tungumálið. Því það er með nám eins og allt annað að 

ef það er skemmtilegt þá vill maður meira af því.  

 

Val á  viðfangsefni 

Að fara með nemendur sína á framandi slóðir er því miður ekki á færi margra og verða því 

langflestir að láta sér það nægja að kennslan fari fram innan veggja skólans. Það þýðir þó ekki 

að kennslan sjálf þurfi að líða fyrir það. Þegar ekki er hægt að flytja nemendur til 

menningarinnar verður kennarinn að flytja menninguna til nemendanna. Claire Kramsch 

(1993:8), prófessor við  Berkley-háskólann í Bandaríkjunum, bendir á að fólk líti oft á 

menningu sem hliðarafurð tungumáls, einhverjar upplýsingar sem tungumálin skila en ekki 

sem hluta af tungumálinu sjálfu. Hún telur að ef litið er á tungumál sem félagslega aðgerð þá 

verði menning kjarni tungumálakennslu. Þá þarf að vera í boði námsefni sem tekur á 

menningarlegum þáttum. En menning er svo margþætt að hægt er að setja nær hvað sem er 

undir þann hatt. Það sem ég ætla mér með listtengdu námsefni er veita nemendum innsýn inn í 

víðfeðman heim listanna og taka fyrir hinar ýmsu starfsgreinar tengdar þeim.  

 



 6 

Markmið námsefnis 

Markmið námsefnis er að gefa nemendum innsýn í spennandi veröld og á sama tíma þjálfa þá 

í notkun enskunnar á skemmtilegan máta. Val á efni tekur mið af því að unglingar eiga 

auðvelt með að samsama sig því og þeirri fullvissu að áhugasvið flestra liggi eða snerti svið 

lista.  

Ungt fólk hefur löngum haft gaman af tónlist og með tilkomu meðfærilegra 

ferðaspilara eins og iPod eru unglingar nánast sífellt með hana í eyrunum. Þess vegna ætti að 

vera lítið mál að vekja áhuga þeirra á náminu í gegnum tónlist, sem og kvikmyndir sem einnig 

eru samofnar menningu unglinga. Í Bretlandi er aldurshópurinn 15-24 ára iðinn við að fara í 

bíóhús og árið 2002 segjast 50% þessa hóps fara einu sinni eða oftar í bíó á mánuði. 

Aldurshópurinn 7-14 ára fylgir þar á eftir en 37% hans fara oftar en einu sinni á mánuði í bíó. 

Síðan þessar mælingar hófust árið 1984 hafa þessir tveir hópar sótt bíóhúsin mest og munu 

þeir líklega halda því áfram (National Statistics [án árs]). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Menntamálaráðuneyti 1999) er imprað á því að það efni sem unnið sé með hverju sinni höfði 

til nemenda og að nemendur fá innsýn í menningu og siði enskumælandi þjóða í gegnum 

fjölbreytilegt hlustunar- og lesefni. Það liggur í augum uppi að tungumál eru félagsleg og 

menningarleg fyrirbæri, þau nærast á menningunni og vaxa og taka breytingum með fólkinu í 

hverju landi fyrir sig. Einmitt þess vegna er það svo mikilvægt að taka á menningarlegum 

þáttum í kennslunni, annars væri það dálítið eins og að kenna sund án þess að hafa sundlaug. 

Maður getur sýnt nemendum bringu-, skrið- og flugsundstökin og útskýrt þau fyrir þeim en 

þeir sökkva líklega eins og steinar þegar út í vatn er komið. Að sama skapi er ekki nóg að 

kenna orðin, beygingarnar og hinar ýmsu málfræðireglur því það er hætt við því að samtöl 

nemenda í útlöndum héldust ekki á floti ef þá skorti menningarlega þætti eins og 

merkingarfræðilega kunnáttu, hagnýtt málfar og svo ekki sé talað um slangur. 

 

Persónuleg reynsla af öðru kennsluefni 

Á mínum grunnskólaárum voru Breakawaybækurnar notaðar við enskukennslu. Þær bækur 

gerðu manni lífið frekar leitt með óáhugaverðum textum, innfyllingaæfingum og afar 

leiðinlegum hljóðsnældum. Mér skilst að þessar bækur megi ennþá finna inn í skólakerfinu ef 

vel er að gáð. Tilgangurinn með þessu verkefni mínu er að útbúa námsefni sem ég hefði verið 

spenntur fyrir sem unglingur. Námsefni sem tekur inn þætti af áhugasviði ungs fólks. 

Námsefnið hef ég hugsað sem viðbót við það námsefni sem er fyrir hendi og tilgangur þess er 

að brjóta upp hversdagslegri verkefni og að hleypa lífi í kennsluna. Því það er aldrei nógu 
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gaman í skólanum. Það er nóg af hreint ágætu námsefni til og dæmi um það eru Network 

(Oxford University Press 1998) og Matrixbækurnar (Oxford University Press 2005) sem nú 

eru almennt í notkun í skólakerfinu. Sjálfur hef ég notað Network í kennslu og höfðu 

nemendur sæmilega gaman af en ég held að kennarar þurfi að passa sig að fara ekki um of 

eftir kennslubókunum því mörg verkefnin eru einfaldlega dauf og leiðinleg ein og sér þó 

hugmyndaríkur kennari geti glætt þau lífi. Uppsetning bókanna er lífleg og björt og textarnir 

eru einnig ágætir. Þó tel ég að bjóða þurfi nemendum upp á annað efni samhliða. Bæði Matrix 

og Network koma inn á listgreinar en mér finnst vanta líflegri verkefni þeim tengdum.  

 

Kostir þess að nota listir við kennslu 

Eins og segir að ofan þá er við val á viðfangsefni haft að leiðarljósi að nálgast nemendur á 

þeirra grundvelli, þ.e. að fást við efni sem þau þekkja og finna sig í, eitthvað sem snertir þeirra 

raunveruleika. Þegar nám fer fram við þær aðstæður er mun líklegra að fróðleikurinn staldri 

við í höfði nemenda. Eitt af því góða sem listir bjóða upp á er að allir hafa skoðun á þeim, 

listir eru huglægar og henta vel til þess að ná fram persónulegum skoðunum og tilfinningum 

fólks. Í aðalnámskrá grunnskóla um enskukennslu kemur fram að ætlast er til að nemendur 

séu styrktir í að skrifa frá eigin brjósti en verkefni tengd listum geta einmitt nýtt sér þá 

huglægni sem einkennir þær til að fá nemendur til að leita inn á við eftir svörum. Þar að auki 

henta listir vel þegar kemur að feimnum nemendum sem hafa áhyggjur af að koma ekki með 

rétt svör við spurningum (Brand 1997) en listtúlkun býður upp á mörg svör við sömu 

spurningunni. Umræða um listir í skólastofunni, sem og annarsstaðar, á að vera opin fyrir 

hinum ýmsu túlkunum og áliti, þ.e.a.s. ef ekki er verið að fjalla um listir í einhverju sögulegu 

samhengi. 

Það er erfitt að þræta fyrir það að krökkum og unglingum þyki gaman að vinna með 

listir og að þær nái til þeirra en það er einmitt þá, þegar búið er að ná athygli nemenda með 

einhverju spennandi verkefni, að námið verður áhrifaríkt. Sé rétt haldið á spöðunum er hægt 

að kenna í raun hvað sem er. Það hljálpar heilanum að vinna úr gögnum og geyma þau  

almennilega, að áhuginn er fyrir hendi. „Við munum venjulega best það sem við teljum skipta 

máli eða teljum vert er að muna“ (Leiguarda 2001:48). Það má gera ráð fyrir að flestir kannist 

við þá tilfinningu að gleyma heillar annar vinnu korteri eftir að prófi lýkur. Þeim mun meira 

sem nemendur njóta námsins og finna sig í því þeim mun auðveldara á námið að reynast. Ljóð 

og söngtextar eru vel til þess fallnir að nota í kennslu (Baoan 2006). Ljóðbrot og   söngtextar 

ná að festa sig í höfðum manna og flestir ef ekki allir muna eitthvað af gömlu skólaljóðunum. 
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Að nota ljóð og söngtexta býður upp á fjölmarga möguleika og fjölbreytt verkefni. Í ritun er 

ein leið að fara í gegnum ljóð með nemendum og ræða síðan um það. Leyfa nemendum að 

koma með sínar skýringar því sjaldnast er hægt að segja að einhver ein merking ljóðs sé sú 

rétta og aðrar séu rangar. Ljóðlist er einnig gagnleg til að kenna hrynjandi tungumáls því að í 

ljóðum er mikin hrynjandi að finna og getur það fært nemendum nýja sýn á uppbyggingu 

tungumála (Baoan 2006). Það að vinna sjálfur með þetta listform og skapa sín eigin ljóð er 

afar örvandi fyrir málþroska, hvort sem það er á móðurmálinu eða á markmálinu. Ljóðlist 

lýtur reglum og hefðum sem eru svipaðar eða þær sömu hvar svo sem ljóð er ort í heiminum. 

Þau hugtök sem notuð eru yfir ljóðagerð eru því kunnug fólki um allan heim og með aðleiðslu 

geta nemendur lært margvíslega færniþætti í tungumálum (Moulton & Holmes 1997). 

Myndlist, eins og önnur list, er kjörin grundvöllur fyrir skoðanaskipti og umræður því 

túlkun á listaverki er persónubundin og getur því túlkun á einu tilteknu listaverki verið eins 

margvísleg og áhorfendurnir. Quentin Brand (1997) lítur svo á að myndlistaverk sé ekki í raun 

listaverk nema einhver horfi á það og að túlkunin sé eins konar samvinna listamanns og 

áhorfanda. Hægt er að nota myndlist sem stökkpall yfir í umræður eða eins og ég hef gert í 

verkefninu „drawing by directions“ þar sem tveir og tveir nemendur vinna saman til að koma 

munnlegum upplýsingum niður á blað á myndrænt form.  

Máttur leiklistarinnar er mikill. Fólk hefur sagt sögur í gegnum leik frá örófi alda og 

mun ætíð gera. Að kenna tungumál í gegnum leik og með því að fá nemendur til að taka þátt í 

leik er áhrifamikil leið til að virkja þau í notkun markmálsins. Að nota leiklist í skólastofunni 

hvetur nemendur til sjálfstjáningar og til samskipta (Wyse & Jones 2001:214) en það gefur 

auga leið að tjáning og samskipti ættu að vera ómissandi hluti af tungumálanámi. Fyrir 

nemendu sem eru frekar lokaðir og inni í skel getur leikur og leikræn tjáning verið frelsandi. Í 

stað þess að vera sitt feimna sjálf er hægt að bregða sér í líki einhverrar annarrar persónu og 

láta ljós sitt skína á þann hátt og þurfa ekki að hafa áhyggjur af því sem aðrir segja eða halda 

(Burgess 1992:20).  

Hvað er svo hægt að segja um tónlist? Ég lærði heilmikla ensku bara af því að hlýða á 

tónlist. Maður hlustaði á einhverja hljómsveit, varð hrifinn og ef söngurinn var ekki skýr þá 

leitaði maður uppi textann og sökkti sér í hann. Stundum komu upp orð sem maður þekkti 

ekki en þá fletti maður þeim upp í orðabók. Þetta nám átti sér stað án þess að maður teldi það 

vera eitthvert nám og í raun án þess að taka eftir því. Það var áhuginn sem dreif mann áfram. 

Þennan hvata sem tónlist hefur geta kennarar notfært sér. Fyrir hlustunaræfingar er hægt að 

gera eins og í verkefninu „lyrics puzzle“ þar sem nemendur hlusta á lag og reyna á sama tíma 
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að púsla textanum rétt saman. Það er hægt að rýna í bókmenntalegt vægi ákveðinna texta og 

athuga hvort nemendur komi auga á einhver þemu í þeim. Sumir textar eru hápólitískir og eru 

þ.a.l. gott stökkbretti yfir í umræður sem annars hefði verið erfitt að koma nemendum inn í. 

Verkefni þurfa ekki alltaf að hafa eitthvert skothelt notagildi, stundum er einfaldlega nóg að 

hafa gaman af einhverju, til að lyfta anda nemenda. Börn og unglingar hafa oft gaman af að 

taka þátt í söng og af minni litlu reynslu í kennslu eru flestir til í smá fíflagang. En kálið er 

ekki sopið þó í ausuna sé komið því tónlist getur virkað vel í kennslu en rangt val á tónlist 

getur haft öfug áhrif og orðið til þess að nemendur missi áhugann og lokist. Ef nemendur fá 

að hafa áhrif á tónlistaval í verkefnum má gera ráð fyrir auknum áhuga af þeirra hálfu. 

 Bókmenntir eru líklega sú listgrein sem mest hefur verið sinnt í tungumálakennslu og 

kennslu yfirleitt. Ekki er áætlað að sleppa henni í þessu námsefni en farin verður óhefðbundin 

leið og litið til myndasagnanna. Myndasögur eru hverju mannsbarni kunnugar og hefur þessi 

grein aldrei verið eins vinsæl og einmitt um þessar mundir. Öll fréttablöð innihalda 

skopmyndir og myndasögur þar sem kímnigáfan ræður ríkjum. Í afþreygingariðnaðinum eru 

myndasögur einnig hátt skrifaðar og kvikmyndafyrirtæki berjast um að koma alls kyns 

hasarhetjum myndasögublaðanna á hvíta tjaldið.  

  

Námsefnið og fjölgreindirnar 

Verkefnin eru hönnuð með það í huga að þau henti sem flestum og er reynt að taka mið af því 

hversu fjölbreyttur nemendahópur getur verið. Þess vegna er reynt að hanna verkefnin í anda 

fjölgreindakenningar Howards Gardner með því að hafa þau fjölbreytt og láta þau reyna á 

mismunandi námsaðferðir. Sum verkefnin eru til að mynda að eðlislagi tengd ákveðnum 

greindum; ljóðagreiningar og hin ýmsu verkefni tengd söngtextum og ritlist taka á málgreind 

nemenda, verkefni úr tónlistakafla námsefnisins reyna augljóslega á tónlistagreind, 

myndlistarþættir á rýmisgreind og leiklistarverkefni gera kröfur til líkams- og hreyfigreindar. 

Ekki er þar með sagt að verkefnin skiptist svona slétt og hreint. Reynt er að hafa verkefnin 

það fjölbreytt að þau reyni á nemendur á sem flestan hátt. Sem dæmi má nefna að verkefnið 

þar sem nemendur vinna í pörum og einn lýsir ákveðnum hlut eða persónu á meðan hinn 

teiknar það sem hann heyrir, reynir til að mynda bæði á rýmisgreind og samskiptagreind. Sá 

nemandi sem talar þarf að taka sjónrænar upplýsingar og koma þeim í orð og á sama tíma 

reyna að koma því í kring að viðtakandinn skilji upplýsingarnar. Að sama skapi þarf sá 

nemandi sem hlustar að meðtaka upplýsingar og setja þær niður á myndrænt form. 
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Lokaorð 

Söngleikurinn Hárið jók áhugann á enskunáminu meðal okkar krakkanna eins og fyrr greinir 

en ekki var það vegna þess að við höfðum sérstakt yndi af söngleikjum. Ástæðan var sú að ég 

hef alltaf haft yndi af tónlist og einnig kvikmyndum og leiklist. Ekki skemmdi það fyrir að ég 

þurfti ekki lengur að hlusta á hið arfaslaka spennuleikrit „Scorpion“ af Breakaway spólunum. 

En hvernig get ég sagt að þetta hafi í raun virkað? Ég get fullyrt það vegna þess að hver einn 

og einasti af mínum gömlu bekkjarfélögum man eftir þessu verkefni og þótt sumir hafi ekki 

verið klárir í tungumálum og ekkert viðhaldið enskunni eftir grunnskóla þá muna allir ennþá 

eftir söngtextunum úr Hárinu. Svona á þetta auðvitað að vera. Viðfangsefnið á að vera 

eftirminnilegt, það á að skilja eitthvað eftir sig en ekki rétt tolla í skammtímaminninu framyfir 

próf. Það er von mín að ég hafi framreitt nógu áhugavert efni til þess að það veki áhuga ungra 

námsmanna og haldi honum.  
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Painting  
 

 

Drawing by directions 

Painters sometimes paint something they see with their eyes: a model that is in 

a room with them, a fruit basket sitting on their coffee table or an apple tree 

while sitting in the garden. Sometimes artists paint something they see in their 

mind, something they remember or something that they simply made up. Now 

you will try to paint/draw something that you see with the eyes of another 

person. Listen to the teacher while he describes a person you have to draw step 

by step. [Teacher introduces the words used to describe facial features such as: 

eyes, ears, mouth, eyebrows, cheeks, jaw, shin, forehead, teeth, lips etc.] 

 

Example: A picture of the artist, Salvador Dali is described by one person and 

drawn by another. This is the result. Amazing right? 

 

Working together 

Now turn to the person next to you and have a go. Choose a picture to describe 

and help your partner to draw it but only by using words. When you finish you 

switch roles. 
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[Objectives: Students get an exercise in conveying and receiving verbal information and 

processing them]  

 

What is real art? 

There are a lot of different styles of painting, many are traditional but some are 

more peculiar and strange looking. Some people say that some of it isn’t art at 

all. But what is art? What do you think? 

[Teacher can get a discussion going; have the students brainstorm on the 

subject]  

 

Form three groups and the teacher will assign you a certain style of paining. Now 

your group has to find good reasons why their style is the best style. Describe 

why your paintings are better than the other groups’ paintings. When you have 

got some good arguments the group selects one (or more) person to get in front 

of the class and present their arguments. There are a few rules: Everyone has to 

take part in finding arguments, don’t be rude and don’t make up silly arguments. 

Finally try and talk together in English.  

The group that is the most convincing wins! The teacher will be the judge. 

 

Expressionism  

Expressionism is where the artist paints things not as they really are but what 

feel like and how they make the artist feels. Instead of just painting what is there 

the artist tries to bring more emotion to the painting by using strong colours and 

by distorting the way things really look. Famous painters who painted in this 

style were Vincent van Gogh, Edvard Munch and Otto Dix. [Words that can be 

used to describe this kind of art: Messy, bright, exaggerated, emotional and 

coarse] 

Surrealism 

Between the two World Wars a new way of painting surfaced. The artists who 

used this style did not really care about the things looked. The images are often 

unexpected and confusing and the viewer can look at them for a long time and 

always see new things out of the painting. Famous artists: Salvador Dali and 

Pablo Picasso. [Words that can be used to describe this kind of art: weird, 

confusing, tangled, surprising, complicated] 
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Realism 1850-1880 

Paintings where the painter tries to paint an accurate picture, much like a 

photograph. These paintings are very detailed and pretty. [Words that can be 

used to describe this kind of art: realistic, beautiful, detailed,] 

 

[Objective: Practising discussing opinion of a particular subject, finding pros and cons and 

presenting arguments] 
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Vincent van Gogh (Expressionism) 

 

 Edvard Munch (Expressionism)                                  James McNeill Whistler (Realism) 

 

Marie Rosalie Bonheur  
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Pablo Picasso (Surrealism) 

 

 

 

 

 

 

                           Otto Dix (Expressionism to the left, Surrealism to the right) 
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Make a self portrait 

Draw a self portrait. You can imitate any painting style you want.  

This is one self portrait inspired by Picasso’s “Dora Maar” 

 

                 Dora Maar                                                     Self portrait 

 
               Your name:_____________________________________________ 
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A day in a world without art  

What would the world be like if there was no art? Write a diary entry where you 

describe your day in this art-less world. What can you do if there is no music, no 

pretty pictures, and no stories. (100 words) 

 

[Objective: Writing a short description of a hypothetical situation] 

 

Visual arts Criss-Cross 

 

 
Across 

1. you dip your brush in it 

3. many artists use this to paint on 

4. the paintings look a bit strange 

Down 

1. a famous artist 

2. munch's most famous painting 
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____________________________________________ 

Music  

 

Lyrics puzzle: 

Listen to a song and try to puzzle the lyrics together. Clues can be found in the 

rhymes. 

[The lyrics below have to be cut into strips, one sentence per strip and given to 

each student] 

 

"Bungle In The Jungle" 

 

Walking through forests of palm tree apartments --- 

scoff at the monkeys who live in their dark tents 

down by the waterhole --- drunk every Friday --- 

eating their nuts --- saving their raisins for Sunday. 

Lions and tigers who wait in the shadows --- 

they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. 

 

Let's bungle in the jungle --- well, that's all right by me. 

I'm a tiger when I want love, 

but I'm a snake if we disagree. 

 

Just say a word and the boys will be right there: 

with claws at your back to send a chill through the night air. 

Is it so frightening to have me at your shoulder? 
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Thunder and lightning couldn't be bolder. 

I'll write on your tombstone, ``I thank you for dinner.'' 

This game that we animals play is a winner. 

 

Let's bungle in the jungle --- well, that's all right by me. 

I'm a tiger when I want love,  

but I'm a snake if we disagree. 

 

The rivers are full of crocodile nasties 

and He who made kittens put snakes in the grass. 

He's a lover of life but a player of pawns --- 

yes, the King on His sunset lies waiting for dawn 

to light up His Jungle as play is resumed. 

The monkeys seem willing to strike up the tune. 

 

Q: From what year do you think this song is from?  

     Can you name the instruments being played in the song? 

 

       [Objective: Listening to a song and accurately assembling the scrambled lyrics] 

 

Filling in a big blank: 

Lyrics to the song “Dust in the wind” are written but there is a gap. The second 

verse is missing and by adding words with the right number of syllables they 

build a whole new verse. 

Example: Bank (1) teller(2)  

 

I close my eyes, only for a moment, and the moment’s gone 

All my dreams pass before my eyes, a curiosity 

 

Dust in the wind, all they are is dust in the wind. 

 

_____(1) _____(1) _______(1), _____(1) _______(1) ________(1) 

________(1) _________(2) _____(1) _____(1) ______(2) ________(1) 
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_____(1) ______(1) _____(1), __________(2) ______(1) ________(1) 

________(1), _______(1) _____(1) ________(2) _______(1) _______(1) 

 

Dust in the wind, all we are is dust in the wind 

 

[Now] Don’t hang on, nothing lasts forever but the earth and sky 

It slips away, and all your money won’t another minute buy. 

 

Q: What do you think the singer is singing about? 

[Objective: Completing the incomplete lyrics of a song] 

 

 

The rider 

When a band or a musician is performing they send ahead a piece of paper (most 

often called a rider) with certain requests for their backstage rooms. It often 

includes peculiar items such as bowls full of blue M&M’s or some special kind of 

water.  

Here below are four examples of items from real riders. Can you match them 

with the right artist? 

 

1) White candles, white table cloths, white flowers, VCR, CD player and Coffee 

stirred counter-clockwise.  

 

2) Coca Cola, Ice cream, Gummy Bears, Doritos, Soy-milk and microwave pop-

corn.   

 

3) Cigarettes, beer, whiskey, vodka and Doritos.  

 

4) Vitamin C, coffee, milk, soy-milk, roasted turkey, Oreo cookies, room 

temperature water.  
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A) Christina Aguilera 

B) Jennifer Lopez 

C) Marilyn Manson 

D) Kevin Federline 

 

[Objective: Matching a real celebrity with their real requests] 

 

Making it 

The Icelandic band “Botnleðja” has just signed a big contract with a major record 

company in the USA. They have to translate all their lyrics to English but the lead 

singer suffers a writer’s block and cannot find the right words. You as their 

manger have to make things right so you decide to do the translating yourself in 

addition you have to find a new name for the band. 

Here you have the original lyrics, now you just have to translate them. Keep in 

mind the rhythm of the text. Use the same number of syllables in each line. 

Good luck and see you on MTV. 

 

Þið eruð frábær, alveg frábær má ég snýta ykkur 

Og ég er skrýtinn soldið skrýtinn ekki flýta ykkur 

Hví ert’að fara, ekki fara er ég fyrir þér 

Ó farðu bara, mér er sama því ekki vinur þinn ég er 

Vúhú……..vúhú……vúhú…vúhú 

[Objective: translating lyrics to a song] 
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Musical Criss-cross 

 
Across 

2. the words of the song 

5. hit it hard 

8. what the artist uses 

10. only a few can go there 

11. sing a .... 

Down 

1. ....guitar 

3. someone who performs music 

4. where music is recorded 

6. where artists write their requests for their dressingrooms 

7. the groove of the song 

9. ....guitar 
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Movies and Theatre 

 

The Future of Movies 

First there were silent movies where people were displayed in black and white 

and pianist would sit in the audience and play the music. Then in the late 1920’s 

the cinemas started showing talkies and now the audience could hear what the 

actors were saying. Later there came colour and computer generated images 

(most often called CGI). Now film makers can present anything they imagine. 

Nearly anything is possible in the movies today, but what about the movies of 

tomorrow or the movies a hundred years from now? What will the movie 

experience be like in the year 2100?  

[The teacher gets the class involved in a brainstorming on the topic after a while 

the students get on with the assignment] 

In pairs discuss the topic of “The movie experience of 2100” What will it be like 

going to the movies in the year 2100? Will there still be movie theatres? Will 

there still be TV’s? 

• Write a description of this. 

• Make up three movies that are released in the year 2100 and tell shortly 

what they are about. 

[Objective: Make up and describe a movie from the year 2100] 
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The Aliens are 

coming    
Put on a play: 
On Halloween (October 30.) 1938 panic erupted when people heard on the radio 

that evil aliens from the planet Mars were invading the Earth and killing human 

beings. Many people called the police and said they heard explosions and smelled 

poisonous gases from the aliens. People were very afraid. But this all turned out 

all right because it was only a radio drama based on the novel of H. G. Wells 

“The War of the Worlds”. It was directed by a very famous director of that time, 

Orson Welles. The play was so well done that many Americans were fooled. They 

must have felt a bit silly the morning after. 

http://members.aol.com/jeff1070/script.html  

Now the class can recreate this magnificent drama.  

There are 23 roles in the play some are big and some are small. Students are 

assigned roles and more than one student can take on the biggest roles. 

For more fun the class can record the play with sound effects and the whole none 

yards. 

[Objective: Reading and rehearsing a play] 

 

Movie lingo: 

Those who have remained in their seats after the movie is over to watch the 

credits roll up know that there are a lot of job titles in the movie industry that 

have strange names and most people don’t know what these crew people do, 

what does the best boy do anyway? Is he maybe the best man’s young brother? 

Now you can find out. 

Listen to this short clip where these job titles are explained, such titles as: 

Gaffer, Best boy, Foley, Boom operator, and Key grip. 

http://www.youtube.com/watch?v=82CTMbn27_g  



 27 

Match these job titles with their appropriate description. 

 

 

1) Foley                                                      A) Holds a microphone on a pole to 

record actors’ dialogues                                                                

2) Best boy 

 B) Claps the board before each take 

and is responsible for loading the 

camera with films  

 

 4) Boom operator                                         C) The head of the electrical 

department. Sets up light 

               

5) Grip                                                           D) Second in charge in the 

electrical department. Assists 

the man in charge. 

 

6) Clapper-loader                                            E) Creates the natural sound 

effects for the movie 

 

                                                                       F) Assist with lighting set-ups 

and when camera is mounted 

on something. 

 
[Objective: Watch a video and answer questions regarding the movie making industry] 
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Movies - Crossword 

 
Across 

1. where movie magic is made 

4. you put it on your face 

6. when the actors hear this they stop acting 

7. name of an award 

9. Tom ..... 

Down 

2. the person that says "action" 

3. a famous movie maker 

5. ..... Jolie 

8. where you go to see a play 
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Comicbooks 

 

Lascaux “The very first comic strips” 

 

In 1940, during the Second World War, four boys were walking near the village 

of Montignac in the south west of France. 

Their names were: Marcel Ravidat, Jacques 

Marsal, Georges Agnel, and Simon 

Coencas. Simon had his dog, Robot, with 

him. The boys were walking in the woods, 

pretending to be explorers when they 

noticed that Robot was nowhere to be 

seen. After a while they realised that the 

dog had fallen into a hole in the ground. 

The boys decided to come back the next 

day with ropes and some light and rescue 

the dog. When they returned the morning 

after they went down the hole but what 

they found there was something amazing. What they had entered was a large 

cave which branched out into other chambers. On the walls of the cave there 

were big and detailed paintings of animals and people.  

Scientists dated the paintings back to 15.000 B.C. and some dated them as far 

back as 25.000 B.C. 

Some of the paintings described an event, told from left to the right much like 

today’s comic strips. 
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Q: 1) The boys were pretending to be explorers, how old do you think 

they were? 

    2) Can you recognise the animals in the paintings? 

    3) Let’s imagine that people had been living in Iceland for over 20.000 

years. Now you, by chance find a cave like the one in Lascaux. What 

do you think would be painted on the cave walls? 

[Objective: Reading a text and ansering questions from it.]    

 

 

 

What is Pondus thinking? 

 

Write in the empty balloons what you think the character is thinking.  
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Web-Quest 

The journey to and around London 

 
 

[Objective: Students learn about a different culture, in a foreign country and 
get exercise e in planning trips over the internet] 

Links: 

Flight: 

http://www.icelandair.is/  

http://www.icelandexpress.is/  
Transportation: 

http://cache.tfl.gov.uk/tfl/pdfdocs/colourmap.pdf  
http://www.tfl.gov.uk/tube/  
http://www.tfl.gov.uk/buses/  

Info on London: 
http://kids.visitlondon.com/explorelondon/  

http://www.visitlondon.com/   

http://www.londontown.com/attractions/ 
Tickets for concerts and football matches: 

http://www.topticketshop.com/prodList.asp?idcategory=32&gclid=CMb

2v-i78YoCFUMLQgodDyGMpw  

http://www.viewlondon.co.uk/ticketshop_music.asp  
Restaurants 

http://www.zaika-restaurant.co.uk/menu.html  

For picky eaters: 
http://www.mcdonalds.co.uk/?f=y  

http://www.kfc.co.uk/index/index.php  

 
 

 
 
In pairs you write a travel story where two friends visit the capital of England. 
Things to do: 

• Book flights (the visit might take about a week) 
• Book a hotel 
• In London there are a lot of things do see and do. Find something fun to 

do (theatre, football matches, concerts, museums) 
• Find places to eat (Indian Cuisine, traditional English food, Cuisine 

Nouveau, ) 
• Interesting places to see (Parliament and Big Ben, London Eye, Thames, 

Tower Bridge, Buckingham Palace, Nr. 10 Downing street, Abbey Road 
Studios) 

• Discover something about the culture (London has a great diversity in 
culture) 

• Take care of your budget (keep track of how much money you spend) 
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• Use local transportation (Taxis, the tube, double decked busses) 
  
Assignment  
Go to the London museum and learn about the “London fire”. Read about the 
context of the fire and about the causes of the fire and answer these questions: 

• Was London a happy place to live in at this time? Explain (yes or no 
answer is not good enough) 

• What was the year of the “London fire”? 
• Why was London at the risk of burning? 
• A French man paid a rather big price for the fire. Explain. 

 
 
Assignment 
You want to go out and see a show. London has plenty to offer when it comes to 
entertainment but this night you want to see a musical and you buy tickets for 
the “Lion King”. 
When you come back you write a letter to a friend or a family member about 
your night. 
This should be in the letter: 

• How much the ticket cost 
• How you got to the theatre 
• The names of the main characters 
• The birthplace of two of the actors 
• How many people have seen the show 
• How many times “Hakuna matata” has been said in the London show 
• Finally write your opinion off the show. Was it enjoyable or was it a waste 

of time (Write at least 3 lines) 
 
Assignment 
“Exploring the world of modern art” 
You go out and visit the “Tate Modern” a museum of modern art. Click the link 
http://www.tate.org.uk/servlet/BrowseGroup?cgroupid=999999956  next you 
click “carousel” there pictures will come and go. When you see a picture you like 
click it and you will get information on it. Click at least 3 pictures and answer 
these questions: 

• Who is the artist? When was he/she born and when did they die? 
• What is the name of the picture/painting? 
• How did the artist make the picture? Did he use oil paint, acrylic paint etc? 
• Describe the picture  
• What did you like about the pictures? (at least 3 lines for each painting) 

 
Assignment 
You have always wanted to go to a wax museum and it just so happens that 
London has one of the biggest wax museums in the world, the Madame Tussauds 
museum. When you finish your tour around the museum you get a phone call 
from a friend and you tell him/her about where you just were. This is what you 
should tell him/her about: 

• How you got there. Use your map of the underground railway (Tube) and 
also click “Plan your visit” 

• How much did the ticket cost? Click “Plan your visit” 
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• Name at least 5 famous people who are presented in the museum? Who 
do you think is the coolest? Explain why. 

Bonus: 
• When was Madame Tussauds born and when did she die? 
• What was her maiden name? 

Extra bonus point: 
• In her “Chamber of horrors” what were these relics of the revolution?  

 
 

 

 

 

Assignment 
Since you are such good people you decide to buy something you can give friends or family 
when you return to Iceland (nephews and nieces for instance) so you go down to Regent 
Street and enter “Hamley’s”, a giant toy store. You are going to spent ₤200.  

• Name the things you bought  
• Who are the lucky persons getting the presents? 
• Are you buying anything for yourself? 
• Be careful not to go over budget 

 
 


