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Ágrip 

Í meistaraverkefninu er leitast við að skoða hvaða listrænu leiðir er hægt að fara í 

tungumálakennslu nýbúa. Markmið þess er að auðga íslenskukennslu nýbúa með listtengdum 

leiðum og leikjum. Í verkefninu var leitað svara við eftirfarandi spurningum: Hvernig getur 

listræn nálgun stuðlað að því að börn hjálpi foreldrum þegar kemur að því að læra nýtt 

tungumál? Kemur það sér vel í tungumálanámi byrjenda að færa valdið til barna? Gæti þessi 

nálgun aukið samkennd og trú nemenda á eigin getu? Hvernig tekst mér að nota þessar 

óhefðbundnu aðferðir við að kenna nýtt tungumál?  

Tjáningarmiðlarnir voru tónlist, hreyfing, leikræn tjáning og sköpun. Leitast var við að börnin 

fengju að njóta sín, öðlast rödd og tjá sig á sínum forsendum, þannig var valdið fært yfir til 

barnanna og í því samhengi skoðaðar kenningar Paulo Freire og róttækrar kennslufræði í 

tengslum við valdeflingu og trú á eigið ágæti. Á námskeiði sem haldið var á leikskólanum 

Ösp var látið á það reyna hvort hægt væri að hrífa foreldra með til að tjá sig á íslensku í 

gegnum leiki við börnin. Þetta listræna fjölskyldusamvinnuverkefni var einnig hluti af 

Barnamenningarhátíð 2015. 

Unnið var upp úr gögnum sem urðu til í ferlinu, s.s. dagbókarfærslum, myndbandsupptökum 

á spjaldtölvum og hljóðupptökum, einnig voru lagðir spurningalistar fyrir foreldra fyrir og 

eftir námskeiðið. 
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Abstract 

The master’s thesis explores an artistic approach in teaching a new language to immigrants. 

The goal is to enrich the experience of immigrants in learning Icelandic through methods of 

art education in a family workshop with young children and their parents. With this approach, 

the children’s delight would possibly engage the parents in learning. This workshop was a 

part of the 2015 Children’s Art Festival in Reykjavík. The research was based on field notes, 

Ipad video recordings, sound recordings and questionnaires to parents before and after the 

workshop. Communication was encouraged through music, movement, drama and creativity. 

The emphasis was on letting the children lead on their own terms and giving them a chance to 

express themselves freely. Thus the children where empowered according to the theories of 

Paulo Freire and Critical Pedagogy principles of empowerment. 

Thesis questions: How can the methods of art education be a tool to empower children to help 

their parents learn a new language? Is it effective to let children lead, when teaching a new 

language to adult beginners? Could this approach increase the students’ sense of belonging 

and their belief in their own ability to succeed? How do I succeed in using these 

differentiated methods in teaching a new language? 
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Formáli  

Ég vil þakka Ásu Helgu Ragnarsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn og stuðning á 

þessu litskrúðuga ferðalagi fræðimennsku. Einnig vil ég þakka Stefaníu hjá Einurð, Nichole 

Leigh Mosty, Renötu Peskovu og Sólborgu hjá Mími fyrir að hafa trú á mér og gefa mér 

tækifæri til að leiðbeina nýjum Íslendingum á íslenskunámskeiðum. Ég þakka þýðendum hjá 

Mími-símenntun fyrir aðstoð við þýðingar. Monika Suchecka Sasinowska fær sérstakar 

þakkir fyrir þýðingar úr pólsku. Sigrún H. Pálsdóttir fær innilegar þakkir fyrir góðar 

ábendingar og yfirlestur. Ég þakka líka eiginmanni, dætrum og fjölskyldunni allri fyrir 

þolinmæði og stuðning.  
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. Inngangur 

Á undanförnum áratugum hefur íslenskt þjóðfélag tekið örum breytingum á ýmsum sviðum. 

Umtalsverðar breytingar hafa átt sér stað í skólastarfi, breytingar sem tengja má 

fjölmenningarlegu samfélagi. Fjöldi innflytjenda hefur aukist, oft er þetta fjölskyldufólk sem 

á börn sem hefja nám í grunnskólum landsins.  

Kennari sem hefur nýbúa í bekk sínum þarf að huga að mörgu við undirbúning á kennslu 

sinni. Æskilegt hlýtur að vera að skapa námshvetjandi umhverfi í þeim tilgangi að nemendur 

af erlendum uppruna taki virkan þátt í skólastarfinu, að þeir nái árangri í námi og öðlist 

félagsfærni. Kennari þarf væntanlega að huga að fjölbreytni í kennsluleiðum þar sem nýbúar 

eru ólíkir eins og aðrir nemendur og nota ólíkan námsstíl.  

Í verkefni því sem hér er kynnt er leitast við að skoða hvaða listrænu leiðir er hægt að fara í 

tungumálakennslu nýbúa. Markmið þess er að auðga íslenskukennslu nýbúa með listtengdum 

leiðum og leikjum. 

Hugmyndin að verkefni þessu kviknaði sumarið 2012 er ég átti leið í gegnum Selfoss. Í 

útjaðri bæjarins sá ég tvær konur í vegkantinum. Þær voru að leita sér að fari. Ég bauð þeim 

far. Þær roguðust að bílnum og hendur þeirra sliguðust undan þungum Bónuspokum. „Flúðir“ 

sögðu þær með torkennilegum hreim, sem ég skildi þó. Ég reyndi að halda uppi samræðum 

við þær á þessari sextán kílómetra leið að afleggjaranum upp í uppsveitir Árnessýslu en var 

engu nær um þær þegar leiðir okkar skildu. Voru þær pólskar eða rússneskar? Það voru engin 

samskipti, sama hvað ég reyndi. Þær voru alveg mállausar. Þær töluðu ekki ensku, ekki 

þýsku. Ég talaði ekki pólsku og ekki rússnesku. Við gátum ekki notað táknmál, bendingar eða 

lesið svipbrigði, því ég var með hendur fastar á stýri og varð að hafa augun á veginum. 

Hverjar voru þessar konur?  

Þessi reynsla fékk mig til að hugsa um tungumálaörðugleika nýbúa á Íslandi og kveikti áhuga 

minn á að nota óhefðbundnar aðferðir í tungumálakennslu. Voru aðstæður að hindra okkar 

samskipti? Hefði ég komist að einhverju um þær ef ég hefði staðið augliti til auglits við þær 

en ekki verið bundin við að stýra ökutæki? Þessar spurningar vöktu hjá mér enn fleiri 

spurningar. Hvernig er íslenskukennslu háttað fyrir þá sem flytja til landsins? Hvaða 

kennsluaðferðir eru notaðar? Eru þær fjölbreyttar? Er einhver ein aðferð hentugri en önnur? 

Eru óhefðbundnar kennsluaðferðir ef til vill vannýttar? Eftir töluverðar vangaveltur ákvað ég 

að kanna hvort óhefðbundnar aðferðir geti verið gagnlegar í tungumálakennslu.  
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Ritgerðin „Gagn og gaman“ er 20 eininga ritgerð til meistaragráðu. Í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar er fjallað um markmið verkefnisins, tildrög og umgjörð fjölskyldu- 

samvinnunámskeiðs. Í öðrum kafla sem ber yfirskriftina „Tungumálanámskeið með listrænni 

nálgun“ er sagt frá markmiðum, uppbyggingu og viðfangsefni námskeiðs. Síðar í þeim kafla 

er fjallað um Orff-nálgun í tónlistarkennslu, samvinnunám og valdeflingu. Í þriðja kafla er 

viðfangsefnið sett í fræðilegt samhengi og fjallað um gildi lista í námi, starfshætti á 21. öld, 

hlekki vanans og sóknarfæri. Fjórði kafli er helgaður listrænu tungumálanámskeiði í 

fjölskyldusamvinnu. Sagt er frá athugunum á námskeiði, þátttakendum og reynt að varpa ljósi 

á hvernig til tókst.  

1.1 Markmið verkefnis  

Í meistaraverkefninu er leitast við að skoða hvaða listrænu leiðir er hægt að fara í 

tungumálakennslu nýbúa. Markmið þess er að auðga íslenskukennslu nýbúa með listtengdum 

leiðum og leikjum. Tungumálanámskeið með listrænni nálgun var haldið í tengslum við 

verkefnið. Námskeiðið var fjölskyldusamvinnunámskeið haldið í þeirri von að í gegnum 

leiki, leikræna tjáningu og tónlist með börnum væri auðveldara að hrífa hina fullorðnu með. 

Þetta listræna fjölskyldusamvinnuverkefni var hluti af Barnamenningarhátíð 2015.  

 Í verkefninu var leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig getur listræn nálgun stuðlað að því að börn hjálpi foreldrum þegar kemur 

að því að læra nýtt tungumál? 

• Kemur það sér vel í tungumálanámi byrjenda að færa valdið til barna? 

• Gæti þessi nálgun aukið samkennd og trú nemenda á eigið ágæti? 

• Tekst mér að nota þessar óhefðbundnu aðferðir við að kenna nýtt tungumál? 

Tjáningarmiðlarnir voru tónlist, hreyfing, leikræn tjáning og sköpun. Leitast var við að börnin 

fengju að njóta sín, að þau öðluðust rödd og fengju að tjá sig á sínum forsendum. Þannig má 

ef til vill segja að valdið hafi verið fært yfir til barnanna og í því samhengi verða skoðaðar 

kenningar Brasilíumannsins Paulo Freire og róttækrar kennslufræði um valdeflingu og trú á 

eigið ágæti, sjá má þá umfjöllun í kafla tvö. 

1.2 Aðdragandi 

Haustið 2014 hófst ævintýri höfundar í íslenskukennslu fyrir nýja Íslendinga. Ferðalagið sem 

þá hófst fólst í að kenna nýjum Íslendingum íslensku eftir óhefðbundnum leiðum. Kennslan 
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hófst í Gerðubergi í desember 2014, þar sem verkefnið Menntun-núna hefur aðsetur. 

Menntun-núna er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, aðila 

vinnumarkaðarins, Reykjavíkurborgar og menntastofnana. „Tilgangur Menntunar-núna er að 

hvetja íbúa í Breiðholti til náms og efla innflytjendur til þátttöku í íslensku samfélagi“, segir í 

bæklingi þeirra (Menntun-núna, 2015). Menntun-núna á í samstarfi við Mími-símenntun um 

íslenskukennsluþátt verkefnisins. Starfsmenn hjá Menntun-núna voru tilbúnir til að leggja út í 

tilraunastarfsemi í íslenskunámi og brjóta svolítið upp hefðbundna íslenskukennslu fyrir nýja 

Íslendinga og bjóða nemendum upp á óhefðbundnar leiðir í námi í samvinnu við Mími-

símenntun. Í janúar 2015 bauðst tækifæri til að kenna á námskeiðum eftir óhefðbundnum 

leiðum í verkefninu Menntun-núna. Höfundur fékk tækifæri til að stýra tveimur íslensku-

námskeiðum á vegum Menntunar-núna og samtakanna Móðurmál. Samtökin Móðurmál eru 

samtök sem voru stofnuð til að skapa vettvang fyrir móðurmálskennslu, vekja athygli á og 

umræðu um tvítyngi og hvetja foreldra til að gefa börnum sínum tækifæri til að efla 

móðurmálið (Pesková, 2013:20). Móðurmálsskólarnir starfa á laugardögum og læra tvítyngd 

börn þar móðurmálið. Hugmyndin var að foreldrar fengju íslenskukennslu á meðan börnin 

lærðu móðurmálið.  

Á námskeiðunum var lögð áhersla á 

talað mál og óhefðbundnar skapandi 

leiðir í kennslu tengdar listkennslu. 

Kennt var í gegnum tónlist, 

hreyfingu, leiki og leikræna tjáningu. 

Áhersla var lögð á talmál og þjálfun 

talmáls og það að nemendur fengju 

ákveðna tilfinningu fyrir talmáli, 

framburði og hrynjanda tungumálsins 

í gegnum samvinnu og hópefli. Reynt 

var að fá þátttakendur til þess að 

njóta sín í tímum, öðlast rödd og tjá 

sig á sínum forsendum. Markmið 

kennslunnar var að auka sjálfstraust 

nemenda í að tala íslensku, efla talmál og auka orðaforða. Í upphafi meistaraverkefnisins var 

gert ráð fyrir að skoða einungis hvernig kennsluaðferðirnar hentuðu hinum fullorðnu nýju 

Íslendingum við að auka orðaforða sinn en fallið var frá því, þar sem tækifæri gafst til að 

Mynd 1 - Að festa rætur. Verk nemenda á Barnamenningarhátíð. 
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bjóða einnig uppá íslenskunámskeið fyrir foreldra á leikskóla í Breiðholti. Það endaði á að 

verða eins konar fjölskyldusamvinna; börn og foreldrar að læra saman. Þótti þá spennandi 

kostur að einblína á fjölskyldusamvinnu. Ákveðið var að kenna hinum fullorðnu og börnum 

þeirra saman, í gegnum listir og leiki og skoða samspil þeirra á vettvangi um leið og kannað 

var hvort óhefðbundnar leiðir í kennslunni væru til þess fallnar að auka orðaforða 

þátttakenda.  

Þann 25. nóvember 2014 hitti höfundur hópinn sem hann var að fara að vinna með í fyrsta 

sinn. Gafst tækifæri á að fylgjast með kennslustund í íslensku fyrir foreldra tvítyngdra barna á 

leikskólanum Ösp. Foreldrarnir lögðu stund á íslenskunám á leikskólanum eftir vinnu. Á 

meðan fengu börnin lengri gæslu á leikskólanum. Þau sátu frammi og horfðu á sjónvarp á 

meðan foreldrarnir lærðu íslensku.  

 Úr dagbók höfundar 25. nóvember 2014: 

Þau eru mjög opin og vilja læra. Börnin sitja frammi og bíða. Skoða betur barnahópinn.  
Hvað eru þau gömul? Hvernig get ég látið þau vinna saman?  
Hví ekki að hafa börnin með?  

Þarna kviknaði hugmynd um að finna leiðir til að leyfa fjölskyldum að vinna saman að 

íslenskunámi. Það virtist vera rökrétt framvinda að færa fjölskyldurnar saman því höfundur 

hafði góða reynslu af að stýra námskeiðum í tónlist og skapandi hreyfingu fyrir foreldra og 

börn á leikskólaaldri. Leikskólinn Ösp, Mímir-símenntun og verkefnið Menntun-núna ákváðu 

að greiða götu fyrir fjölskyldusamvinnunámskeiði í íslensku á umræddum leikskóla, 

höfundur tók að sér verkefnið. Námskeiðið fór fram á laugardögum á vormisseri 2015 og stóð 

í ellefu vikur í eina og hálfa klukkustund í senn. Farið var í fjöruferð, sú ferð stóð í þrjár 

klukkustundir. Námskeiðinu lauk síðan með sýningu nemenda laugardaginn 25. apríl 2015 á 

Barnamenningarhátíð í Gerðubergi. Yfirskrift sýningarinnar var: Bæði fugl og fiskur (Enginn 

vill vera hvorki fugl né fiskur). Í kynningu sagði: Sýningin fjallar um nýja Íslendinga. Að 

setjast að í nýju landi. Að festa rætur. Á sýningunni verða blóm sem nemendurnir ræktuðu 

gróðursett í keri sem er í laginu eins og eyjan Ísland (Sjá mynd 1). Sýndar verða mósaík 

myndir af „íslenskum“ fuglum sem nemendur settu saman úr skelfisk. (Sjá mynd 2 og 3 og 

myndband nr. 2). 

Flest börn á leikskólanum eru tvítyngd og því þörf á íslenskukennslu í samfélagi leikskólans. 

Námskeiðið var opið foreldrum á leikskólanum, þeim að kostnaðarlausu. Alls voru tuttugu og 

fjórir nemendur sem sóttu námskeiðið; tólf fullorðnir og tólf börn. Fjórtán koma frá Póllandi, 

þrjú frá Serbíu, tveir frá Litháen, tveir frá Filippseyjum og þrjár mæður frá Nepal. Þó að 
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tuttugu og fjórir hafi komið á námskeiðið þá mættu að meðaltali sjö til átta nemendur í hvern 

tíma. Eins og áður segir fór námskeiðið fram á laugardögum kl. 13:30 – 15:00. Nú var hafið 

ferðalag sem fólst í að kenna nýjum Íslendingum íslensku eftir óhefðbundnum leiðum í 

fjölskyldusamvinnu. 

2.	  Tungumálanámskeið	  með	  listrænni	  nálgun	  
 
Farið var af stað með fjölskyldusamvinnunámskeiðið á leikskóla í Reykjavík þann 14. 

febrúar, 2015. Á námskeiðinu var lagt upp með að nota tónlist, dans, hreyfingu, leiki, rím og 

vísur sem efnivið í íslenskunámi fyrir nýja Íslendinga. Einnig var unnið í höndum að 

listsköpun á námskeiðinu. Námskeiðið byggðist á fjölskyldusamvinnu, það er að segja að 

leikskólabörnum og foreldrum þeirra var kennt saman, þau unnu saman að verkefnum og 

studdu hvert annað. Sjö fjölskyldur tóku þátt í námskeiðinu, allt mæður með börn sín. Hver 

tími stóð í eina og hálfa klukkustund. Námskeiðið fór fram á laugardögum og stóð í ellefu 

vikur. Námsefni sem tekið var fyrir í upphafi námskeiðs voru litir, blóm og býflugur. Þannig 

var lögð áhersla á að hafa viðfangsefnið í upphafi alþjóðlegt, eitthvað sem allir gátu tengt við. 

Þá var fjallað um húsdýrin en seinni hluti námskeiðsins fór í að vinna með íslenska fugla. 

Markmið kennslunnar var að reyna að auka við orðaforða þátttakenda með listrænni nálgun. 

Uppbygging kennslustunda var sem hér segir: 

Fimm mínútur: Þátttakendur koma sér fyrir 

Fjörutíu og fimm mínútur: Tónlist og skapandi hreyfing og leikræn tjáning 

Fimm mínútur: Slökun 

Þrjátíu og fimm mínútur: Skapað í höndum 

Fyrstu fimm mínúturnar voru fjölskyldur að koma sér fyrir í kennslurými. Í upphafi hvers 

tíma settust þátttakendur í hring á gólfinu. Næstu fjörutíu og fimm mínútur fóru fram á gólfi. 

Verkfærin voru tónlist, skapandi hreyfing og leikræn tjáningu. 

Þátttakendur voru boðnir velkomnir með nafnalagi áður en æfingar hófust. Sungið var nafn 

hvers barns og aðstandendur boðnir velkomnir. Nemendur spreyttu sig á að fara með og 

syngja íslenskar vísur og söngtexta. Reynt var að velja lög með skýrum textum, til að kenna 

þátttakendum nýjan orðaforða og æfa framburð. Textarnir voru misþungir. Oftast var reynt að 

velja lög með einföldum íslenskum textum sem gátu höfðað til barnanna eða sem börnin 

jafnvel kunnu (Sjá fylgiskjal I).  
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Stundum þurfa tvítyngdir nemendur að glíma við mál og texta sem inniheldur of mörg orð 

sem eru þeim framandi. Ef þeir þurfa að takast á við mörg ný orð í einu geta þeir ekki rýnt í 

merkingu þeirra og tileinkað sér innihald textans (Grabe og Stoller, 1997; Huang, 2007). 

Nokkur lög voru hreyfileikir eða hringdansar sem reyndu á samhæfingu nemenda og lýstu 

athöfnum s.s. hlaupa, ganga aftur á bak, synda, snúa sér í hring svo eitthvað sé nefnt. Eitt lag 

byggðist upp á svarsöng (e. call and response) í tengslum við að læra liti. Kennari syngur: 

„Hver er með gult blóm?“ Einhver svarar: „Ég er með gult blóm.“ Í innlifunaraðferð; 

leikrænni tjáningu við tónlist, léku nemendur býflugur, blóm, fugla, hesta og fleira þessháttar. 

Til að reyna að auka máltilfinningu og æfa framburð var áhersla lögð á hrynjandi í orðum, 

farið var með vísur, orð endurtekin og 

atkvæði orða spiluð með kroppaklappi 

eða á ásláttarhljóðfæri. Endurtekning 

er mjög gagnleg í kennslu tvítyngdra 

nemenda. Nemendur þurfa að heyra, 

segja og sjá orðin endurtekin sem þeir 

læra hverju sinni (Roessingh, 

2014:88). Einnig spiluðu börn og 

fullorðnir lög á bjöllur (e. bell chimes). 

Þegar spilað var á bjöllurnar, fylgdust 

fullorðnir með texta og spiluðu rétta tóna eftir merkingum við textann. Merkingarnar voru 

sýndar með lit eða með bókstöfum nótna. Í sameiningu mynduðu bjöllurnar fallegan 

samhljóm. Ekki var boðið upp á textablöð þegar nemendur voru úti á gólfi, heldur lögð 

áhersla á hlustun og munnlega geymd. Textar voru sendir rafrænt til foreldra áður en mætt 

var í tíma. Til að skapa fasta venju var sungið lag í lok tónlistarstundar: „Nú er tónlistin búin í 

þetta sinn“. Þá tók við fimm mínútna slökun. Stundaglasi var komið fyrir á miðju gólfi og 

börnin fylgdust með og sögðu til hvenær slökuninni var lokið. Síðustu þrjátíu og fimm 

mínútur samverunnar voru á rólegri nótunum. Unnið var í höndum að sköpun; unnið með leir, 

leir litaður og gefinn ilmur, þæfð ull, blómafræjum plantað og unnið var að umhverfislist í 

sand með skeljum. Markmiðið var að fá þátttakendur til að auka við orðaforða sinn, tjá sig 

sem mest í söng og tali, efla sköpunargleði, ímyndunarafl og samvinnu. 

Mynd 2 - Kría. Úr seríunni „Bæði fugl og fiskur“. 
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2.1. Orff-nálgun í kennslu - tilfinningar og gleði 

Höfundur ritgerðar hefur lengi kennt tónlist og skapandi hreyfingu í anda Orff-skólans sem á 

þýsku nefnist Orff-Schulwerk. Orff-nálgun er byggð á kennsluhugmyndum þýska 

tónskáldsins Carls Orff sem starfaði á fyrri hluta síðustu aldar. Hann þróaði aðferðir í 

tónlistarkennslu ásamt Gunnhild Keetman. Í Orff-nálgun er barnið upphafspunktur 

kennslunnar. Orff talar um grunntónlist (elementar musik) og gengur út frá því einfalda í átt 

til hins flókna (Nanna Hlíf Ingvadóttir, 2013:8). Tónlist er frumþáttur og allir geta lært 

tónlist, að hans mati. Barn getur lært tónlist eins og það lærir tungumál. Orff bætir við: 

„Grunntónlist er náttúruleg, eðlileg líkamstjáning og á færi allra að læra og taka þátt í og 

hentar barninu vel“ (Orff 1963/2011:144). Grunntónlist Orff-skólans felur í sér að samþætta 

tónlist, hreyfingu og talað mál. Carl Orff bendir á að í mörgum menningarsamfélögum er ekki 

til hugtak sem aðskilur tónlist og dans, heldur er litið á tónlist og hreyfingu sem eina heild 

sem er samofin tungumálinu (Orff, 1963/2011:144). Orff tónlistarkennsla hefur reynst 

höfundi afar vel í vinnu með leikskólabörnum og í kórstarfi með grunnskólabörnum. Þar er 

hreyfing stór þáttur í lærdómsferlinu. Sálfræðingurinn Howard Gardner hefur gagnrýnt 

hvernig hausinn hefur verið slitinn frá búknum í kennslu í vestrænni menningu. Hann kallar 

það skilnað á milli þess huglæga og líkamlega og á þar við almennt viðhorf fólks að það sem 

við gerum með líkamanum sé á lægra plani eða lítilsverðara en að leysa og rökstyðja jöfnur í 

orðum, með rökrænni úrlausn eða öðrum óhlutbundnum táknkerfum (Gardner, 1983:207-

208). Gardner mælir með því að viðkomandi þættir starfi saman og sé gert jafnhátt undir 

höfði.  

Á leikskólum er gengið út frá hugmyndaheimi barnsins og barninu sjálfu; líkama, manneskju. 

Orð verða að laglínum eða takti sem er klappaður, stappaður eða hoppaður eftir kröfum 

barnanna. Börnin spila á ásláttarhljóðfæri, dansa, fara með rím, hlusta markvisst, læra lög og 

lifa sig inn í ævintýri við sönglag eða leika sínar eigin sögur við tónlistarlega upplifun. „Það á 

að byggja menntun á ævintýraheimi, síðan á sköpun,“ segir Rudolf Steiner (1974:44). Í Orff-

nálgun er börnum gefið tækifæri til að dansa, syngja, hlusta, vera skapandi og tjá sig í leik. 

Lögð er áhersla á að örva ímyndunarafl barnanna og fylgja hugmyndum þeirra eftir. Þá hlýtur 

að vera gott að kennarinn sé viðbúinn með tónlist, hljóðfæri og leikmuni til að styðja við 

sköpun barnanna. Á svipaðan hátt og á kóræfingum með grunnskólabörnum læra yngri börn 

texta, búa til hreyfingar sem eiga að túlka innihald söngtexta. Slíkar kennsluaðferðir flokkar 

Ingvar Sigurgeirsson sem innlifunaraðferð, þ.e. „nemendur lifi sig inn í aðstæður eða tjái sig 

með einhverjum hætti“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2008:98). 
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Þessa aðferð, innlifunaraðferð, notar höfundur bæði með leikskóla- og grunnskólabörnum og 

mun nýta þessa leið á námskeiðinu sem lýst er í þessari ritgerð. Í verkefninu er stuðst við 

kenningar Orffs um að samþætta tónlist, hreyfingu og talað mál og þeim blandað saman við 

kenningar Steiners um sköpun og heildræna þátttöku barna.  

Dr. Carla Hannaford taugalífeðlisfræðingur og kennari (1995) hefur ritað um áhrif hreyfingar 

á nám. Hún segir að þegar nemandi myndi sterkar tengingar við það sem hann er að læra 

verði til þekking. Síðan með tjáningu næst meiri skilningur og festa, á því sem var lært. 

Mannleg tjáning getur verið margvísleg, segir Hannaford (Hannaford, 1995:87). 

Leiklist notar til dæmis orð, sjónræna þætti, líkamsmál og mjög oft tónlist. Listræn 
tjáning eins og til dæmis í leiklist, tónlist, dansi, myndlist og bókmenntum er mjög 
sérhæft samspil og beiting: líkama, huga og tilfinninga. Að tjá sig í list er ákaflega 
mikils virði fyrir allan þroska og vitsmunalegan skilning einstaklings (Hannaford, 
1995:88). 

Hannaford bætir við að ekki megi vanmeta listir og íþróttir sem búa yfir öflugum leiðum í 

hugsun og samskiptum við heiminn. Þessar greinar eigi í menntakerfinu rétt á meira 

fjármagni og tíma (Hannaford,1995:88). 

Orff sá fyrir sér að kennsluhættir sem eru mikið byggðir á tjáningu yrðu samþættir inn í 

skólakerfið og tónlistariðkun yrði ein af grunnstoðum skólakerfisins, samþætt öðrum 

námsgreinum. Hann hafði trú á þessari leið í allri kennslu. Carl Orff sagði: 

Auðvitað er hægt að byrja kennslu í fullorðinsfræðslu með leik og sérstaklega 
með leik og hreyfingu. Löngunin í að leika sér, sem við búum flest ennþá yfir, 
er lykilatriði og ætti að nýta (Orff, 1932/2011:72-73). 

Reynt var að skapa slíkar aðstæður með fullorðnu fólki og börnum á fjölskyldu- 

samvinnunámskeiðinu sem höfundur kenndi á og skrifar hér um. Slík samvera foreldra og 

barna getur verið mjög gefandi og gæti hugsanlega nýst markvisst til náms. Höfundur hefur 

stýrt námskeiðum með íslenskum foreldrum og þriggja ára börnum annars vegar og 

foreldrum og ungabörnum hins vegar með Orff-nálgun sem gaf góða raun. Orff-nálgun gæti 

ef til vill hentað vel til að kenna nýtt tungumál þar sem þar er um samþættingu tónlistar, 

hreyfingar og tungumáls að ræða. Þessa tengingu foreldra og barna í leik og tónlist má ef til 

vill nýta og yfirfæra í tungumálakennslu því tónlist er, eins og aðrar listir, leið til sköpunar og 

tjáskipta. Hún krefst „líkamlegrar samhæfingar, greinandi hugsunar og tilfinningatengsla“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011:150). Höfundur ritgerðar myndaði í æsku sterkar tengingar 

við tónlist og úr varð þekking. Með tjáningu í söng, tengt tilfinningum og gleði, kom meiri 

skilningur og festa á því sem lært var (Hannaford, 1995:87).  
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Dagbókarfærsla höfundar 26. janúar 2013: 

Tungumál fyrir mér er tjáning, hrynjandi og tónlist. Lestur og tal er hrynjandi 
hljómfall sem fer upp og niður eins og dans. Í gamla skólakverinu „Gagn og 
gaman“ stóð: „Sísí segir s, s, s. S, s, segir Sísí. Sísí segir so, so, so. So, so segir 
Sísí...“ Þessa síðu lærði ég utanbókar og „las“ mjög stolt sem barn. Rím og 
hrynjandi höfðaði til mín, en að lesa gekk hægt. Ég man fyrsta lagið sem ég 
lærði í söng sjö ára gömul hjá Guðmundi Norðdal söngkennara: „Ef væri ég 
söngvari syngi ég ljóð... .“ Fyrsta lagið sem ég lærði tíu ára í dönsku var „Der 
var en bager i Nørregade… .“ Fyrsti enskutíminn í tólf ára bekk hófst á því að 
fara með rím „One, two, it´s a shoe, three, four, it´s a door ... .“ Í þýsku í 
menntaskóla sungum við Lorelei: „Ich weiß nicht was soll es bedeuten … . “ 
Söngurinn var mér kær. Það fólst gleði í söngnum. Söngur, hrynjandi og rím 
höfðaði til mín og í gegnum það lærði ég best. Hví ekki að nota þessa leið 
meira í tungumálanámi? 

Tilfinningar geta haft áhrif á nám. Sýnt hefur verið fram á að jákvæðar tilfinningar og 

hreyfing styðja við nám (Morris, 2012:56). Rannsóknir hafa einnig sýnt að „[...] hreyfing 

bætir ekki bara lærdómsferlið gífurlega, heldur bætir líka; skapandi hugsun, heilsu og 

minnkar streitu […]“ (Hannaford, 1995:14 ). Að vera laus við streitu léttir nám, því streita 

getur komið í veg fyrir námsárangur (Morris, 2012:56).  

Leikur er óneitanlega samofinn í Orff-nálgun; hreyfileiki við tónlist, dans, söng, hrynjandi, 

vísur eða orðarím. Í námskrá um íslensku fyrir útlendinga er farið fram á að nýta leik í 

tungumálanámi: 

Fjölbreyttum aðferðum í tungumálakennslu skal beitt við kennsluna til að 
koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp og til að æfa alla færniþætti. Til 
dæmis má nefna einstaklings- og paravinnu, leiki, hópvinnu, vettvangsferðir 
o.fl. (Námskrá, Íslenska fyrir útlendinga, 2008:3) 

Frjáls leikur getur verið öflug leið til náms og menntunar. Leikurinn skipar ekki stóran sess í 

skólum, segir tónlistarkennarinn Robert Falkner (Falkner, 2013). Ingvar Sigurgeirsson tekur 

undir það og vill auka veg leikja á öllum skólastigum og telur „markvissa notkun þeirra geta 

stuðlað að auknum áhuga, virkni og fjölbreytni, ef vel er á haldið“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

2008:49).  

Í aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla í kaflanum um grunnþáttinn sköpun segir:  

Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna 
og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna 
hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild 
(Aðalnámskrá grunnskóla, framhaldsskóla 2011:24, 22). 

Þarna eru orðin „hamingja“ og „gleði“ notuð í aðalnámskrá grunnskóla. Hamingja og gleði 

byggja á tilfinningum og hér eru þær tilfinningar tengdar við leik.  
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Á fjölskyldusamvinnunámskeiðinu eru leikir notaðir talsvert sem kennsluaðferð með það að 

leiðarljósi að stuðla að auknum áhuga og virkni þátttakenda og um leið auka við fjölbreytni 

kennsluaðferða.  

Að höfða til tilfinninga, eins og gert er í leikjum, getur styrkt nám. Rannsókn 

taugafræðingsins Antonio Damasio sýnir að tilfinningar eru í lykilhlutverki þegar hæfni til að 

taka ákvörðun er metin (Morris, 2012:87). Leikur getur höfðað til tilfinninga og listir geta 

höfðað til tilfinninga. Ken Robinson leggur áherslu á gildi tilfinninga í námi. Hann bendir á 

að það að tjá sig án tilfinninga sé vélrænt og ómanneskjulegt. Robinson telur að mannlegu 

eiginleikarnir; samvinna, samkennd, siðfræði og gildismat hafi orðið undir í vestrænum 

skólum (Robinson, 2011:195).  

Höfundur ritgerðar sótti þing sem Menntun-núna stóð fyrir í Gerðubergi í október 2014. 

Þingið bar yfirskriftina „Íslenska og fjölmenningarsamfélagið.“ Juan Camillo Roman Estrata, 

formaður fjölmenningarráðs Reykjavíkurborgar, ræddi þar um samvinnu og samkennd og það 

að fá að vera hluti af heild í tengslum við tungumálanám. Hann talaði um að það þurfi 

stuðning og opinn hug þeirra sem fyrir eru, ef festa á rætur í nýju landi. „Það þarf að fá að 

þróa rætur, tengingu í gegnum tilfinningar, í gegnum vini“. Til að læra tungumál 

samfélagsins, þarf manneskjunni bæði að þykja vænt um samfélagið og tungumálið. Hann 

segir: „Ég sjálfur varð ástfanginn af tungumálinu.“ Þannig lærði hann íslensku (Elsa 

Arnardóttir og Geirlaug Jóhannsdóttir, 2014:8). Estrata leggur áherslu á að þróa tengingu í 

gegnum tilfinningar þegar nýtt tungumál er lært. Í gegnum þúsund lítil samskipti spila 

foreldrar og börn á tilfinningar hvers annars (Morris, 2012:85). 

 Á fjölskyldusamvinnunámskeiðinu var lögð áhersla á að reyna að kveikja leikgleði 

leikskólabarnanna til að vekja tilfinningar og léttleika hjá foreldrum. Þannig var ef til vill 

hægt að fá foreldra til að slaka á og njóta sín með börnunum og ýta þannig undir nám.  

2.2. Tungumálakennsla í félagslegu ljósi 
 
Umrætt fjölskyldusamvinnunámskeið byggir á að vinna með félagslegan þátt 

tungumálakennslu. Í kaflanum um grunnþætti í aðalnámskrá framhaldsskóla er hugmyndin 

um félagslegan þátt læsis dreginn fram, það er læsi á tungumál. Þar segir: „Læsi snýst um 

samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er því félagslegt í 

eðli sínu“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011:16). Listir geta verið mjög félagslegar í eðli 

sínu. Í þessari, ef svo má segja, heildrænu tungumálakennslu eru listgreinar; tónlist, leiklist, 

dans (hreyfilist) nýttar sem hjálpartæki skyn- og talfæra, ásamt samvinnuleikjum. Að vera 
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saman, vinna saman og tala saman er hornsteinn samfélags, segir Hafþór Guðjónsson dósent í 

menntavísindum við Háskóla Íslands í hugleiðingu um þekkingu og skólastarf og hann bætir 

við: 

Samfélag, samvinna, samskipti. Að baki þessum orðum liggur sú einfalda 
hugmynd að vera saman um eitthvað. Að deila hugmyndum, að skiptast á 
orðum um reynslu. Þannig lærum við best (Hafþór Guðjónsson, 2002:2). 

Samvinna var útgangspunktur höfundar þegar lagt var upp með samvinnunámskeið fyrir 

foreldra og börn; að færa fjölskyldur saman í nærsamfélagi, að gefa færi á samstarfi í leik, og 

um leið í námi, hver með sínum nánasta. Heimspekingurinn John Dewey leit svo á að skóli 

skyldi byggður á samvinnugrunni; grunni lýðræðis. Hann sá fyrir sér að skóli væri í góðum 

tengslum við samfélagið; ætti í raun að vera smækkuð mynd af samfélaginu (Dewey, 

2000:16).  

Fjölskyldur úr nærsamfélagi hittast og starfa saman á námskeiðinu. Námið felst í samskiptum 

barna og fullorðinna í leik og athöfnum. Börn læra margt áður en þau byrja í skóla þegar nám 

snýst um leik og athafnir með öðrum (Hafþór Guðjónsson, 2002:2). Þessi leið til náms á 

ekkert síður við um þá sem eldri eru. Er nám ekki hluti af því að vera til, að vera manneskja í 

samskiptum við aðrar manneskjur? Dewey taldi helsta grundvöll náms skapast í reynslu 

einstaklingsins þegar hann er í nánum samskiptum við fólk og umhverfi. Hann nefnir það 

nám í verki (e. learning by doing) (Ólafur Páll Jónsson, 2010:35). Þetta útskýrir Hafþór 

Guðjónsson ágætlega með dæmi þar sem barn öðlast málþroska í gegnum leik og samvinnu: 

Barn lærir á og lærir um bolta með því að leika með boltann og leika við aðra 
með hann. Smám saman verður hljóðið b-o-l-t-i tákn þessara athafna. 
Hluturinn „bolti“ og hljóðið „b-o-l-t-i“ fá merkingu fyrir barninu í leik og starfi 
(Hafþór Guðjónsson, 2005:2; Dewey, 2000). 

Tákn athafnanna ættu einnig að öðlast meiningu meðal hinna fullorðnu, þegar orð og athafnir 

vinna saman. Að starfa í hóp getur eflt skilning og aukið næmi fyrir viðhorfum annarra.  

Sálfræðingurinn Lev Vygotsky setti fram námskenningu um svæði hins mögulega þroska (e. 

the zone of proximal development). Svæði hins mögulega þroska er á milli þess sem 

einstaklingur er fær um að tileinka sér óstuddur og þess sem hann þarf aðstoð við. Sá sem er 

reyndari getur aðstoðað þann sem er styttra kominn í námi. Í kenningunni staðhæfir Vygotsky 

að þekking og hugsun séu í grunninn félagslegs eðlis. Hann talar um að félagsleg samskipti 

séu meginstoð í námi. Gegnir tungumálið lykilhlutverki. Börn þurfi aðstoð frá fullorðnum eða 

eldra barni til að ná að tileinka sér ýmsar athafnir. Gildi, verklag og þekking hafa á þann hátt 

verið yfirfærð frá kynslóð til kynslóðar. Þannig læra börn af foreldrum og hví ekki foreldrar 
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af börnum? Þetta gæti átt við um samvinnunámskeið barna og foreldra sem hér er kynnt. 

Samvinnan er öllum í hag. Kenningar hins rússneska Vygotsky hafa haft áhrif á starfshætti í 

skólum og orðið til þess að auka samvinnunám (Landau og O´Hara, 2012:269-271). Samstarf 

við aðra getur styrkt sjálfsmynd og eflt sjálfstraust. Í samvinnunámi geta nemendur þjálfað 

sig í lýðræðislegum samskiptum. Að vinna saman getur vakið samkennd og jákvæð viðhorf 

til annarra. Samvinna getur einnig styrkt félagsleg tengsl innan hóps og dregið úr einangrun 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2008:138).  

Einnig má nefna að foreldrar á samvinnunámskeiðinu sem hér er fjallað um hafa börnin með 

sér á námskeiðið og þurfa því ekki að hafa áhyggjur af gæslu fyrir þau. Börnin una sér í 

öryggi sinna nánustu. Að stuðla að áhyggjuleysi hjá foreldrum, bæði af börnum og tungumáli 

hlýtur að vera ákjósanlegt. Að stuðla að samvinnu og leikgleði, í öryggi sinna nánustu, hlýtur 

einnig að vera ákjósanlegt bæði fyrir börnin og hina fullorðnu. Maður er manns gaman.  

Markmið í samvinnunámi eru ýmist einstaklings- eða hópmarkmið. Sé unnið eftir 

hópmarkmiði vinna allir í hópnum sameiginlega að því að skila einni ákveðinni afurð. Ef 

unnið er eftir einstaklingsmarkmiði í samvinnunámi aðstoða nemendur í hópnum hverjir aðra 

með því að ræða spurningar eða verkefni, veita endurgjöf og / eða leiðsögn (Good & Brophy, 

2003:276). Á samvinnunámskeiðinu aðstoðuðu börnin foreldrana ef þau höfðu ekki nægan 

orðaforða, þau hjálpuðust að við að leysa verkefnin og bættu hvort annað upp í 

tungumálanáminu, ef svo mætti segja. 

2.3. Valdefling í námi 
 
Þeir sem aðhyllast róttæka kennslufræði (e. critical pedagogy) vilja sjá breytta kennsluhætti í 

skólum á 21. öld. Róttæk kennslufræði snýst um að skilja og hafa áhrif á tengsl samfélags og 

skóla. Brasilíumaðurinn Paulo Freire er einn helsti hugmyndasmiður róttækrar kennslufræði. 

Hann barðist fyrir réttindum sárafátækra, ólæsra bænda í heimalandi sínu (Freire, 1973:10). 

Freire varpar ljósi á hvernig ráðandi hópur í samfélagi gerir sínum gildum og menningu hátt 

undir höfði. Ísland er ungt fjölmenningarsamfélag og er að stíga sín bernskuskref í 

fjölmenningu. Þessi skref eru vandstigin, því lengi býr að fyrstu gerð. Kennarar og 

menntastofnanir eru spegill samfélagsins segir í róttækri kennslufræði (Wink, 2005:165) og 

hafa áhrif á gang mála. Freire lýsir hinni svokölluðu ítroðsluaðferð og segir að hún tilheyri 

ráðandi öflum samfélags og þjóni hagsmunum þeirra sem stjórna (Freire, 2009:53). Frá 

sjónarhóli róttækrar kennslufræði er hún í andstöðu við skapandi skólastarf, vinnur gegn 
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leikgleði og kemur í veg fyrir að nemendur upplifi valdeflingu og þroski með sér gagnrýna 

hugsun á eigin forsendum. 

Nýir Íslendingar eru jaðarhópar sem geta orðið undir í skólakerfinu. Að falla í skuggann, hafa 

ekki rödd og vera í veikri stöðu í samfélagi getur skaðað sjálfsmyndina. Að efla 

einstaklingana ætti að vera hagur hvers samfélags. Fjölbreytileiki er ávinningur fyrir 

heilsteypt samfélag sem vill ýta undir víðsýni og standa vörð um lýðræði (Wink, 2005:3). 

Hafþór Guðjónsson lýsir skólasamfélagi okkar svona: 

Þegar kemur að skólastarfi er eins og við „skiptum um gír“. Í stað þess að nýta 
okkur þá möguleika sem felast í því að vera saman tökum við til við að skilja 
okkur að, verða kennarar og nemendur, þar sem hinir fyrrnefndu eru allt í öllu 
en þeir síðarnefndu óvirkir þiggjendur. Þessi „gírskipting“ býr í menningu 
okkar (Hafþór Guðjónsson, 2005:2). 

Í skólanum lærum við hver við erum og hver við eigum að vilja vera. Hver er ég sem 

nemandi? Hver er ég sem kennari? Hvernig á ég að kenna? Samfélagið hefur svarað þessum 

spurningum fyrir okkur. Rödd samfélagsins getur verið ofursterk og staðið í vegi fyrir 

breytingum. Hið ósýnilega vald hefur strengt girðingar sem getur hamlað einstaklingum í að 

blómstra.  

Árangursrík leið til að átta sig á hinu ósýnilega valdi er að virða fyrir sér samfélagið í 

gegnum gleraugu fatlaðra. Að mati Freyju Haraldsdóttur er það að geta sig lítið hreyft ekki 

mikil fyrirstaða. Það er samfélagsgerðin sem henni finnst mest hamlandi: 

Ég geri mér grein fyrir að það sem veldur mér mestri fötlun í tilverunni eru 
girðingar samfélagsins, ok staðalímynda, vald ráðandi afla sem ákveða, hver 
er nógu góður eða hver sé hæfur í hvað. Það má segja að þessi uppgötvun 
mín hafi gefið mér frelsi frá því að taka við dómnum og loka mig af sem 
manneskja og kona (Freyja Haraldsdóttir, 2013:20). 

Úr bókinni: Disabled Children´s Childhood Studies. Critical Approaches in a Global Context. 

Þannig getur skóli og samfélag verið hamlandi afl og dregið úr frumkvæði og frelsi 

einstaklinga. Róttæk kennslufræði storkar því sem við tökum sem sjálfsögðum hlut og hvetur 

til að spyrja nýrra spurninga. Markmið róttækrar uppeldisstefnu er að gefa þeim sem minna 

mega sín rödd og vald. Að breyta er oft erfitt. Róttæk kennslufræði snýst um að breyta 

einstefnu í samvinnu, þátttökuleysi í þátttöku. Hún felst í að umbreyta stöðnun og hvetja 

einstaklingana áfram, gera þeim kleift að hjálpa sér sjálfir með auknu valdi á aðstæðum eða 

valdeflingu (e. empowering) (Wink, 2005:6). Valdefling er þegar manneskja upplifir að hún 

hafi stjórn á lífi sínu og njóti réttar til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hlutverk valdeflingar er 
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uppbygging manneskjunnar, að fá hana til þess að trúa á eigið ágæti (Steinunn Ágústdóttir, 

2014:28).  

Í tónlist og skapandi hreyfingu með leikskólabörnum hefur höfundur þann háttinn á að hlusta 

á hugmyndir barnanna og reyna að fylgja því sem tendrar glóð í augum þeirra. Þá þarf að hafa 

meðferðis alls kyns hljóðfæri og fylgihluti. Ef börnunum dytti í hug að biðja um eitthvað er 

kennarinn með allt til taks í leikinn og lærdómsævintýraferðina sem börnin stjórna. Velta má 

fyrir sér hvort þetta lærdómsferðalag nefnist ekki gagnkvæm valdefling. Kennarinn útdeilir 

valdinu til barnanna með því að spyrja þau: „Hvað eigum við að gera núna?“ eða „Eigum við 

að gera þetta?“ Börnin svara ýmist játandi eða neitandi. Kennarinn getur einnig spurt: „Er 

leikurinn búinn núna?“ eða „Eigum við að gera þetta einu sinni enn?“ Börnin segja sína 

skoðun. Þannig hafa orðið til lifandi tónlistarleikir úr hugskoti barnsins í tónlist og skapandi 

hreyfingu.  

Freire segir að menntun eigi að byggja á því að nemandi og kennari eigi að nema á sama 

tíma, hvor af öðrum (Freire, 2009:53). Börnin efla menntun kennarans með hugmyndum 

sinum.  

Leikskólabörn eru skapandi í eðli sínu og koma sífellt á óvart með hugmyndum sínum. Á 

tónlistarnámskeiði með íslensku fuglaþema varð til dæmis til skemmtilegur leikur þar sem 

börnin vildu leika rjúpur og hauka. Þá var það kennarans að finna viðeigandi tónlist og 

skipuleggja leikinn eftir hugmyndum barnanna. Þarna er kennarinn í aukahlutverki og börnin 

hafa valdið. Segja má að hlutverk kennara sé að virkja áhugahvöt, með öðrum orðum 

leikgleði, barnanna. Börnin þurfa að vera þátttakendur í lærdómsferlinu, í stað þess að vera 

þiggjendur einhvers sem hreyfir ekki við þeim. Ef nemendur tengja ekki við efnið er best að 

fella það niður (Wink, 2005: 173). Valddreifingin getur þannig verið lykill að leikgleði 

barnanna. Á íslenskunámskeiði í fjölskyldusamvinnu, sem hér er kynnt, er leikgleði barnanna 

nýtt til að fá foreldrana til samstarfs í leik, söng og hreyfingu. Börnin stjórna svolítið ferðinni, 

valdinu er dreift og foreldrarnir eru fengnir til samstarfs fyrir tilstilli barnanna. Börnin hafa ef 

til vill meiri völd en fullorðnir þar sem mörg þeirra kunna meira í íslensku en þeir fullorðnu 

og eru því í sterkari stöðu. Börnin hafa frelsi í leiknum og það eykur gleðina. Það er 

grundvallaratriði að kveikja áhuga barnanna til að ná til foreldranna. Ef kennarinn nær ekki 

áhuga barnanna, nær hann heldur ekki til foreldranna. Eins og áður er getið eru sum börnin í 

sterkari stöðu á námskeiðinu en foreldrarnir ef þau kunna meira í tungumálinu. Þau finna til 

sín, bera í raun ábyrgð á að kenna foreldrum nýtt tungumál og ættu að finna til síns ágætis.  
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Kennarinn er ekki lengur sá sem kennir, heldur sá sem nemur í samtali við 
nemendur, sem nema og kenna samtímis. Til að vald virki sem skyldi þarf 
valdið að vera tengt frelsi en ekki að vinna gegn frelsi. Enginn kennir 
öðrum og enginn nemur af sjálfsdáðum (Freire, 2009:57). 

Valdefling snýst einnig um að fá foreldrana til þátttöku, að valdefla þá í gegnum börnin. 

Valdefling er huglæg tilfinning sem í gegnum tengsl ýtir undir 

sjálfsákvörðunarrétt, sjálfsvirðingu og sjálfsmat og hefur áhrif á 

félagsstöðu. Hugtakið valdefling tengist því lífsgæðum og mannréttindum. 

Valdefling getur byrjað í; grasrótarstarfi, út frá stefnumótun stjórnvalda eða 

þjónustukerfa, eða verið hluti af félagslegri íhlutun (Hlutverkasetur, 2009). 

Það getur falist gleði í því að vera áhugasamur þátttakandi. Að vera virkur í samfélagi getur 

verið valdeflandi. Eitt af markmiðum Námskrár íslenskunáms er að nemendur nái „að öðlast 

trú á eigin málhæfni á íslensku“ (Námskrá, íslenska fyrir útlendinga, 2008:6). Með 

valdeflingu er stuðlað að trú á eigið ágæti. Hvað er eftirsóknarverðara en samfélag þar sem 

flestir ná að blómstra? 

3 . Gildi lista í námi í fræðilegu ljósi  
 
Í þessum kafla er greint frá fræðilegu samhengi verkefnisins. Kaflinn greinist í fimm 

undirkafla þar sem sérstaklega er fjallað um gildi lista í námi, kennslu nýrra Íslendinga, 

fjölbreytta kennsluhætti á 21. öldinni. Í lokin er fjallað um hvort kennarar geti ef til vill verið 

fastir í viðjum vanans í kennsluháttum og hugmyndir að úrbótum.  

3.1. Gildi lista í námi 
 
„Listir vekja svo mikla gleði.” 

 Sigrún Björg Ingþórsdóttir, leikskólastjóri í bráðum 40 ár 

Listir hafa verið óaðskiljanlegur hluti af lífi mannsins frá örófi alda. Það eru til minjar sem 

sýna að list var orðin hluti af lífi manna löngu áður en ritmálið kom til skjalanna. List lifir í 

öllum menningarheimum. Í menningu allra þjóða lifir ljóðlist, frásagnarlist, myndlist og það 

er sungið, dansað og stigið á stokk hvert sem litið er í samfélögum manna. Að skapa er 

manninum eðlislægt. Án sköpunargleði hefði mannskepnan varla komist jafn langt og orðið 

er (Bamford, 2006:19). Listgreinakennsla ætti því að vera í hávegum höfð í skólum en er það 

svo? 

Allir eiga rétt á listgreinakennslu. Hún er jafn mikilvæg og stærðfræði, lestur og ritun (Eisner, 

2002:19, Goodman, 1978:102, Siegesmund, 1998:199). Eisner (2002:38-39) hvatti alla 



 25 

kennara til að prófa listgreinar og sagði þær efla afköst í bóknámi. Hann var fylgismaður þess 

að auka vægi listgreina í námskrám og taldi að þá fyrst yrði listgreinum gert nægilega hátt 

undir höfði. Listgreinar virðast ekki hafa verið hátt skrifaðar í íslensku skólakerfi síðustu 

öldina. Listir og verkgreinar eru yfirleitt taldar upp síðast í námskrám mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Oft er talað um þær sem aukagreinar. Þetta staðfesta lögin. Á 

Íslandi er tónlistarnám barna ekki eitt af lögbundnum verkefnum sveitarfélaga. (Aðalnámskrá 

2011 og lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985).  

Þessu var öðruvísi farið á tímum Aristotelesar og Alexanders mikla um 350 fyrir Krist. Þá 

voru íþróttir og tónlist í hávegum hafðar en minna lagt upp úr málfræði og bókmenntum 

(Geir Þ. Þórarinsson, 2009).  

Hetland og Winner (2004:158) hafa rannsakað tengsl milli námsárangurs nemenda og 

listiðkunar. Í niðurstöðum rannsóknar sinnar nefna þau að það sé kominn tími til að færa fram 

sannanir fyrir gildi lista fyrir þjóðfélagið. Þau staðhæfa að helsta vonin fyrir listir í skólastarfi 

sé að réttlæta þær fyrir það sem þær geta gert en aðrar námsgreinar geta ekki gert.  

Það virðist sem samfélagið meti bókleg fög til mestra verðleika. Í rannsókn á starfsháttum í 

íslenskum grunnskólum kemur fram að nemendum finnst list- og verkgreinar skemmtilegar 

en telja þær ekki eins mikilvægar og bóklegar greinar. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 

gildismat nemenda á listgreinum endurspeglaði mat foreldranna á þessum greinum (Gerður 

G. Óskarsdóttir o.fl. 2014:272-273). Þannig haldast hefðirnar og gildin mann fram af manni. 

Með samþættingu væri ef til vill hægt að flétta hin margræðu tungumál listarinnar betur inn í 

skólastarf, því list er öflugt samskiptaform. Listir geta kennt okkur margt um lífið og heiminn 

sem ekki verður tjáð eða ritað. Listform er tjáningarform, listform er tungumál (Eisner 2002, 

1988:36, Dewey 1934:110). Það er hægt að tjá sig í gegnum liti, tóna, hreyfingu eða látbragð. 

List getur höfðað til allra skilningarvita; sjónar, heyrnar, bragðs, lyktar og snertingar, og 

síðast en ekki síst til tilfinninga.  

Höfundur hefur lengi verið undir áhrifum frá fjölgreindarkenningu Gardners og telur hana 

heilladrjúga við skipulagningu á kennslu. Í kenningunni nefnir Gardner að hver manneskja 

hafi a.m.k. sjö greindarþætti. Þessum greindarþáttum skiptir hann í; málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, hreyfigreind, félagsgreind og sjálfsþekkingar-

greind. Gardner bendir á að menn læri ekki allir eins og sumt liggi betur fyrir einum en 

öðrum (Gardner, 1983, Fjölgreindarkenning Howard Gardners, 2001). Kenning Gardners 

gerir ráð fyrir að hver einstaklingur búi yfir hæfni á öllum greindarsviðum og ef einstaklingur 
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fær nægilega örvun og leiðsögn getur hann þróað hvert greindarsvið að viðunandi getustigi 

(Gardner, 1999:41-45, Armstrong, 2000:20-22, 63). Í skólastarfi telur Gardner að listir eigi að 

njóta sín í takti við bóklegar greinar.  

Fræðimaðurinn Ken Robinson mælir einnig með listum í skólastarfi og því að leggja rækt við 

sköpunargáfu nemenda og bendir á að kennarar ættu að höfða til skynjunar nemenda 

(Robinson, 2010). Þar koma listgreinar sterkar inn, því þær byggja á fjölbreyttri skynjun. 

Listgreinar gefa færi á að rækta hina ýmsu hæfileika nemenda. Listir í kennslu snúast ekki 

bara um afurðina; uppákomu eða sýningu; listin getur gefið lífsfyllingu, víkkað hugsunarhátt, 

jafnvel mótað lunderni. Hún getur hjálpað nemendum að leita skýringa, bætt tengsl manna á 

milli og verið þáttur í að deila menningu (Eisner, 2002:3). 

Fá listir uppreisn æru í íslensku skólakerfi á þessari öld? Það er ef til vill von um að svo 

verði. Ferskur andblær kom með aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla. Þar eru kynntir 

til sögunnar grunnþættir menntunar (2011). Einn af grunnþáttunum er sköpun. Í aðalnámskrá 

grunnskóla 2011 er kallað á skapandi skólastarf. Í Sköpun, ritröð um grunnþætti menntunar 

segir: 

Kenna þarf öll fög á skapandi hátt og nota til þess margs konar aðferðir … 
Fjölbreyttar kennsluaðferðir og hugkvæmni kennara eru lykilatriði. 
Jafnframt þarf að sinna af alúð skapandi listnámi og auka þekkingu og 
skilning á menningarsögu. Í gegnum listnám og menningarstarf getur 
einstaklingurinn skilið samtíma sinn og um leið sjálfan sig, hann áttar sig á 
sérstöðu sinni og finnur um leið til samkenndar með öðrum. 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, (2012:49).  

Framsetning grunnþátta menntunar getur talist viðleitni til úrbóta í skólastarfi á Íslandi. Ann 

Bamford gaf út viðamikla skýrslu um listgreinar á Íslandi sem kom út á prenti árið 2011. Þar 

er sett fram tillaga um að þróa námsleiðir í listum og stuðla með öflugum hætti að skapandi 

samþættu námi í gegnum listir (Bamford, 2011:167). Skapandi skólastarf, sem gefur færi á að 

rannsaka og auðga ímyndunarafl í gegnum listir og vísindi, er það sem margir fræðimenn 

menntavísinda og foreldrar vilja halda í, fremur en að sjá sköpunarþáttinn veslast upp undir 

yfirþyrmandi kröfum um „alvöru“ bóknám. Menning sem er fátæk af ímyndunarafli á sér 

ekki glæsta framtíð. Í slíku samfélagi verða litlar framfarir, ef enginn sér möguleika og 

tækifæri sem bjóðast (Eisner, 2002:5). Skýrsla Bamford og skrif Eisners gefa 

skólastjórnendum á Íslandi gott tilefni til að efla listir í skólastarfi.     

3.2. Kennsla nýrra Íslendinga 
 
„Til að verða hamingjusamur í nýju landi þarf að læra tungumálið.” 
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Gabriele Graubner Jónasson, þýskur innflytjandi sem flutti til Íslands 1945 

Innflytjendur á Íslandi eru af ólíkum 

uppruna. Þeir koma frá mörgum 

menningarsvæðum, hver með sitt 

móðurmál. Menntun þeirra er misjöfn 

og þeir hafa misgóðan grunn í sínu eigin 

móðurmáli. Sumir eru vel í stakk búnir 

til að takast á við nýtt tungumál í nýju 

landi en aðrir ekki. Tækifæri til að 

kynnast íslensku gætu verið betri því 

mörgum Íslendingum er tamt að tala 

ensku við nýja Íslendinga. 

Menntamálaráðuneytið (2008:2) hefur 

sett saman námskrá í íslensku fyrir 

útlendinga. Þar er lögð rík áhersla á að 

með íslenskunámi eigi að gera 

innflytjendum kleift að verða virkir í 

íslensku samfélagi. Námsþættirnir eiga 

að snerta persónulega færni, félagslega færni og starfsfærni. Þann 13. nóvember 2012, með 

staðfestingu frumvarps til laga um málefni innflytjenda, var samþykkt að stofna 

fjölmenningarsetur undir yfirstjórn velferðarráðherra. Árið 2000 hafði alþingi falið 

félagsmálaráðherra að vinna að því að stofna miðstöð nýbúa á Vestfjörðum í samvinnu við 

sveitarstjórnir, Rauða kross Íslands og Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða. Í ályktun sagði:  

Hlutverk miðstöðvarinnar verði að greiða fyrir samskiptum Íslendinga og 
erlendra ríkisborgara, vinna með sveitarstjórnum að eflingu þjónustu fyrir 
erlenda ríkisborgara, fyrirbyggja vandamál í samskiptum fólks af 
margvíslegum menningarsvæðum og auðvelda aðlögun erlends fólks að 
íslensku þjóðfélagi. (Fjölmenningarsetur, 2012).  

Fjölmenningarsetur hefur aðsetur á Ísafirði. Það veitir upplýsingar um fullorðinsfræðslu fyrir 

innflytjendur og kennslu í íslensku fyrir nýja Íslendinga. Á vef Fjölmenningarseturs má sjá að 

hægt er að læra íslensku í kvöldskóla í helstu þéttbýliskjörnum landsins. Á 

höfuðborgarsvæðinu er boðið uppá nám í kvöldskóla en einnig er hægt að læra íslensku í 

dagskóla hjá Mími-símenntun, í Háskóla Íslands, í fjölbrautaskólum og iðnskólum. 

Íslenskunám er í boði á fjórtán til fimmtán stöðum víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu 

(Fjölmenningarsetur, 2015).  

Mynd 3 - Lundi. Úr seríunni „Bæði fugl og fiskur“. 
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Það er meira framboð af ólíkum námskeiðum en áður var og íslenskukennsla er orðin 

fjölbreyttari. Hægt er að setjast á skólabekk og nema íslenska málfræði og ritmál eða læra 

hversdagsorðaforða og hagnýta hluti í óformlegra umhverfi (Hugvísindasvið HÍ, 2015, 

Dósaverksmiðjan, 2015). Það hlýtur að vera mikilvægt að hafa flóru námskeiða sem 

fjölbreyttasta, bjóða upp á mörg ólík námsskeið því nemendur læra á ólíkan hátt og geta haft 

mismunandi námsstíl (Gardner, 1983). Það styrkir nýbúa og opnar þeim enn fjölbreyttari 

leiðir til að læra íslensku. Íslenska reynist ekki öllum nemendum auðveld. Málið einkennist af 

erfiðum beygingum og framburðurinn getur verið nýbúum strembinn. Í íslensku eru nokkuð 

flóknar sagnbeygingar og fallorð beygjast í fjórum föllum sem reynist mörgum 

einstaklingnum erfitt.  

Að stilla íslensku upp sem mjög erfiðu tungumáli er ekki hvetjandi fyrir þá sem vilja læra 

hana. Íslendingar ættu frekar að vera duglegri og þolinmóðari við að tala íslensku við 

innflytjendur, til að hjálpa þeim að læra tungumálið, því æfingin skapar meistarann.  

„Það tengist svo mikið sjálfstrausti að hafa gott málfar í því landi sem maður býr“, segir 

Þórey Eyþórsdóttir talmeinafræðingur (Þórey Eyþórsdóttir, 2014). Hefðin hefur verið, í 

rannsóknum á tungumálanámi, að einblína á orðaforða, framburð og málfræði; að tala, skilja, 

lesa og skrifa. Seinni tíma rannsóknir hafa hins vegar beint sjónum að getu til að tjá sig eða 

tjáningarfærni (e. Communicative competence) (Gardner, 1985:12).  

Að læra nýtt tungumál krefst þess ekki að leggja sig hart eftir flókinni málfræði og geta beitt 

henni markvisst, né að standast óskemmtileg próf segir Stefan Krasen prófessor í 

málvísindum. Samkvæmt kenningum Krasens er besta tungumálanámið að eiga í einlægum 

samskiptum, venjulegum samræðum, þar sem sá sem er að læra er ekki að hugsa um form 

setninga, heldur að ná að gera sig skiljanlegan og ná að skilja það sem sagt er á nýja 

tungumálinu. Bestu aðstæður til tungumálanáms eru þegar nemandi er laus við streitu, honum 

er gefið færi á að skilja, honum er komið í skilning um hluti sem hann hefur áhuga á að vita 

(Schutz, 2014).  

Ungverjinn Zoltán Dörnyei, sem starfar í Englandi, hefur skrifað um viðhorf og hvata í 

tungumálanámi. Hann lítur svo á að tungumála-sjálfsöryggi (e. linguistic self- confidence) sé 

besti hvati til að læra annað tungumál. Dörnyei skilgreinir tungumála-sjálfsöryggi sem álit 

manneskju á eigin getu og eiginleikum til að ná settu marki. Þetta öryggi er byggt upp með 

því að eiga samskipti við nýja málsamfélagið. Þeir sem eru að læra tungumálið verða 
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öruggari eftir gæðum samskiptanna og með síendurteknum samskiptum. Þannig skapar 

æfingin meistarann (Dörnyei, 2005:X). 

Í skýrslu félagsmálaráðuneytisins um aðlögun innflytjenda segir: „Kunnátta í íslenskri tungu 

er lykillinn að íslensku samfélagi og getur ráðið úrslitum um aðlögun innflytjenda að íslensku 

samfélagi“. Í skýrslunni segir ennfremur að rannsóknir og viðtöl hafi sýnt að meirihluti fólks 

af erlendum uppruna á Íslandi vilji læra íslensku (Félagsmálaráðuneyti, 2007:6).  

Þyrfti íslenskt samfélag ekki að gefa innflytjendum fleiri lýðræðisleg tækifæri til að spreyta 

sig á að tala íslensku? Heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey lagði áherslu á 

mikilvægi lýðræðis í menntun. Lýðræðislegt samfélag er líklegra til að stuðla að fjölbreyttari 

og jákvæðari reynslu meðal einstaklinga samfélagsins bætti Dewey við. Það má þó ekki 

gleyma því að hið lýðræðislega samfélag krefst virkni af þátttakendum sínum. Sá sem er ekki 

virkur nýtur ekki kosta hins lýðræðislega samfélags (Ólafur Páll Jónsson, 2010:36). Það á svo 

sannarlega við um marga innflytjendur sem búa hér á landi. Margir eru hálf mállausir og 

tengjast illa inn í samfélagið. Virkni þeirra í samfélaginu er oft mjög takmörkuð. Því er brýnt 

að finna fleiri leiðir til að gefa nýjum Íslendingum jákvæða reynslu í íslenskunámi og hjálpa 

þeim að komast betur inn í samfélagið. 

3.3. Fjölbreyttir kennsluhættir á 21. öld 
 
 „Að læra er reynsla. Allt annað eru bara upplýsingar.“ 

 Albert Einstein 

Óræð mynd, undin og veðruð, með forgrunni, bakgrunni, blæbrigðum, klessum, slettum, 

þráðum, þykkri og þunnri áferð, dýpt, litbrigðum, ljósi og skuggum. Þetta er flókið málverk, 

málverk kennsluháttanna. Hvað eru kennsluhættir? Kennsluhættir (e. teaching practises) eru 

þær aðferðir sem kennari kýs að beita í kennslu, ásamt námsumhverfi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2008:12). Skólastefna hvers skóla hefur einnig áhrif á kennsluhætti. Kennsluhættir segja til 

um heildarkennsluskipulag; er til dæmis skipt í bekki eða námshópa? Þeir vísa til 

kennsluaðferða sem notaðar eru; samvinnunám, hlítarnám, bekkjakennslu, teymiskennslu svo 

eitthvað sé nefnt. Kennsluaðferðir (e. teaching method, instructional method, stategy) geta 

verið beinar eða óbeinar, þær geta verið kennara-, nemenda- eða einstaklingsmiðaðar (Ingvar 

Sigurgeirsson 2008:12, Starfshættir í grunnskólum, 2014:113). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er kallað eftir fjölbreytni í kennsluháttum til að koma til 

móts við ólíkan námsstíl nemenda (2011:24). Þessar áherslubreytingar má rekja til 

fjölgreindarkenningar Gardners (1985) sem hefur haft áhrif á skólastarf síðustu áratugi. 
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Gardner beinir sjónum manna að því að nemendum henta ólíkar leiðir til náms og þeir beita 

mismunandi námseiginleikum til að læra (Gardner, 1985, Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

3.3.1.	  Kennsluhættir	  í	  viðjum	  vanans	  
 

„Hinn formsjúki skóli sem skriftina kann 

og skrifar í sandinn hvern lifandi mann.“ 

 Úr Hinum skriftlærða skóla ( Jóhannes úr Kötlum, 1936 ). 

Skóli á 21. öld hefur á sér neikvætt orð fyrir að vera staðnaður, ekki nógu áhugaverður og 

hvetjandi og fylgja illa eftir menntunarkröfum samtímans (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir 2011:7-9). Segja má að skólaformið hafi verið óbreytt í meira en heila öld. 

Stundatöflur og námskrár og öll umgjörð er í sömu föstu skorðunum og hún var í byrjun 

síðustu aldar. Hið formfasta rými skólastofunnar, strangur tímarammi og formfastar 

námsbækur bjóða upp á einhæfar kennsluaðferðir (Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir 2011:7-9). Kennimaðurinn Paulo Freire talaði um líflaust staðreyndanám. 

Nemendurnir taka við, læra utanbókar og endurtaka orð kennarans af mikilli þolinmæði. Því 

meira sem kennarinn „treður í“ þess betri kennari er hann. Litið er á nemandann sem „tóma 

tunnu“ sem þarf að fylla og ekkert er að byggja á (Freire, 2009:52). Jóhannes úr Kötlum yrkir 

um þetta í kvæði sínu Hinn skriftlærði skóli: 

Hver sál verður tunna, sem troðið er í, 

— en tómhljóðið bylur við jafnt fyrir því, 

 (Jóhannes úr Kötlum, 1936) 

Jóhannes taldi að það sæti lítið eftir af námi hjá nemandanum við þessar aðstæður. Hafþór 

Guðjónsson er sammála Jóhannesi og bendir á að nemendur séu sem „tómt ílát“ sem þarf að 

fylla og að kennarinn og námsbókin sjái um það. Hafþór segir: 

Að hugsa um skólastarf með þessum hætti býr í menningunni og 
tungumálinu. Við verðum, á lífsleiðinni, hluti af þessari menningu,  
lærum að tala með þessum hætti.  
(Hafþór Guðjónsson, 2002:1) 

Það er erfitt að breyta menningu á einum degi. Það tekur efalaust áratugi að breyta hinu 

rótgróna menntakerfi. Skólakerfið getur verið svifaseint og erfitt hefur reynst að komast úr 

viðjum vanans og innleiða nýja kennsluhætti. Rannsóknir sýna að það er áhugi og vilji hjá 

kennurum að breyta út af vananum en nýjustu rannsóknir sýna hins vegar að notkun 

vinnubóka eða eyðufyllingaverkefni eru ennþá algengasta kennsluaðferðin í starfi grunnskóla 

á Íslandi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014:153-154). 



 31 

Carol Ann Tomlinson hefur skoðað óhefðbundnar kennsluaðferðir í skólastarfi. Hún bendir á 

hversu auðvelt og algengt er, þegar kennsla er brotin upp, að gleyma að halda áfram í 

þróuninni og detta strax aftur í gamla kennslugírinn. Þar eru næstum ósjálfráð viðbrögð að 

verki. Við lærum það sem fyrir okkur er haft, segir máltækið og þess vegna er erfitt að 

brjótast út úr gamla mynstrinu (Tomlinson, 1999:11). 

Guðmundur Finnbogason skrifar um menntun í byrjun 20. aldar. Hann kemur auga á sömu 

hluti í fari mannsins. Guðmundur skrifar: „mennirnir eru svo gjörðir að þeir eru gjarnir á að 

líkja eftir því, sem þeir sjá fyrir sér, og verður það oft því nær ósjálfrátt“ (Jörgen Pind, 

2006:53).  

Ég hef fundið fyrir tilhneigingu til að kenna eins og fyrir mér var haft í æsku, sterk er sú taug. 

Ég kenni stundum eins og gamli kennari minn þegar ég kenni innflytjendum íslensku eftir 

óhefðbundnum leiðum. Um leið og ég slaka á og er ekki lengur á tánum hættir mér til að 

detta í gamla farið, setja á sjálfstýringu og byrja að kenna eins og mér sjálfri var kennt. Þetta 

er eins og að vera í hlekkjum sem er nær ómögulegt að slíta.  

3.3.2.	  Hvernig	  geta	  kennarar	  brotist	  úr	  viðjum	  vanans?	  
 
Hvernig geta kennarar slitið hlekki vanans? Umgjörðin; námsumhverfið er mikill 

áhrifavaldur í kennslu og það skiptir máli hvar kennsla fer fram eða með öðrum orðum 

hversu óformlegt eða formlegt námsumhverfið er. Smiðja er ef til vill fallegra orð en 

kennslustofa. Skólabygging getur litið út og minnt nemendur á verksmiðju eða heimili. Form 

og innihald á saman og skiptir máli (Eisner, 2005:210). Kennslustofa getur verið heftandi 

með öllum sínum hyrndu og fyrirferðarmiklu borðum og stólum. Ef til vill er ráðið að brjótast 

undan takmörkunum kennslustofunnar og taka óformlegra rými fram yfir hana? Rými sem er 

opið svæði þar sem nemendur geta hreyft sig óhindrað. Er ef til vill lausnin að færa kennslu 

út undir bert loft, bjóða upp á sveigjanleika í tíma og rými? Á tækniöld eru kennarar ekki eins 

bundnir af tíma og stað. „Aukin tæknivæðing og tengsl á milli heimshluta kalla á breyttar 

áherslur í menntun“ (Inga Lovísa Andreasen og Auður Pálsdóttir, 2014:10).  

Að leiða saman mismunandi aldurshópa getur einnig gert nám ríkara. Er sveigjanleiki í 

tímasetningum og staðsetningu á samskipta- og tölvuöld e.t.v. að færa fjölskyldur saman 

aftur? Nýjasta samskiptatækni með snjallsímum, spjaldtölvum og smáforritum mun 

væntanlega fleyta skólastarfi inn á nýjar brautir. Það er óhjákvæmilegt, svo ekki sé minnst á 

þá byltingu sem þrívíddartækni og sýndarveruleiki hafa í för með sér. Sú tækni gerir 

nemendum kleift að upplifa sýndarveruleika og á væntanlega eftir að hafa áhrif á mörgum 
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sviðum þar á meðal í kennslu. Hjá hátæknifyrirtækinu Oculus í Irvine í Kaliforníu er 

höfuðbúnaður í burðarliðnum sem gæddur er þeirri tækni sýndarveruleika að örva beint 

sjóntaugar og heilaboð eins og um raunveruleika væri að ræða. Vonir eru bundnar við að 

hægt sé að nota þessa tækni í kennslu (Rubin, 2014:89).  

Tæknin hefur þó kosti og galla. Þegar hægt verður að sitja í hægindastól og hverfa frá 

veruleikanum inn í þrívíðan, stórkostlegan og mjög raunverulegan heim, er sem aldrei fyrr 

brýnt að skólastarf snúist um manneskjuna í heild sinni; hug, hjarta og hönd. Ekki má gleyma 

grunnþörfum okkar sjálfra og náungans. Mannlegi þátturinn líður fyrir þegar samskipti eru í 

auknum mæli orðin rafræn og fólk hittist ekki augliti til auglits. Að sitja stundunum saman og 

stara á skjá með tilheyrandi hreyfingarleysi getur verið heilsuspillandi lífsstíll og félagslega 

einangrandi. Streita, mötun og ótti sem fjölmiðlar oft ýta undir, deyfir andann og heldur 

samfélaginu í álögum. Þessir mörgu samverkandi þættir í lífstíl manna á Vesturlöndum draga 

úr getu til náms og einnig úr hæfileikanum til að vera skapandi. Hvernig á einstaklingur að ná 

að verða allt það besta sem í honum býr í þessum kringumstæðum? (Hannaford, 1995:14, 

Vilhjálmur Ari Arason, 2013).  

Steiner segir: „‘Hagnýtt líferni’ okkar tíma er algjörlega óhagnýtt í öllum sínum 

birtingarmyndum“ (Steiner, 1924/1974:17). Þetta skrifaði Steiner árið 1924. Á þeim tíma 

þegar börn ólust upp í stórfjölskyldum og voru vitni að fæðukeðju lífsins, gangi lífsins: öflun 

fæðu, fæðingu, dauða. Iðnbyltingin var löngu orðin veruleiki en tækniþróun 20. aldar varla 

hafin, hvað þá hátækni með sýndarveruleika sem færir okkur alveg út úr „hagnýtum” 

raunveruleika. Mörg börn og ungmenni í nútímaþjóðfélagi hafa þroskað skynjun sjónar, 

heyrnar, smekks og annarra skynfæra í gegnum fjölmiðla- og sýndarveruleikaheim. Þessi 

kynslóð er, sem aldrei fyrr, úr takti við gangráð náttúrunnar, gang lífsins (Hannaford: 

2010:196). Steiner mælir með að skólinn gefi nemendum áþreifanleg verkefni, verkefni sem 

snúast um að mennta manneskjuna í heild sinni; huga, sál og líkama, í beinni tengingu við 

náttúrulegt umhverfi (Steiner, 1974:14). 

3.3.2.1.	  Dæmi	  um	  lifandi	  nám	  í	  þriðja	  heims	  ríki	  	  
 
Á íslenskunámskeiði því sem hér er fjallað um er gerð tilraun með að leiða 

innflytjendafjölskyldur saman í námi í gegnum listkennslu. Þá er ekki úr vegi að skoða 

námsumhverfið þar sem fjölskylda vinnur saman. Til að sjá hluti í nýju ljósi og fá ferska sýn 

á kennsluhætti gæti reynst vel að leita út fyrir hinn hefðbundna vestræna skóla og samfélag. 

Leita þarf langt aftur til að sjá hvernig hægt er að gera hluti öðruvísi eða hvar farið var út af 
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sporinu með skólann og byrjað að stía kynslóðunum í sundur. Það gæti verið gott að horfa til 

fornra eða annarra menningarheima til að finna upprunann, til að skilja hvert við þurfum að 

komast, til að sigrast á höftum í samfélaginu.  

Dr. Carla Hannaford heimsótti samfélag í Suður-Afríku og skoðaði hvernig börn læra þar. 

Lesotho-ættbálkurinn fundar þegar taka þarf ákvarðanir fyrir samfélagið. Allir í ættbálknum 

hafa rétt á að tjá sig um málin. Stundum tekur langan tíma að komast að niðurstöðu í málum. 

Börnin eru hluti af samfélaginu, afar og ömmur passa börnin. Börnin bera snemma ábyrgð, 

hugsa um yngra systkini, þurfa að safna eldiviði eða sjá um kýr, kind eða hest. Þau eru hvött 

til að skera út, vefa, syngja, dansa, segja sögur, mála og leika skapandi ímyndunarleiki. Í stað 

sjónvarps eru sagðar sögur á kvöldin. Börnin eru fjöltyngd og þekkja tvö til þrjú tungumál 

þegar þau fara í skóla. Það er alltaf ómur af fjölraddasöng í kvöldkyrrðinni. Hannaford var 

mest hissa á hve forvitin börnin voru og hve áköf þau voru í að læra. Oft þurftu þau að ganga 

langa leið í skóla. Lærdómur og viska eru mikils metin í þjóðflokknum í Lesotho þorpinu 

(Hannaford, 1995:208-209). Skóli er tilbreyting í þeirra lífi en oft langur og leiðinlegur vani í 

lífi barna á Vesturlöndum. Hannaford greindi þessa námsþætti út úr dvöl sinni í þorpinu: 

• Lifandi umhverfi sem örvaði skynfærin; ríkt af hljóðum, snertingu, lykt og sjónrænt. 

• Mikil hreyfing og tækifæri til að beita líkamanum á fjölbreyttan hátt í umhverfinu. 

• Foreldrar eða aðrir fullorðnir eru til staðar. Þeir hlusta, gefa ráð og eiga í samskiptum við börnin sem 
eru að vaxa úr grasi. 

• Nægur tími til að þjálfa viðbrögð og mynstur; fín- og grófhreyfingar, málvenjur, tónlist og hrynjandi og 
samskiptamynstur. 

• Góður grunnur gefin í að bera ábyrgð, fylgja reglum og bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

• Börnin eru hvött til að skapa, eiga góð samskipti og samvinnu í leikjum.  
        (Hannaford 1995:209). 

Í Lesotho þorpinu fá börn virkilega tækifæri til að læra af reynslunni í beinum upplifunum. 

Það mætti ef til vill auðga kennsluhætti á Íslandi með því að leita til upprunans og halda í 

menningararfinn; endurreisa og hafa í hávegum gamalt handbragð og endurlífga nær horfnar 

vinnuaðferðir, eins og t.d. torfskurð? Eru nemendur að fara mikið á mis við að upplifa ekki 

hluti í daglegu skólastarfi á Íslandi? Þyrftu þeir meira frelsi til að fylgja sínu áhugasviði? 

Steiner talar um að nemendur viti ekki hvað þeir vilji, því skólinn hefur ekki stutt þá í að 

finna sína lífsbraut (Steiner, 1974:63). Það hlýtur að vera umhugsunarvert fyrir kennara. Að 

virkja fjölskyldur á samvinnugrundvelli þar sem reynt er að auka við upplifun með tónlist, 

dansi, hreyfingu, hlustun, sköpun og náttúruskoðun eflir vonandi grunneiningu samfélagsins.  
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3.3.2.2.	  Gagnsemi	  listrænnar	  nálgunar	  í	  kennslu	  
 
Elliot Eisner (2002) hefur bent á gagnsemi lista í að opna nýjar leiðir í kennslu. Listir gefa ný 

tól og ný tækifæri. Listir lyfta nemendum upp af stólunum, færa þá frá bókinni, listir eru gott 

haldreipi þegar breyta á út af vananum. Þær eru fast land undir fæti í ólgusjó óhefðbundinna 

leiða.  

Listir kenna börnum að sérstaða þeirra er mikilvæg og að svör við 
spurningum og lausnir verkefna þurfa ekki að vera eins. Í listum eru fleiri 
en ein leið til að túlka tónverk, fleiri en ein leið til að lýsa málverki eða 
skúlptúr, fleiri en ein útfærsla á dansverki, fleiri en einn skilningur í 
ljóðrænni túlkun á persónu eða aðstæðum. Í listum er ólík sýn og 
fjölbreytileiki miðdepillinn. Þetta er lærdómur sem menntakerfið getur lært 
af listum (Eisner, 2002:197). 

Eisner bendir á tíu atriði sem að börn læri í listum. Í listgreinum læra nemendur að: 

1. Nota eigin dómgreind, þegar verkefni gefur færi á mismunandi úrlausnum. 

2. Það er hægt að leysa úr verkefnum á mismunandi hátt. 

3. Listgreinar fagna fjölbreyttum sjónarmiðum. Það eru margar leiðir til að sjá 
og túlka heiminn. 

4. Það að leita lausna á flóknum málum er aldrei einfalt en getur breyst með 
möguleikum og aðstæðum. Óvæntar birtingarmyndir, sem listaverk tekur á 
sig, geta krafist auðmýktar og æðruleysis. 

5. Listir gera það ljóst að það verður ekki allt útskýrt í orðum eða tölum. 
Tungumál, ein og sér, gera visku og skynjun mannsins ekki full skil. 

6. Lítilvæg breyting getur haft mikil áhrif.  

7. Hugsa í gegnum efni og innan efnis. Öll listform ráða yfir leið þar sem 
birtingarmyndir lifna við. 

8. Læra að segja það sem ekki verður tjáð. Ef börn fá að segja frá eigin brjósti 
hvaða tilfinningar listaverk vekur, þurfa þau að leita í sinn ljóðræna 
hugarheim til að finna orð sem duga. 

9. Listir geta veitt upplifun sem finnst ekki annars staðar. Slík upplifun varpar 
ljósi á litbrigði tilfinninganna. 

10. Staða listgreina í námskrám sýnir nemendum á táknrænan hátt hvað 
fullorðnir telja mikilvægt. 
Umorðað úr bókinni „Arts and the Creation of Mind“ (Eisner, 2002:70-93). 

Hér hefur Eisner komið í orð mörgu sem hefur verið ósagt um gildi lista í námi. Ef til vill 

hefur hann leyst listgreinar úr álögum og kollvarpað þeirri rótgrónu hugmynd að listir og 

listgreinar þjóni þeim tvíþætta tilgangi að losa um hömlur og skreyta og séu því einungis 

aukaatriði í menntun. Eisner hefur sérstaklega beint máli sínu til þeirra sem móta 

menntastefnu skólanna og beinir sjónum sínum að námskrám og breytingu þeirra (Eisner, 

2002:196). Þessa áherslubreytingu Eisners má sjá í úttekt Ann Bamford á listgreinakennslu: 
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„Þróa þarf námsleiðir í listum sem taka með heildstæðum hætti til allrar menntunar barnsins” 

(Bamford, 2011:167).  

Margar rannsóknir styðja við gagnsemi lista í námi. Í rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og 

Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur sýna niðurstöður að listræn nálgun í kennslu geti auðveldað 

nemendum að læra: 

Rannsóknin leiddi í ljós að leiklist í kennslu gagnast mest þeim nemendum 
sem eiga við námserfiðleika að stríða ásamt því að vera gagnleg við 
kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál.  

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010:1) 

Rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur leiddi í ljós að 

leiklist gagnast nemendum með námsörðugleika en einnig nýjum Íslendingum. Það má spyrja 

við hvað er miðað, þegar átt er við námsörðugleika? Getur það ekki líka þýtt að ekki er verið 

að koma til móts við þarfir einstaklingsins í hinu hefðbundna námi? Í rannsókninni voru tekin 

viðtöl við kennara: 

Þegar maður er að vinna með barn eða börn inni hjá sér sem allt í einu fara 
að opna sig, barn sem á ofboðslega erfitt með lestur og allt í einu verður 
hann aðalnúmerið. Þetta finnst mér vera svo frábært. 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010:7) 

Þegar notaðar eru kennsluaðferðir leiklistar er komið til móts við þarfir einstaklingsins og 

nemandinn blómstrar. Listir geta verið vegvísir þegar við hættum okkur á ókunnar slóðir 

óhefðbundinna leiða. Eisner segir að listgreinar geti t.d. nýst sem nokkurs konar líkan að 

kennslu á hinum svokölluðu bóklegu fögum (Eisner, 2002:196). Samkvæmt ofangreindu má 

segja að listgreinar búi yfir einstökum eiginleikum sem nýta má í kennslu.  

3.3.3.3.	  Að	  vera	  í	  samtali	  við	  náttúruna	  
 
Að upplifa umhverfið er eitthvað sem manneskja gerir út ævina; það er lífið sjálft (Eisner, 

2004:1). Umhverfismennt er áhersluþáttur í kennslu sem á athygli skilið. Ef til vill má segja 

að það sem örvi nemendur á Íslandi sé frelsið og að geta verið í tengslum við náttúru. 

Jóhannes úr Kötlum vitnar í þetta frelsi í ljóðinu „Hinn skriftlærði skóli”. Á meðan 

„mannsbörnin húka“ á bekkjum yfir „andvana skræðum“ bíður birtan, frelsið og náttúran 

fyrir utan kaldan, dimman og saggakenndan skólakofa: 

Þegar svanurinn flýgur og sólskinið hlær 

og sumarsins hjarta í loftinu slær 

og heiðblærinn þýtur og grasið grær, 
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þau glíma við ellinnar letur. 

(Jóhannes úr Kötlum, 1936) 

Eru það forréttindi að búa á Íslandi með náttúru sem er óþrjótandi uppspretta upplifunar? 

Hingað flykkjast nú ferðamenn í þeim tilgangi. „Hefur sköpun upplifana aldrei skipt meira 

máli og í viðskiptaumhverfi samtímans er upplifunin sjálf kjarni markaðssetningar fyrirtækja. 

Óskert og stórbrotin náttúran er okkar helsta „söluvara“ þó svo við séum að bjóða upp á hana 

gjaldlaust og tekjuöflun tengist umgjörðinni í kringum hana” (María Lovísa Árnadóttir, 

2013).  

Velta má fyrir sér hvort leita megi meira í náttúrugæði og fjölbreytileika landsins og nýta þá 

auðlind til náms. Á fjölskyldusamvinnunámskeiðinu í íslensku (tungumálanámskeið með 

listrænni nálgun), sem fjallað er um í ritgerðinni, læra nemendur um íslenska fugla og fara í 

fjöruferð út í Gróttu á Seltjarnarnesi. Þar læra þeir um lífríkið og í umhverfinu eru hvatar sem 

vekja upp tilfinningar og hvetja til samræðna á íslensku. Að færa skólastarfið út í náttúruna, 

hverfa frá skólastofunni og bundinni stundaskrá eru leiðir sem gætu ef til vill leyst kennara úr 

álögum gömlu kennsluháttanna. 

Mynd 4 - Grótta. Teikning Berglind Björgúlfsdóttir. 



 37 

Benda má á ferska rödd úr óvæntri átt, rödd sem leitar nýrra leiða og er í tengslum við 

náttúruna. Það er söngkonan og listamaðurinn Björk Guðmundsdóttir. Hún hefur komið fram 

með hugtakið „Biophilia”. Biophilia þýðir „kærleikurinn til alls sem lifandi er. Í upphafi var 

hugtakið Biophilia sett fram sem tilgáta af líffræðingnum Edward O.Wilson í bókinni 

Biophilia árið 1984. Hann er svonefndur „faðir félagslíffræðinnar.“ Wilson vill meina að sú 

þekking sem við höfum komi af náttúrulegum ástæðum og að það sé innbyggt í erfðaefni 

okkar að læra og sækja þekkingu með eins konar samræðum við lífríkið í kringum okkur. Það 

má eiginlega segja að hann líti á náttúruna sem nokkurs konar lífrænan, lifandi, gagnvirkan 

vettvang til lærdóms og reynslu. Manneskjan lærir þegar hún er í samskiptum við náttúruna, 

þetta þurfa kennarar að hafa hugfast (Wilson, 1984:10). Mannshugurinn er á heimavelli í 

umhverfi sem er hugsað og skipulagt af mönnum. Náttúran örvar hins vegar skilningarvitin 

og býr yfir hinu óvænta. „Náttúran getur hjálpað okkur að tengjast lífsins heild“ (Tolle, 

2005:195).  

Rudolf Steiner er á svipuðum nótum og Wilson og Tolle. Hann segir að barn öðlist visku með 

því að upplifa að plönturnar tilheyra jörðinni og moldinni. Hann vill kenna börnum um 

náttúruna í náttúrunni en ekki slíta hana úr því samhengi sem hún tilheyrir (Steiner 1974:62). 

Howard Gardner hefur einnig skoðað þetta samspil við náttúruna. Hann bætti við 

fjölgreindarkenningu sína greind sem hann kallar náttúrugreind, sem er hæfileiki manna til að 

geta rýnt í, flokkað og greint umhverfi sitt, (Gardner, 1999:52). 

Listaverk Bjarkar Biophilia hefur undið uppá sig og er nú orðið risastórt kennsluverkefni með 

gagnvirkri tónsköpun í spjaldtölvum og norrænni samvinnu barna, kennara, náttúrufræðinga 

og vísindamanna. Ungir og gamlir kenna og læra saman. Þar er sköpun orðin 

rannsóknaraðferð milli kennsluhugmynda og kennslugagna. Teymi Bjarkar vill fleygja 

hefðbundnum kennsluháttum í þverfaglegri nálgun, þvert á aldurshópa, kennslugreinar og 

fagsvið. Aðferðin gengur undir nafninu „læra-kenna” (e.‘learnteach’), þar segir að nám og 

kennsla sé órjúfanlegt samspil (Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 23. 

janúar 2015, Biophilia Educational Project, 2015).  

Listin gerir sér hér dælt við náttúruna og vísindin því listir, náttúra og vísindi eiga það 

sameiginlegt að krefjast skapandi hugsunar. Biophilia „kærleikurinn til alls sem lifandi er“ er 

áhugaverð í þessu samhengi þverfaglegrar nálgunar og Björk á hrós skilið fyrir að klofa yfir 

girðingar hins hefðbundna námsveruleika. Hún segir: „Hlutverk mitt er að vera einhvers 

konar miðlari milli alls kyns ólíkra heima. Mig langar að gera svo margt, en ég hef alltof 

lítinn tíma“ (Inside Björk, 2002).  
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Í vettvangsferð í Gróttu gafst nemendum á fjölskyldusamvinnunámskeiði færi á að vera í 

samtali við náttúruna. Einn nemandi lærði íslensk orð yfir sjávarföllin og spreytti sig á að 

segja reynslusögu á íslensku um að verða nær innligsa í Gróttu þegar flæddi að. „Hvernig 

þetta búast til þetta?” Þessu velti tíu ára drengur fyrir sér og átti þá við „Hvernig verða skeljar 

til?“ Aðrir spáðu í liti á skeljum og fuglum. Nemendur notuðu fjölbreyttan orðaforða, oft 

orðaforða sem þeir aldrei höfðu notað áður. 

3.3.3.4.	  Stuðlað	  að	  fjölþættri	  skynjun	  
 

„Þar sem náttúran gælir við skilningarvit með litum og formum; ilm og angan. 

blærinn leikur um vit, selta á tungubroddi“ (David Attenborough). 

Ein leið til að fá ferska sýn á kennsluhætti og kennsluaðferðir er að höfða meira til 

fjölbreyttrar skynjunar nemenda í námi. Eisner lagði áherslu á að jafnmikilvægt væri að rækta 

skynjun nemenda eins og skriftir (Arnheim, 1989: vi-vii; Eisner, 2002:1-3). Strax árið 1936 

yrkir Jóhannes úr Kötlum um skort á skynjun í skóla. Jóhannes orti í kvæðinu „Hinn 

skiftlærði skóli“:  

„Hér er veröldin flatneskja, uppdráttur einn, 

— hin ilmandi vaxtarblóm skynjar ei neinn.” 

 Úr Hinum skriftlærða skóla ( Jóhannes úr Kötlum, 1936 ) 

Skortir skynjun í skólum í dag? Eru kennsluhættir of einhæfir? Það hlýtur að vera mikilvægt 

fyrir nemendur að fá tækifæri til að nota öll skynfæri til að skilja og skynja heiminn. Eisner 

og Steiner mæla með að kennarar læri með nemendum í gegnum öll skilningarvitin. 

Námsumhverfi sem örvar skilningarvit er leikskólabörnum auðug námslind. Börn kanna og 

læra einnig í gegnum ímyndunarafl og ímyndunarleiki (Eisner, 2002, 1-5; Steiner, 1974:44). 

Reynsluheimur leikskólabarns er ekki stór. Reynt var að höfða til skilningarvita og auka við 

alla upplifun leikskólabarna á íslenskunámskeiði í fjölskyldusamvinnu. Reynt var að búa til 

reynslu með sameiginlegri tjáningu í leik og ná um leið með látbragði og hreyfingum nýjum 

skilningi á tungumálinu hjá þeim foreldrum, sem kunnu lítið í íslensku. Fjallað var til dæmis 

um íslenska fugla á námskeiðinu. Þátttakendur kynntust hrossagauk. Til að reyna að kveikja 

upplifun og höfða til fjölþættar skynjunar var hlustað á hrossagauk, (markviss hlustun) reynt 

að herma eftir hrossagauk, (talfæri, tjáning) leikið var eftir hrossagauk sem flýgur og lætur 

sig svífa í rigningu, (samhæfing, hreyfing, líkamleg tjáning) og tengt við hnegg úr 

stélfjöðrum gauksins (hlustun). (Sjá myndband nr. 1). Rigningin var framkölluð með 

úðabrúsa, vatni og lavanderolíu og gaf tilfinningu fyrir rigningarúða á andliti (ilmur, 
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tilfinning). Nafnið hrossagaukur var sungið, atkvæði orðsins klöppuð og spiluð á tréstafi 

(hrynjandi orðs, samhæfing, hlustun, framburður sunginn; dvalið á sérhljóðum). Rýnt var í 

myndmál; skoðaðar voru myndir af hrossagaukum (sjón) og rætt um atvik í sögunni „Helgi 

skoðar heiminn“ þar sem hrossagaukur er hluti af myndrænni atburðarás (sjón, hlustun, 

munnleg tjáning) (Halldór Pétursson, Njörður P. Njarðvík, 2004:6-7). Hrossagaukur var 

mótaður úr skeljum í sand (sjón, snerting, fínhreyfingar, rýmisgreind). Þannig var reynt að 

auka á upplifun nemenda á námskeiðinu, höfða til sem flestra skilningarvita og gera námið 

merkingarbært. Ef til vill mun sterkasta upplifunin verða þegar/ef nemendur heyra í 

hrossagauknum í íslenskri náttúru, tengjast landinu og finnst þeir vonandi vera hluti af því. 

Öll skynjun, bæði ytri og innri, mótar þá mynd sem við gerum okkur af 
heiminum og þar af leiðandi hugsun okkar. Nám á sér stað þegar ný 
skynjun breytir og gerir mynd okkar af heiminum og okkur sjálfum enn 
margslungnari. Allur líkaminn er tvinnaður inn í þetta ferli.  
(Hannaford, 1995:31) 

Samkvæmt Hannaford má leiða að því líkur að þegar öll skynfæri nemenda eru virkjuð, eins 

og gert var til dæmis í verkefninu um hrossagaukinn, þá fari nám fram.  

„Líkami vor er ... einskonar hljóðfæri er heimurinn leikur sín lög á, skynfærin eru nóturnar, 

taugakerfið strengirnir“, skrifaði Guðmundur Finnbogason heimspekingur og skólamaður 

árið 1903 (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994:27). Nær þúsund árum fyrr lék heimurinn 

lög sín á skynfæri og taugakerfi frumkvöðla í siglingu á Norður-Atlantshafi. Ef til vill sáu 

þeir farfugla á langflugi yfir hafið. Landnámsmenn þurftu að lesa eins og þeir mögulega gátu 

í umhverfið, reiða sig á öll skilningarvit og jafnvel innsæi, á siglingum til Íslands. Þeir sigldu 

að vori eða sumri til, þegar nóttin var björt og ekki var hægt að sigla eftir stjörnum en þeir 

lærðu að fylgjast með sólarhæð. Sólin sýndi suður; í suðri var sólin hæst á lofti, sólarhæð gat 

einnig sagt til um breiddargráðu og gefið hugmynd um hvar skipið var statt. Í sjóferðinni var 

hlustað, þefað, horft, skynjað, mælt, ef til vill bragðað á til að leita eftir merkjum í 

umhverfinu. Landnámsmenn tóku eftir vindum og straumi og jafnvel litnum á sjónum, 

fylgdust með dýrum; fuglum og hvölum, lásu þannig í vísbendingar í hinu náttúrulega 

umhverfi. (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2015). Þarna voru víkingarnir í virkum samskiptum við 

umhverfi sitt og öðluðust reynslu; þeir lærðu af reynslunni (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Þeir 

lærðu hver af öðrum. Að leggja jafnmikla áherslu á skynjun og skriftir, að höfða til fjölþættar 

skynjunar, eins og Eisner leggur til, ætti að nýtast nýjum landnámsmönnum til náms eins og 

þeim sem sigldu til Íslands á áttunda árhundraðinu. Öll skilningarvitin eru þátttakendur. 

Manneskjan í heild sinni er þátttakandi (Arnheim, 1989: vi-vii; Steiner, 1974/1924:14). 
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4. Fjölskyldusamvinna á námskeiði 
 
Höfundur hefur unnið með fjölskyldum á tónlistarnámskeiðum fyrir foreldra og börn, en 

hefur ekki notað samvinnu foreldra og barna í tengslum við tungumálakennslu. Það var 

áhugavert að fá að nýta verkfæri listkennslu í tengslum við tungumálanám nýrra Íslendinga. Í 

þessum kafla er reynt að varpa ljósi á þetta tilraunaverkefni. 

4.1 Öflun gagna 
 
Fjölskyldusamvinnunámskeiðið stóð yfir í ellefu vikur, einu sinni í viku í eina og hálfa 

klukkustund í senn. Á námskeiðinu unnu foreldrar og börn þeirra saman. Kennt var eftir 

óhefðbundnum leiðum og notaði höfundur listræna nálgun í kennslunni. Í verkefninu var 

leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig getur listræn nálgun stuðlað að því að börn hjálpi foreldrum þegar 
kemur að því að læra nýtt tungumál? 

• Kemur það sér vel í tungumálanámi byrjenda að færa valdið til barna? 

• Gæti þessi nálgun aukið samkennd og trú nemenda á eigin getu? 

• Tekst mér að nota þessar óhefðbundnu aðferðir við að kenna nýtt tungumál? 

Til þess að leita svara við þessum spurningum aflaði höfundur fjölbreyttra gagna. Gögnum 

var safnað á námskeiðinu sjálfu, við þær aðstæður sem þar sköpuðust. Höfundur skoðaði 

kennsluaðferðir, reyndi að komast að því hvaða áhrif þær kennsluaðferðir höfðu og hvaða 

áhrif það hefur að kenna börnum og foreldrum saman íslensku.  

Ein gagnlegasta aðferð, sem völ er á, til að meta eigin kennslu er að taka 
hana upp á myndband eða segulband (Ingvar Sigurgeirsson, 2008:33). 

Tímarnir voru teknir upp á spjaldtölvu sem greinir mynd og hljóð. Hljóð- og myndefni 

spjaldtölvunnar ættu að gagnast kennara vel við að að rýna í kennslu og samskipti við 

nemendur á námskeiðinu. Spjaldtölvan túlkar, má segja, og líkir eftir skilningarvitum manns; 

eitt auga og eitt eyra á vegg. Samhliða spjaldtölvunni var tekið upp hágæða hljóð á 

hljóðupptökutæki til að fá meiri dýpt og skerpu í hljóðið. Mikið var lagt uppúr hljóðgæðum 

til að heyra samskipti þátttakenda sem best; framburð og blæbrigði í röddum. Rýnt var í 

hljóðupptöku sér. Myndböndin voru einnig skoðuð sér án hljóðs, til að skoða líkamsmál. 

Síðan var hljóð og mynd skoðað saman.  

„Það er engin ein rétt leið til að rannsaka myndbandsupptökur“ (A. L. Østern, munnleg 

heimild, 24. febrúar 2015). Engar hefðir hafa skapast um það hvernig myndir eru greindar í 

vettvangsathugun. Til að greina myndbandsupptökurnar var greiningarforritið Transana 
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skoðað sem hugsanlegt greiningartæki. Fallið var frá því, þar sem það virðist eiga meira við 

atferlisrannsóknir sem á ekki við hér (A. L. Østern, munnleg heimild, 24. febrúar 2015). Ekki 

er verið að fara djúpt í atferli, heldur meira að hlusta eftir máli og samskiptum og tengingu á 

milli þátttakenda, þar með talið kennara, sem er þátttakandi.  

Myndbandsupptaka náðist ekki af öllum tólf tímum námskeiðsins vegna tækniörðugleika en 

unnið var úr þeim upptökum sem fengust, fjórir tímar töpuðust. Kennari skráði 

dagbókarfærslur í lok hvers tíma. Þessar vettvangsglósur voru hugleiðingar kennara og var 

unnið úr þeim hugleiðingum samhliða upptökunum. Niðurstöður verkefnisins eru meðal 

annars settar fram í listrænu myndbandi. Höfundur klippir og velur atriði til þess að setja í 

myndbandið, klipping og samsetning myndbandsins er hluti af túlkun og ígrundun 

verkefnisins. 

Lagðir voru spurningalistar fyrir foreldra, fyrir og eftir námskeiðið. Var það gert til að fá 

yfirsýn yfir íslenskukunnáttu og íslenskunám foreldra. Einnig til að fá viðbrögð foreldranna 

við námskeiðinu. Um leið var reynt að meta gagnsemi námskeiðsins. Reynt var að spyrja 

opinna spurninga til að fá sem mestar upplýsingar. Opnar spurningar geta gefið 

viðmælendum tækifæri til að forgangsraða í svörum og gefur þeim frelsi til að kjósa hvernig 

og hvað þeir draga fram. Foreldrar fengu að velja um að svara spurningum skriflega á blað 

eða munnlega inn á hljóðupptökutækið.  

Viðtöl geta verið góð aðferð þegar fá skal sem besta lýsingu á upplifun og reynslu 

einstaklinga af ákveðnu viðfangsefni (Esteberg, 2002:83). Þeir foreldrar sem svöruðu 

spurningalista í lok námskeiðsins, svöruðu meira í viðtalsformi, þar sem kennari eða nemandi 

las upp spurningu og nemandi svaraði síðan. Þessir foreldrar völdu að svara munnlega.  

4.2. Þátttakendur 
 
Laugardaginn 14. febrúar kl. 13:30 hófst námskeiðið á leikskólanum. 

Námskeiðið var opið öllum foreldrum leikskólans, þeim að kostnaðarlausu. Leikskólinn er 

umsetinn. Á laugardögum er leikskólinn móðurmálsskóli fyrir spænskumælandi börn. Hópur 

frá Rússlandi var stundum með samkomu á leikskólanum á laugardögum, þá þurfti að færa 

íslenskukennsluna úr sal í minna rými. Þetta truflaði stundum og hafði áhrif á kennsluna. Það 

er samt kostur að leikskólinn er í nærsamfélaginu og stutt var fyrir þátttakendur að fara á 

námskeiðið.  
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Það voru sjö fjölskyldur sem 

skráðu sig á námskeiðið. 

Allt mæður með börn. Fjórar 

voru frá Póllandi með sjö 

börn. Ein var frá Serbíu, ein 

frá Litháen og ein frá 

Filippseyjum. Þessar þrjár 

síðastnefndu voru allar með 

eitt barn með sér. Þetta voru 

samtals sautján þátttakendur. 

Það voru að meðaltali sjö til 

átta þátttakendur í hverjum 

tíma. Eins og áður sagði var öllum foreldrum á leikskólanum frjálst að mæta með börnin sín, 

þátttaka var því frjálsleg. Þrjár mæður frá Nepal komu í eitt skipti en ekki með börnin með 

sér. Börnin þeirra voru að læra nepölsku í nágrenninu á sama tíma. Ekki verður einblínt á 

þær. Í fyrsta tíma mættu þrjár mæður með fimm börn. Þær voru allar frá Póllandi. Fyrstu 

fimmtán mínútur tímans fóru í að svara spurningalista um íslensku-nám, íslenskukunnáttu og 

væntingar til námskeiðsins. Þessar mæður voru komnar nokkuð langt í íslensku. Tvær höfðu 

lokið fjórum stigum í íslensku og ein hafði verið á tíu íslenskunámskeiðum. Þær voru 

sammála um að það sem þær þyrftu mest á að halda væri að æfa sig að tala íslensku og ein 

bætti við að hún vildi læra meiri málfræði. Ein þessara þriggja, sem mættu í fyrsta tímann, 

kom ekki aftur, því hún þurfti að vinna á laugardögum. Í öðrum tíma kom móðir frá 

Filippseyjum með sex ára son sinn. Hún talaði ekki íslensku, hafði ekki farið á 

íslenskunámskeið áður og tjáði sig á ensku. Hún hafði engar væntingar til námskeiðsins, 

nema að hafa gaman. Hún mætti ekki aftur og gaf engar skýringar á því. Í sama tíma kom 

móðir frá Litháen með þriggja ára dóttur sína. Hún var búin með námskeið í íslensku I. Hún 

skrifaði að henni gengi ágætlega að tala, ekki eins vel að skrifa en vildi skilja meira og tala 

betri íslensku. Hún var oft upptekin á laugardögum og mætti ekki aftur, fannst hún ekki vera 

að læra nóg. Í þennan tíma bættust við tvær mæður í viðbót með dætur sínar. Önnur var frá 

Póllandi með þriggja ára dóttur. Hún talaði ekki mikla íslensku, hafði farið á eitt námskeið, 

notaði ensku til að tjá sig en langaði að læra að tala betri íslensku. Hin var frá Serbíu með 

tveggja og hálfs árs dóttur. Hún hafði lært íslensku í einn vetur. Hún var ekki örugg með að 

tala og vildi ná að tjá sig betur á íslensku. Eftir annan tíma voru þrjár hættar. Fjórar 

Mynd 5 - Hrossagaukur, amma og barn. 
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fjölskyldur héldu áfram og var skoðað sérstaklega hvort þær teldu sig hafa ávinning af 

námskeiðinu, hvort þær hefðu lært nýjan orðaforða og hvað þeim fyndist um óhefðbundnar 

leiðir með listrænni nálgun í tungumálakennslu. Til að gæta fyllsta trúnaði gagnvart öllum 

þátttakendum er þeim gefið dulnefni. 

Clara frá Serbíu með dóttur sína Barböru sem er tveggja og hálfs árs, seinni hluta 

námskeiðsins kom sonur hennar, Lucas tíu ára, einnig með í tímana. 

Clara vill ná að tjá sig betur á íslensku. 

Jóhanna frá Póllandi með Láru fimm ára og Olgu þriggja ára. Jóhanna hefur lært íslensku 1 - 

4. Hún þarf og langar að æfa sig meira í að tala íslensku. Móðir Jóhönnu bættist síðan í 

hópinn og systurdætur hennar tvær Nasta sjö ára og Nichole fjögurra ára. Móðir Jóhönnu 

talar mjög litla íslensku en fór nýlega á íslenskunámskeið. Hún svaraði ekki 

upphafsspurningum en svaraði lokaspurningum. 

Stasia frá Póllandi með Söru þriggja ára dóttur sína. Hún talar ekki mikla íslensku, hefur farið 

á eitt námskeið, notar ensku til að tjá sig, en langar að læra að tala betri íslensku.  

Renata frá Póllandi með syni sína Kaleb sex ára og Janek þriggja ára. Renata hefur sótt tíu 

íslenskunámskeið. Henni þykir „mjög mikilvægt að tala íslensku hérna“ eins og hún sagði 

sjálf. Hún vill æfa íslenskuna og læra málfærði. Renata tók móður sína með í lok námskeiðs. 

Hún skilur en talar litla íslensku. 

Á þessu má sjá að sumar mæðurnar voru komnar vel á veg með íslenskuna en aðrar voru rétt 

að byrja að tjá sig á íslensku. Yngsta leikskólastúlkan var ekki farin að tala mikið, en skildi 

töluvert. Þau leikskólabörn sem voru orðin þriggja ára skildu íslensku og töluðu mjög einfalt 

mál. Eldri börnin skildu íslensku og gátu tjáð sig á íslensku. 

4.3 Ígrundun á námskeiði  
 

Ég myndi kenna börnum tónlist, eðlisfræði og heimspeki, fyrst og fremst tónlist, 

því að í formi tónlistar og öllum listum leynist lykillinn að námi. 

       Plato 

Námskeiðið tekur á sig mynd 

Eftir að mæðurnar höfðu svarað spurningalista var hafist handa við kennsluna. Byrjað var úti 

á gólfi. Það er áhugavert að fylgjast með á upptökum úr spjaldtölvunni hve börnin eru límd 

við mæður sínar. Í fyrsta tíma var höfuðatriði að kennari næði að vinna traust nemendanna. 

Yngstu börnin, pólsk stúlka á öðru ári, Janek þriggja ára og Olga þriggja ára virtust vera 
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óörugg. Þau voru að mæta í leikskólann um miðjan dag á laugardegi og héldu að mæður 

þeirra ætluðu að skilja þau eftir. Þau virtust ekki tilbúin til að segja skilið við mæður sínar og 

verða eftir á leikskólanum hjá þessari ókunnu konu. Þetta líkamsmál var mjög áberandi í 

fyrstu tímunum. Það sést vel á myndbandsupptökunum. Börnin héldu fast í mæður sínar. 

Móðir og barn voru eins og eitt. Snerting við móður virtist gefa börnunum öryggi. Snerting er 

afar mikilvæg fyrir öryggi og þroska barnsins. Snerting er festa sjálfsmyndar. Snerting er 

tífalt mikilvægari tenging en tungumál eða tilfinningatengsl (Hannaford, 2010:183). 

Vel gekk að ná til barnanna, enda voru þau í öruggum faðmi móður. Í fyrstu upptökunni er 

mikill hlátur og kátína þegar foreldrar og börn eru í tónlistarhreyfileikjum á gólfi. Hlátur er 

aðalsmerki og hápunktur leiks. Vöðvar andlitsins stjórna blóðflæði til heilans. Við hlátur 

eykst blóðflæði til heilans og gefur einnig gleðitilfinningu (Hannaford, 2010:184). Í leik lærir 

manneskjan um umheiminn; að vera í tengslum við umhverfi í sköpun og samvinnu við aðra, 

segir Hannaford (2010:186-187). Í leikferli, eins og tónlistarhreyfileikjunum sem notaðir 

voru, er snerting mjög mikilvæg fyrir tilvist manneskjunnar og tengsl við líkama. Í ferlinu 

geta börn þroskað með sér jafnvægi og einbeitingu. 

Í fyrsta tíma voru allir þátttakendur pólskumælandi. 

Að finna rétta nálgun 

  Úr dagbók kennara 15. febrúar 2015: 

Ég komst að því að mömmurnar sem mættu í dag voru komnar mjög langt í 
íslenskunáminu. Miklu lengra en ég átti von á. Mér fannst ég hafa valið 
vitlaust námsefni fyrir þá sem voru komnir þetta langt. Ég hafði valið blóm 
og litina og fór nú yfir þetta í huganum hvort þetta væri viðeigandi. Ég 
söng en enginn tók undir. Ég talaði en mæðurnar virtust þýða það sem ég 
sagði yfir á pólsku. Þær virtust skilja það sem ég sagði. Ég hugsaði að 
svona ætti þetta ekki að vera. Ég átti að tala minna en þær meira og þá á 
íslensku, ekki pólsku. Ég lét liggja á milli hluta í fyrsta tímanum hvort fólk 
söng með eða endurtók texta. Aðalatriðið var að börnin fyndu öryggið. 

Það tókst að ná upp léttleika, vinna traust foreldra og barna í gegnum söng og leik. En 

hvernig átti að fá þá fullorðnu til að tjá sig meira á íslensku? Í lok tímans var unnið með leir. 

Við það jukust samskipti á íslensku og sköpuðust umræður í tengslum við verkefnið. 

Rödd samfélagsins: 

Næst reyndi kennari að fá börnin til að koma með tillögur í hreyfileik: 

Kennari: „Eigum við að hoppa?” [stutt þögn] 

Kaleb sjö ára: „Kannski hlaupa og bakka”? 

Renata: „Nei, nei” [hlátur, allir hlægja]. 
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Á þessum samræðum má sjá að í þessu litla samfélagi námskeiðsins var strax hægt að sjá 

hvernig rödd samfélags setur upp girðingar sem hamla einstaklingum. Ekki var tekið vel 

undir uppástungu Kalebs. Voru þátttakendur með nógu opinn hug? Var það svo slæm 

uppástunga að hlaupa og bakka? 

Að tileinka sér tungumál 

Í næstu tímum voru þátttakendur frá fleiri löndum og komnir mislangt í tungumálinu. Börnin 

voru opin og tilbúin í leikinn. Mæðurnar sungu aðeins meira með en áður og samskipti fóru 

fram á íslensku. 

 Dagbók 21. febrúar 2015 

Ég er enn að tala of mikið og þær of lítið. Þær reyna þó að syngja með í 
lögunum. Þeim finnst gott að hafa texta sýnilegan. 

Í vestrænu samfélagi treystum við mest á sjónina (Hannaford, 2010:54). Að nýta sjónminni 

getur verið gagnlegt en að geta talað tungumál er vitsmunalegt og líkamlegt áunnið ferli 

fremur en innbyggt. Maðurinn treystir á heyrnina til að ná að bera fram hljóð í tungumáli 

(Hannaford, 2010:40). Lærir maður tungumál ef maður notar það ekki? Maður þarf að heyra 

hljóðin og beita síðan talfærunum, nota ef til vill vöðva sem ekki hefur þurft á að halda áður 

við tjáningu. Ætti það ekki að gagnast nemendum að heyra tungumálið sungið? Í söng er 

dvalið á sérhljóðum og tækifæri gefst til að heyra og tileinka sér sérhljóðin í málinu. Það 

gefur tækifæri til að líkja eftir framburði og finna og heyra hvernig sérhljóðarnir hljóma. 

Börn eiga yfirleitt mjög auðvelt með að læra lög. Ef þau eru fljót að læra lögin geta þau 

sungið með foreldrunum. Var ég, sem kennari, ef til vill of leiðandi í tónlist og hreyfingu? 

„Ef kennari stýrir of mikið gæti skilningur, leikni og viðhorf nemenda verið vanrækt. Þá eru 

nemendur orðnir óvirkir þiggjendur“ (Hafþór Guðjónsson, 2005:2, Ingvar Sigurgeirsson, 

2008). Ég hefði viljað fá þá fullorðnu til að tjá sig meira. Það verður samt sem áður að gefa 

nemendum tækifæri til að hlusta og læra lögin fyrst, þá geta þeir tekið meira undir sönginn. 

Gott er að endurtaka lögin í hverjum tíma. Endurtekning er mjög gagnleg í kennslu tvítyngdra 

nemenda. Nemendur þurfa að heyra, segja og sjá orðin endurtekin sem þeir læra hverju sinni 

(Roessingh, 2014:88).  

Höfundur myndi vilja þróa námsefni og finna fleiri leiðir sem gefa færi á að æfa munnlega 

tjáningu nemenda. Var það hindrun eða fólust tækifæri í því að nemendur voru komnir 

mislangt í að tileinka sér íslensku? Rússneski sálfræðingurinn Vygotsky staðhæfir að þekking 

og hugsun séu í grunninn félagslegs eðlis. Hann talar um að félagsleg samskipti séu 
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meginstoð í námi. Þeir sem eru lengra komnir aðstoða og efla þá sem eru styttra komnir 

(Landau og O´Hara, 2012:269-271).   

Að umbreyta starfsháttum 

 Dagbók 8. mars 2015 

Vaknaði kl. 6.20 og er búin að vera að hugsa um tímann í gær. Hvað gekk 
vel? Hvað gekk ekki vel? Ég er ekki búin að vera nógu sönn í því sem ég er 
að kenna. Vil ég ekki fara nógu djúpt í hlutina? Hvers vegna kenni ég þeim 
ekki um íslensku fuglana? Er það of flókið? Er þetta kannski bara 
eigingirni eða fordómar í mér að vilja ekki koma fólki nógu vel inn í 
menninguna, inn í flóruna alla? Mér fannst ég vera útlendingur í Ameríku 
þegar ég þekkti ekki fuglana. Þegar ég var ókunnug fuglunum, þá fannst 
mér ég ekki vera partur af heildinni. Rífðu niður girðingar fordóma þinna! 

Að fjalla um fugla tengir einstaklinginn „hér og nú“ (Freire, 2009:59). Fuglar eru margir í 

nærumhverfinu. Það varð úr að farið var að spá í fuglana og syngja um fugla og ýmislegt sem 

tengdist þeim. 

 Dagbók 28. mars 2015 

Loksins ert þú að tengjast fólkinu. Hlusta á fólkið! Ró í hjarta. Vertu meira í 
sjálfri þér. Ekki vera svona upptrekkt. Þú ert búin að vera með alltof mikla 
fyrirlestra í þessum tímum, of mikla einstefnumiðlun. Þú ert að kenna eins og 
þér var kennt. Þú heldur um alla þræði og þorir ekki að sleppa. Þú þarft að 
finna leið til að fá fólkið til að tjá sig meira. Hlustaðu, vertu með, vertu opin 
fyrir fólkinu. Vertu þú sjálf. Mundu viðmót kennarans er stór hluti af 
kennslunni. 

Paulo Freire segir: „Aðeins í gegnum samskipti er líf manneskju innihaldsríkt. Kennari getur 

ekki hugsað fyrir nemendur sína, né þvingað hugsunum sínum uppá nemendurna“ (Freire, 

2009:55). 

Hve mikið af þessari einstefnumiðlun minni skilaði sér til þátttakenda? Voru nemendur ef til 

vill ekki að læra mikið af því að ég var dálítið stressuð? Smitaðist það ef til vill til barnanna 

og olli óróleika? Steiner segir um leikskólabarnið: Barn á þessum aldri er í heild sinni 

skynvera, það bregst við öllum þeim tilfinningablæbrigðum sem manneskjurnar í kringum 

það gefa frá sér (Steiner, 1974:31). 

 Dagbók 28. mars 2015 

Það vantar meiri samskipti. Við vorum í miklu meiri samskiptum þegar við 
vorum í fjörunni. Getur þú miðað kennsluna meira útfrá einstaklingunum 
og þeirra menningarheimi? Kannski vilja þær deila einhverju með 
hópnum? Dans eða hrynleik einhverri hefð úr þeirra menningu? 

Hinn róttæki mannlegi leiðbeinandi: Hann hvetur nemendur áfram, ýtir undir rökhugsun og 

takmarkið er sameiginleg mannleg samvist. Hann treystir á sköpunarkraft einstaklinganna. Til 
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að ná þessu verður hann að koma fram við nemendur sína sem jafningja (Freire, 2009:54). 

Þetta er falleg lýsing á kennara. Freire notar orðið leiðbeinandi (e. educator), því hlutverk 

kennarans hefur breyst. Kennari kennir ekki lengur, hann leiðbeinir (Freire, 2009:54). Slíkur 

leiðbeinandi gæti opnað nýja heima. Að þora að treysta í kennslu er að horfast í augu við 

óttann við hið óþekkta, óttann við að nemendur séu ekki að læra neitt eða óttann við að 

nemendum finnist þeir ekki vera að læra neitt, eða óttann við að foreldrum finnist börn þeirra 

ekki vera að læra neitt. Eisner vill sjá skólamenningu þar sem meira er lagt uppúr hinu 

óvænta fremur en að allt sé í föstum skorðum og fyrirfram gefið. Kennarar eiga aðallega að 

vera sveigjanlegir og skapandi í sinni vinnu (Eisner, 2005:213). Hann er í raun að skora á 

kennara að hafa kjark til að opna á hið óþekkta, hið óvænta. Það gefur færi á að vera hér og 

nú með barninu. Nám þarf að hefjast út frá manneskjunni í umhverfi sínu, útgangspunkturinn 

þarf alltaf að vera einstaklingurinn, „hér og nú“ (Freire, 2009:59). 

Þegar kennari verður meiri leiðbeinandi geta opnast nýjar leiðir sem geta breytt starfsháttum 

menntastofnana. Ef kennari þorir að fara þessa leið getur hann kynnst áhugasviði og 

styrkleikum nemenda sinna og fundið þessum styrkleikum góðan farveg. Freire (2009:53) 

lítur svo á að nemendur og kennari nemi á sama tíma, hvor með öðrum; það séu góðir 

starfshættir. 

Börnin ráða för 

Stundum réðu börnin ferðinni. Þau sýndu hinum fullorðnu leikskólann og nefndu hluti 

nöfnum. „Gluggi, við erum að 

syngja um glugga.” Það gat verið 

valdeflandi fyrir börnin að upplifa 

að þau hefðu stjórn og nytu réttar 

til að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

(Hlutverkasetur, 2009). Að spila á 

bjöllur (e. bell chimes) krefst 

samvinnu. Fjölskylda Jóhönnu 

spilaði saman á bjöllur lag 

Mozarts sem á íslensku heitir 

A,B,C,D eða Gulur, rauður … . Í 

þessu lagi voru nemendur að læra litina á íslensku. Litlu stúlkurnar fjórar kunnu þetta lag vel 

og nutu þess að spila og syngja með ömmu og Jóhönnu (mömmu, frænku). Stúlkurnar sungu 

af öryggi og voru leiðandi í laginu. Nótnatextinn sýndi nöfn á nótum í bókstöfum, textinn: 

Mynd 6 - Söngtexti og nótur við bjölluspil. 
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Gulur, rauður, grænn … hvert lýsingarorð var merkt sínum lit. (Sjá mynd 3) Lára fimm ára 

fylgdi alveg orðum textans með fingri og sagði: „Ég er að lesa.“ Hún hafði góða fyrirmynd 

við hlið sér; Nöstu sjö ára sem var byrjuð að lesa. Þarna fundu stúlkurnar til sín og félagsleg 

samskipti virtust vera stoð í náminu (Hlutverkasetur, 2009, Landau og O´Hara, 2012:269-

271). 

Listræn nálgun í tungumálanámi 

 Dagbók 8. apríl 2015 

Ég hef áfram á tilfinningunni að margar mæðurnar kunni meira í íslensku 
en þær halda. Ég er ekki tungumálakennari. Er það hlutverk mitt að kenna 
þeim tungumálið? Eða er mitt hlutverk að lokka þá sem eru óvirkir til að 
byrja að tala, með því að ná upp léttleika og kátínu í gegnum söng, dans og 
gleði. Ég get kannski hjálpað þeim að þora að taka skrefið. Ég er með 
börnin með mér í liði í þessu verkefni. 

Börn eru fljót að tileinka sér tungumál í samskiptum við aðra. Aðferðir fullorðna fólksins eru 

breytilegri en stundum háðar hefðum skólakerfisins. Tilgangurinn er að virkja orðaforðann 

sem mæðurnar kunna en nota ef til vill ekki. Þetta er orðaforði sem er þeim ekki tamur og 

liggur ónotaður. Þær eru ef til vill ekki komnar svo langt að vera farnar að nota þennan 

orðaforða sem þær samt skilja. Það þarf næði til að koma sér að því að segja eitthvað upphátt 

í fyrsta sinn (Schutz, 2014). Sumar mæðurnar skortir ef til vill sjálfstraust eða gera of miklar 

kröfur til sín og finnst þær ekki tala nógu vel til að mega nota tungumálið. 

Mér kemur í hug þegar Kristín Valsdóttir (munnleg heimild, 29. janúar 2015) deildarforseti 

listkennsludeildar LHÍ sagði við okkur nemendurna: „Hættið að hugsa, bara gera og leyfa 

líkamanum að vera með, fylgja með!“ Við vorum að æfa flókinn takt á slagverk og spá of 

mikið í nóturnar í því samhengi. Þarf maður ekki stundum að fá að vera og gera? 

Líkamsminnið tók inn hrynjandinn þegar við slepptum nótunum. Kristín sagði einnig: „Ekki 

segja ég er ekki nógu góð í þessu, segðu ég hef ekki æfingu í þessu“. Þessar ráðleggingar 

telur höfundur að eigi svo ágætlega við þegar verið er að tileinka sér tungumál. Það er þetta 

að leyfa líkamanum að fylgja með og gefa talfærunum tækifæri til að æfa tungumálið. 

Aðferðir Orff tónlistarkennslu gefa færi á að leika sér með tungumálið í munnlegri tjáningu 

og hreyfingu. Tónlist er frumþáttur að mati Carls Orff. Tónlist og hreyfing eru ein heild sem 

er samofin tungumálinu (Orff, 1963/2011:144). 

Tilfinningar 

 Úr dagbók 8. apríl 2015 

Erum við Íslendingar að henda tungumáli okkar eins og gamalli tusku? 
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VILJIÐ ÞIÐ GJÖRA SVO VEL AÐ FARA AÐ TALA ÍSLENSKU VIÐ 
NÝJA ÍSLENDINGA!!! ANNARS VERÐA ÍSLENDINGAR EKKI 
LENGUR TIL. VIÐ OG TUNGUMÁLIÐ OKKAR TÝNIST Í STÓRA 
GRAUTARPOTTINUM; ALÞJÓÐAVÆÐINGUNNI. 

Ég lít á það sem eitt aðal hlutverk mitt á námskeiðinu að skapa aðstæður þar sem hægt er að 

eiga góð tjáskipti. Ef til vill mættu Íslendingar vera þolinmóðari við að tala íslensku við þá 

sem eru að læra tungumálið og gefa færi á góðum tjáskiptum á íslensku. 

Samvinna 

Verklegi þáttur námskeiðsins og fjöruferð með fuglaskoðun buðu upp á beinni samskipti, 

samræður, nærandi náttúruupplifun, samtal við umhverfið. Umræðan gat þá verið 

áreynslulaus, sumir voru þó virkari en aðrir. Eftirfarandi samtal átti sér stað milli Clöru og 

mín, sem var leiðbeinandi, og Lucasar tíu ára syni Clöru. Lucas fór að koma í tímana með 

móður sinni og litlu systur seinni hluta námskeiðsins. 

Berglind: Það er bara svo skemmtilegt að vera bara ekki á einhverjum  

venjulegum stað. Þið vitið í náttúrunni. 

Clara: Já, það er betri. 

[Þögn] 

Clara: Já, já Heimörk er líka mjög flott. 

Berglind: Fara hvert? Í heima? 

Clara: Í Heimörk.  

Lucas, tíu ára: Mamma þú tókst orðin mínu. 

Berglind: Ha, já Heiðmörk er æði. 

Lucas: Ég vildi það segja eins og mamma sagði (brosandi). Hí, hí, allt í lag. 

Clara: Já, hann vantar líka segja Heiðmörk. 

Berglind: (Hlær) Ha, ha, ha! 

Clara: Hann langar líka að segja Heiðmörk. 

Lucas: Já, ég vildi segja Heiðmörk en mamma sagði Heiðmörk. 

Berglind: Jaaaaáá!Þið eruð að hugsa alveg eins. Þið eruð að hugsa það sama. 

Seinna í samræðunum sagði Clara: 

Clara: Það er svo gott. Sem ég skil ekki, allt sem hann skilur. Svo við erum 
(sýnir hreyfingu með höndunum: jafnvægi). 

Clara: Það er eins þegar við gerum heimavinnan fyrir hann. Hann skilur 
eitthvað. Ég skil svo. 

Móðir og sonur eru hér mjög tengd og móðirin hefur orð á því. Þau koma úr sama 

reynsluheimi, þau endurspegla hvort annað. Þau hjálpast að. Þau vega hvort annað upp. Þau 



 50 

læra í samvinnu, hvort af öðru. Þau bæta hvort annað upp. Þau skilja hvort annað og geta 

útskýrt hvort fyrir öðru. Þetta er fjölskyldusamvinna í námi. Samvinnunám virðist eiga vel 

við þau. Freire segir: „Enginn kennir öðrum og enginn nemur af sjálfsdáðum“ (Freire, 

2009:57). Í ofangreindu samtali tjáir Clara sig ágætlega á íslensku. Hún er að læra. Hún er 

afslöppuð. Hún leiðréttir sig. Fyrst segir hún: „Hann vantar líka segja Heiðmörk“, svo segir 

hún: „Hann langar líka að segja Heiðmörk“. Hún segir frá því hvernig þau hjálpast að, við að 

skilja íslenskuna saman. Lucas þýddi yfir á serbnesku það sem móðir hans skildi ekki. 

Kennarinn er ekki lengur sá sem kennir, heldur sá sem nemur í samtali við 
nemendur, sem nema og kenna samtímis. Til að vald virki sem skyldi þarf 
valdið að vera tengt frelsi en ekki að vinna gegn frelsi (Freire, 2009:57). 

Clara og Lucas eru eins og Guðmundur Finnbogason sálfræðingur orðaði það í samlíkingu 

við sveiflutíðni, yfirtóna og enduróm: „hljóðfæri sem geta endurómað hljóminn frá öðrum 

hljóðfærum ... .“ (Jörgen Pind, 2006:306). Guðmundur útskýrir „hvernig eitt endurskín í öðru 

... .“ (Jörgen Pind, 2006:15). Þannig eru mæðginin Clara og Lucas í endurómi og læra vel 

saman.  

Hvað hefði mátt betur fara? 

Í kennslustundum var lögð áhersla á að kenna nemendum lög með íslenskum textum. 

Nemendur hefðu þurft að fá upptöku af lögum með sér heim, til að geta æft sig heima. 

Uppbygging kennslustunda var sem hér segir: 

Fimm mínútur: Þátttakendur koma sér fyrir 

Fjörutíu og fimm mínútur: Tónlist og skapandi hreyfing og leikræn tjáning 

Fimm mínútur: Slökun 

Þrjátíu og fimm mínútur: Skapað í höndum 

Fyrstu fjörutíu og fimm mínúturnar fóru í tónlist og hreyfingu á gólfi. Eftir á að hyggja var 

þetta of langur tími, þar sem kennari leiddi oftast ferðina og reyndi að halda athygli barnanna 

allan tímann. Börnin héldu ekki einbeitingu svo lengi og höfðu varla úthald í fjörutíu og fimm 

mínútur. Það hefði verið betra að hafa þrjátíu mínútur í tónlist og hreyfingu á gólfi, fimm 

mínútur í slökun og síðan tíu mínútur þar sem börnin fengju frelsi til að vinna sjálfstætt að 

verkefni eða fengju einhverja næringu. Á meðan hefði kennari getað einbeitt sér betur að 

foreldrum og spurningum þeirra um tungumálið, t.d. varðandi söngtexta og annað sem farið 

var í. Kennari hefði einnig geta verið með tíu mínútna aukaverkefni fyrir foreldra, t.d. leik 

sem felur í sér samskipti, sameiginlegt bjölluspil þar sem rýnt er í texta lags eða einhvers 

konar kveikju til að fá fullorðna fólkið til að tjá sig. Nemendur unnu að sköpun í höndum 
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síðustu þrjátíu mínúturnar. Þessi vinna hefði mátt vera fjörutíu mínútur. Vinna í höndum gaf 

færi á samræðum í rólegu umhverfi sem var, að mestu leyti, laust við streitu. 

Á seinni hluta námskeiðsins var gefinn meiri tími í þennan sköpunarþátt. Þá gafst gott næði 

til að ræða saman. Hið verklega er mikilvægt fyrir lýðræðislega samveruhætti, segir John 

Dewey (Ólafur Páll Jónsson, 2010:37). Það var lýðræðislegur samræðugrundvöllur sem 

skapaðist í verklega þætti námskeiðsins. Þá var kennari ekki með einstefnumiðlun en gaf 

nemendum færi á að tjá sig á eigin forsendum. Að skapa í höndum gat einnig gert fólk 

afslappaðra og ekki eins meðvitað um álagið sem fylgir því að reyna að tjá sig á nýju 

tungumáli. Samkvæmt kenningum Krasens er besta tungumálanámið að eiga í venjulegum 

samræðum, þar sem sá sem er að læra er ekki bundinn við að hugsa um form setninga, heldur 

reynir að gera sig skiljanlegan og reynir að skilja það sem sagt er á nýja tungumálinu (Schutz, 

2014). 

Viðbrögð þátttakenda við námskeiði 

Einhverjir þátttakendur komu aðeins einu sinni. Ein móðir hætti vegna þess að henni fannst 

hún ekki vera að læra nóg. Ein mætti stopult og var á þeirri skoðun að hún væri ekki að læra 

mikið en á seinni hluta námskeiðsins kom hún aftur inn. Þeir sem höfðu áhuga héldu áfram á 

námskeiðinu.  

Hér eru viðbrögð þátttakenda við námskeiðinu: 

„Ég lærði ekki mikið. Námskeiðið er mjög létt fyrir mig“. 

„Já, ég lærði til að gera leir og nokkur orð“. 

„Vantur meira málfræði. En var þetta íslensku námskeið eða bara tónlist 
hreyfing og listir tími?“ 

„Frábær tími með krakkana og alltaf gaman að hitta ný fólk“. 

Eins og sést á svörunum hér að framan þótti sumum þeir ekki læra mikið. Ef til vill lærðu 

nemendur ekki mikið? Hvenær á nám sér stað? Gera manneskjur sér alltaf grein fyrir þegar 

nám á sér stað? Hvað er nám? Hver er okkar viðtekna hugsun og skilgreining á því? 

Vygotsky ræðir um nám sem þátttöku (Landau og O´Hara, 2012:269-271). John Dewey 

nefnir listir sem dulið námstæki: 

Það er í gegnum samskipti sem listir verða óviðjafnanlegt tæki til náms en 
þessi leið til náms er svo langt frá hugmynd manna um menntun, þessi leið 
færir listir á plan sem er æðra en það sem við nefnum kennslu, þannig að 
við bægjum frá öllum uppástungum um nám í tengslum við listir  
(Dewey, 1934/2005:136). 
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Nemandi minntist á að það hefði mátt kenna málfræði. Ekki var kennd málfræði á 

fjölskyldusamvinnunámskeiðinu. Það er vaninn að þegar verið er að kenna tungumál er 

kennd málfræði. Í framtíðinni væri gott að gefa þeim sem eldri eru á svona 

samvinnunámskeiði meira færi á og næði til að spyrja og velta fyrir sér orðaforða og 

málnotkun. 

Þátttakandi hafði þetta að segja: 

„Ég veit hvað má segja barnið mín ... núna á íslensku. Núna má ég hlusta 
hvað segja barnið mitt á íslensku.“ (Pólskur þýðandi túlkar setninguna 
svona: „nú veit ég hvað barnið mitt er að segja á íslensku.“ ) 

Börn innflytjenda geta oft liðið fyrir það að foreldrarnir kunna ekki tungumál þess samfélags 

sem þeir búa í. Það hlýtur að vera oft tilfinningalega erfitt fyrir börnin að foreldrarnir kunna 

ekki tungumálið sem þau eru að læra. Barn á leikskóla lifir í heimi sem foreldrarnir eru ekki 

þátttakendur í. Þegar móðirin er farin að læra með barninu á leikskólanum ætti hún að verða 

móttækilegri fyrir því sem barnið er að reyna að segja henni. Það er opnað á þátttöku. Opnað 

er á milli tveggja heima sem barnið hrærist í. Barnið fer ef til vill að nýta hlutverk sitt betur. 

Barnið valdeflist og mamman verður þátttakandi í því sem barnið er að fást við á 

leikskólanum.  

Í róttækri kennslufræði er lögð áhersla á valdeflingu; að gera einstaklingum kleift að hjálpa 

sér sjálfir með auknu valdi á aðstæðum. Hún snýst um að breyta úr einstefnu í samvinnu, 

þátttökuleysi í þátttöku og að hvetja einstaklingana áfram (Wink, 2005:6). Barnið á 

auðveldara með að miðla til móðurinnar, því nú þekkir móðirin aðstæður og á auðveldara 

með að skilja það sem barnið er að koma móður í skilning um. Það opnast leið fyrir 

samskipti. Það verður til gagnkvæmur skilningur. Móðir og barn eru komin í 

samstarfsverkefni. 

Ein móðir sagði: „Líkaði tíma með barninn min.“  

Önnur sagði: „Ég syngja miklu meira núna.“ 

Ein sterkasta tenging í samfélagi okkar verður þegar fólk dansar, syngur og/eða spilar tónlist 

saman. Það geta skapast sterk tengsl á því að flytja saman tónlist (Hannaford, 2010:167). Það 

er gott að færa fjölskylduna saman, einstaklingarnir fá styrk hver frá öðrum. Fjölskyldur eiga 

glaðan dag saman í söng, dansi og leik. 

Amma Láru, Olgu, Nöstu og Nichole, sem talaði litla íslensku sagði: 

„Það er gott að byrja með krökkum, læra íslensku eins og krakkar byrja“ (þýtt úr pólsku). 
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Þegar talað er við ung börn er talað einfalt mál. Það ætti að geta hjálpað þeim sem eru algjörir 

byrjendur í tungumáli. Þarna getur amman lært með aðstoð barnanna á „svæði hins mögulega 

þroska”, eins og Vygodsky setur það fram. Börnin eru reyndari og styðja ömmuna í náminu. 

Þau eru henni hvatning (Landau og O´Hara, 2012:269-271). 

Höfundur ritgerðarinnar hefur reynt að brjótast út úr hinu hefðbundna skólaumhverfi og 

endurskilgreina hugmyndina um nám á þessu námskeiði. Það var því einkar ánægjulegt að fá 

eftirfarandi viðbrögð frá móður á fjölskyldusamvinnunámskeiðinu: 

 „Tad var ekki eins og skóla.Tad var meira sem við leikjum saman og 
syngjum saman svo ég var ekki svo stressadur úúúmmm íslensk. Ég var 
bara ad tala og læra hvenaær ég leika sér með barn (truflun, vindhljóð í 
hljóðnema) Tad er mjög gott.“ 

Orð Krashens eiga vel við hér: 

Bestu aðstæður til tungumálanáms eru þegar nemandi er laus við streitu, hann á í einlægum 

samskiptum og honum er gefið færi á að skilja það sem hann hefur áhuga á að vita (Schutz, 

2014). Ætla má, á þessu svari að dæma, að fjölskyldusamvinna geti opnað á þátttöku og 

hugsanlega valdeflt einstaklinga fjölskyldu, burtséð frá því hvort nemendur læra eða læra 

ekki mikið á námskeiðinu. Að öðlast tungumálasjálfsöryggi er besti hvati til að læra nýtt 

tungumál (Dörnyei, 2005:x). Er ekki vert að vinna að því? 

5.	  Lokaorð	  
 
Stór þáttur í tungumálanámi er að fá tækifæri til að tjá sig. Tungumál er mannlegur eiginleiki. 

Sjálfsmynd einstaklingsins er samtvinnuð tungumálinu (Gardner, 1985:167). Í 

meistaraverkefninu var leitast við að finna leiðir til að skapa kjöraðstæður fyrir góð tjáskipti í 

íslenskunámi nýrra Íslendinga. Í því samhengi var rýnt í landslagsmálverk kennsluhátta á 21. 

öld og reynt að glöggva sig á hvar litríkir og góðir starfshættir leynast í leiðsögn Dewey, 

Eisners, Freire, Hannaford, Orff og Steiners. Nám getur átt sér stað á ólíklegustu stöðum. Í 

málverkinu eru gleði og það að upplifa í forgrunni en nám er í bakgrunni. Leiðsögumennirnir 

gáfu gott veganesti til að halda áfram förinni. Í malnum er að finna upplifun, listir og náttúru. 

Allt frá því á tímum Forngrikkja hafa heimspekingar og fræðimenn litið á tónlist sem 

uppsprettu lærdóms, upplifunar og sköpunargleði.  

Íslenskunámskeið í fjölskyldusamvinnu tengt listum kemur ekki í staðinn fyrir dýpt í 

tungumálanámi en það getur hugsanlega ýtt við fólki og ef til vill gefið því kjark til að fóta 

sig áfram í íslenskunni. Fullorðið fólk gerir oft svo miklar kröfur til sín og það getur hamlað 
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gleðinni. Söngur og dans hafa frá örófi alda verið leið til að fagna lífinu (Tolle, 2005:229). Í 

tónlist og hreyfingu í fjölskyldusamvinnu gæti listin og léttleiki æskunnar kallað fram 

tilfinningar og upplifun sem greitt gæti leið fyrir tungumálanáminu. Rannsóknir hafa sýnt að 

jákvætt hugarfar og að forðast of mikla streitu eru þættir sem eru mikilvægir fyrir 

árangursríkt nám (Morris, 2009:55). Listir og skapandi hugsun geta lyft okkur upp úr djúpum 

moldargötum gömlu kennsluháttanna og um leið endurvakið gildi lista. Samfélagið á skilið 

og kallar á valdeflandi og skapandi skólastarf og fjölbreytileika í námi (Eisner, 2005:214). 

Námskeiðið gaf færi á fjölskyldusamvinnu þar sem þrjár kynslóðir komu saman. 

Lærdómurinn sem draga má af námskeiðinu er að vert er að skoða nánar nám sem byggir á 

fjölskyldusamvinnu. Það gæti ef til vill verið góður vettvangur til að skapa tækifæri til 

samskipta og tengslamyndunar innan fjölbreyttrar menningar á Íslandi.  
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Fylgiskjal	  I	  
	  
NÁMSKEIÐ	  FORELDRAR	  OG	  BÖRN	  ÖSP 
Febrúar	  –	  maí	  2015Við	  syngjum	  þetta:	  
 
Við syngjum lag, 
já íslenskubrag* 
við sjáum og heyrum 
hverjir eru hér í dag. 
Og Anna er hér og  
___ er hér ___ er hér. 
.:Hress og kát já það sýnist mér:. 
*bragur:	  vísa,	  ljóð,	  
 
Frost er úti fuglinn minn, 
ég finn hvað þér er kalt. 
Nærðu engu í nefið þitt? 
Því nú er frosið allt  
En ef þú bíður augnablik 
ég ætla að flýta mér, 
að biðja hana mömmu mína  
um mylsnu handa þér. 
Höfundur	  er	  ókunnur 
	  
Og hoppa, hlaupa, ganga, 
labba, sofa, vakna, læðast, 
fljúga, svífa, tipla á tánum, 
synda, hlaupa hratt, hlaupa 
hægt, dansa, ganga aftur á bak 
Hreyfileikur. 
 
Tralla ralla ralla... 
Skref inn, snúa sér í hring, 
Skref út, snúa sér í hring. 
Tralla ralla ralla... 
 
Kisa, köttur, hundur, voffi, 
kýr, lamb, hestur, hæna, 
hani.  
Leikur með dýrum. 
 
BLÓM OG BÝFLUGUR 
Til og frá, flögrar kvik og smá 
hunangsflugan blóm af blómi 
Alltaf suðar sama rómi. 
Til og frá, flögrar kvik og smá. 
 
Gulur, rauður, grænn og blár, 
svartur, hvítur, fjólublár, 
brúnn, bleikur banani 
appelsína talandi 
gulur, rauður, grænn og blár, 
Svartur, hvítur, fjólublár. 
 
Sá ég spóa, suður í Flóa, 
syngur lóa, út í móa, 
.: Bí, bí, bí, bí,  
vorið er komið víst á ný:. 
 
Grágæsamóðir ljáðu mér vængi 
Svo ég geti flogið upp til himintungla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.: Fljúga, fljúga :. 
Sól og sveitalag, 
Sól og sveitalag, 
Helgi skoðar heim** í dag. 
Sól og sveitalag 
skoðum heim í dag. 
 
Hann á vini hund og hest, 
Harla góðir, já það sést. 
Fuglar fljúga, Fluga ber 
Helga sinn og Kátur með. 
 
Sól og sumarlag, 
Helgi skoðar heim í dag. 
Sól og sumarlag 
skoðum heim í dag. 
 
Lóa, spói, lundi, örn, 
Lækur töfrar dýr og börn. 
Fuglar fljúga, Fluga ber*** 
Helga sinn og Kátur með. 
** heimur: jörðin 
*** að bera. Hesturinn heitir Fluga. 
 
Lax og kría, lyngið, regn 
ljúft er hrossagauksins hnegg. 
Fuglar fljúga, fluga ber 
Helga sinn og Kátur með. 
 
.:Tralla ralla ra... 
Stapp stapp (snúa við):.  
Báðar hendur klapp, klapp, klapp 
Báðir fætur stapp, stapp, stapp, 
.:Snúa sér í hring, klapp, klapp:. 
 
Fuglarnir sem flýðu í haust, 
fara að koma bráðum. 
Syngja þeir með sætri raust, 
Sveifla vængjum báðum. 
Við skulum hlæja og heilsa þeim, 
Hjartansglöð og fegin, 
Þegar þeir koma þreyttir heim 
Þúsund mílna veginn. 
Jóhannes úr Kötlum, lag: Fyrr var oft í koti 
 
Nú er tónlistin búin í þetta sinn. 
Svo sjáumst við glöð í næsta sinn. 
.:Við höldumst í hendur og  
þökkum fyrir daginn í dag:. 
 
Takk fyrir, takk fyrir, 
já takk fyrir í dag. 
Við sjáumst í næstu viku 
já næsta laugardag. 
 

http://www1.nams.is/fuglar

 


