
!

 

 

 

 

Góðir hlutir gerast hægt 
Að!nota!kennsluaðferðir!leiklistar!við!að!auka!orðaforða!

tvítyngdra!unglinga!

 

 

 

María Lovísa Magnúsdóttir 
 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 

!





!

!

!

!

!

!

!

!

Góðir&hlutir&gerast&hægt&

Að!nota!kennsluaðferðir!leiklistar!við!að!auka!orðaforða!
tvítyngdra!unglinga!

&

!

!

!

María!Lovísa!Magnúsdóttir!

!

!

!

!

!

!

!

!

Lokaverkefni!til!M.Ed;prófs!í!Kennslufræði!grunnskóla!

Leiðbeinandi:!Ása!Helga!Ragnarsdóttir!

!

Kennaradeild!

Menntavísindasvið!Háskóla!Íslands!
Júní!2015!



!

!

! !



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Góðir!hlutir! gerast!hægt:!Að!nota!kennsluaðferðir! leiklistar! við!að!auka!
orðaforða!tvítyngdra!unglinga.!

!

Ritgerð!þessi!er!30!eininga!lokaverkefni!til!meistaraprófs!við!
Kennaradeild,!Menntavísindasviði!Háskóla!Íslands.!

!

©!2015!María!Lovísa!Magnúsdóttir!

Ritgerðina!má!ekki!afrita!nema!með!leyfi!höfundar.!

!

Prentun:!Háskólaprent!

Reykjavík,!2015!!





!

3!

Formáli&

Rannsókn!þessi!er!lokaverkefni!til!M.Ed.!gráðu!í!kennslufræði!grunnskóla!við!
menntavísindasvið!Háskóla!Íslands.!Vægi!verkefnisins!er!30!einingar!(ECTS).!
Ritgerðin! fjallar! um! hvort! og! hvernig! kennsluaðferðir! leiklistar! geta! haft!
áhrif! á! orðaforða! tvítyngdra! unglinga! í! grunnskóla.! Við! undirbúning!
rannsóknar! frumsamdi! ég! leikferli! út! frá! námsbókunum! Leiklist( í( kennslu,!
Kæra(dagbók!og!Kæra(dagbók(2!til!að!nýta!í!sjálfa!rannsóknina.!

Leiðsögukennari! var! Ása! Helga! Ragnarsdóttir! aðjunkt! við! kennaradeild!
menntavísindasviðs!Háskóla! Íslands.!Sérfræðingur!var!Hafdís!Guðjónsdóttir!
prófessor!við!Háskóla!Íslands.!Þeim!færi!ég!mína!bestu!þakkir!fyrir!stuðning,!
faglega!og!persónulega! leiðsögn!í!gegnum!þetta! lærdómsríka!ferðalag!sem!
ég! lagði! af! stað! í! sumarið! 2014.!Mínar! dýpstu! þakkir! vil! ég! færa! Jóhönnu!
Sigríði!Ólafsdóttur!fyrir!að!hafa!veitt!mér!ómetanlega!stuðning!í!gegnum!allt!
ferlið.! Ég! vil! þakka! fjölskyldunni!minni,! vinum! og! ástkæra! eiginmanninum!
mínum,! Jakobi!Má! Þorsteinssyni! fyrir! að! hafa! alltaf( sýnt!mér! ómetanlega!
þolinmæði! og! hlustað! á! mig.! Í! lokin! vil! ég! þakka! þátttakendum!
rannsóknarinnar!og!umsjónarkennara!þeirra!fyrir!ótrúlegar!skemmtilegar!og!
ógleymanlegar!stundir,!haustmisserið!2014.!
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Ágrip&

Fjölgun! tvítyngdra! nemenda! í! grunnskólum! á! Íslandi! kallar! á! rannsóknir! á!
kennsluháttum!og!aðferðum!sem!notaðir!eru!í!skólum!landsins.!Rannsóknir!
hafa! sýnt! fram! á! að! nemendur! með! annað!móðurmál! en! það! sem! ríkir! í!
skólasamfélaginu!eiga!oft!í!námserfiðleikum!vegna!ófullnægjandi!orðaforða.!
Það! krefst! þess! að! kennarar! tvítyngdra! nemenda! notist! við! markvissar!
náms;! og! kennsluaðferðir! ef! ná! á! góðum! árangri.! Í! þessari! rannsókn! er!
tilgangur!og!meginmarkmið!að!skilja!og!öðlast!þekkingu!á!hvort!og!hvernig!
kennsluaðferðir! leiklistar! geti! haft! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdra! unglinga.!
Spurt! er:( Geta( kennsluaðferðir( leiklistar( haft( áhrif( á( orðaforða( tvítyngdra(
unglinga(í(grunnskólum?(

Í! rannsókninni! er!notuð!eigindleg! aðferðafræði!þar! sem! rannsakandinn!
er!í!lykilhlutverki.!Framkvæmd!var!starfendarannsókn!á!vettvangi!(e.!Action!
research)!og!var!hluti! af!henni!ethnógrafía! (e.!Ethnography).!Þátttakendur!
voru! fjórar! asískar! stúlkur! í! sama! grunnskóla! á! höfuðborgarsvæðinu,!
haustmisserið! 2014.! Vettvangurinn! var! kennslustofa! kennara! sem! kennir!
tvítyngdum!nemendum!og!notaði!kennarinn!kennsluaðferðir! leiklistar!eftir!
að! hafa! lært! þær! undir! leiðsögn! háskólakennara! sem! er! sérfræðingur! í!
aðferðinni.!

Fræðilegri! umfjöllun,! sem! snýr! að! leiklist,! orðaforða! og! tvítyngdum!
nemendum,!er!fléttað! inn! í!greinagerð!rannsóknarinnar.!Áður!en!rannsókn!
hófst!var!leikferli!frumsamið,!þar!sem!kennsluaðferðir!leiklistar!eru!notaðar.!
Þar! var! stuðst! við! námsbækurnar! Kæra( dagbók! og! Kæra( dagbók( 2! sem!
ætlaðar! eru! nemendum! sem! eru! að! læra! íslensku! sem! annað! tungumál.!
Gagna! var! aflað!með! rannsóknardagbók,! hálfopnum! viðtölum,! ferilmöppu!
og!upptökum!á!spjaldtölvu.!Í!rannsóknardagbók!voru!daglega!skráðar!mínar!
vangaveltur,! hugsanir! og! upplifun,! nýjar! hugmyndir! og! hvað! kom! upp! í!
hugann!meðan!á!kennslustund!stóð.! Í! lok!rannsóknar!var!rýnt! í!öll!gögn!til!
að!sjá!ákveðin!þemu,!öll!myndbönd!voru!skoðuð!aftur!og!aftur,!viðtöl!voru!
kóðuð! og! verkefni! úr! ferilmöppum! voru! skoðuð! vandlega.! Í! niðurstöðum!
rannsóknarinnar! kemur! meðal! annars! fram! að! kennsluaðferðir! leiklistar!
auka! orðaforða! tvítyngdra! unglinga,! jafnframt! efla! þær! sjálfstraust! þeirra.!
Viðfangsefni! rannsóknarinnar! vekur! vonandi! áhuga! hjá! verðandi! og!
starfandi!kennurum!og!hvetur!þá!til!að!prófa!kennsluaðferðir!leiklistar!með!
tvítyngdum!nemendum.!





!

7!

Abstract&

Good&things&happends&slowly&

Increasing! number! of! bilingual! students! in! Iceland! calls! for! a! research! on!
teaching! methods! and! techniques! that! are! used! in! schools.! Studies! have!
shown! that! students!with! second! language!often!have! learning!difficulties!
due!to!insufficient!vocabulary.!It!requires!that!teachers!of!bilingual!students!
use!a!targeted!teaching!methods!to!achieve!success.!The!purpose!and!main!
objective!of! this!study! is! to!understand!and!gain!knowledge!of! if!and!how!
teaching!drama!can!influence!the!vocabulary!of!bilingual!adolescents.!Then!
the!research!question!is:!Can(drama(methods(affect(vocabulary(of(bilingual(
adolescents(in(elementary(schools?!

The! study! is! a! qualitative! approach!where! the! researcher! is! in! the! key!
role.!It!was!an!action!research!and!part!of!it!was!ethnography.!Participants!
were!four!Asian!girls!in!the!same!elementary!school,!the!fall!semester!2014.!
In!a!class!of!immigrant!students!a!student!teacher!taught!drama!supervised!
by! a! teacher!mentor!who!was! at! the! same! time! learning!drama!methods!
The! study! is! structured! in! a! way! to! take! the! reader! on! a! imaginary! trip!
through! the! process.! Theoretical! discussion,! which! relates! to! drama,!
vocabulary!and!bilingual!students,! is!woven! into!the!study.!Drama!process!
was!written!original!for!this!study,!where!drama!methods!were!used!based!
on! the! textbooks! Kæra( dagbók,! and! Kæra( dagbók( 2.! The! drama! lessons!
were!specially!designed!for!students!who!are!learning!Icelandic!as!a!second!
language.!!

Data! was! collected! with! a! research! journal,! semi;open! interviews,!
portfolio! and! video! recordings!on!a! tabloid.! In! the! research! journal!was! a!
daily! record! of!my! reflections,! thoughts! and! experiences,! new! ideas,! and!
what!came!to!mind!during!the!lesson!period.!At!the!end!of!the!study!was!all!
the! data! overviewed! to! see! if! certain! themes! appeared,! all! videos! were!
reviewed! again,! interviews! were! coded! and! the! students! portfolio! were!
examined!again!in!order!to!get!a!better!view!of!the!students'!projects.!The!
findings! of! the! study! shows! that! when! using! drama! methods! it! increase!
vocabulary!of!bilingual!adolescents,!also!their!confidence!expand.!The!study!
can! increase! the! interest! for! prospective! and! practicing! teachers! and!
encourage!them!to!try!drama!method!with!bilingual!students.!

!
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1 Inngangur&

Síðustu!áratugi!hefur!grunnskólanemendum!með!erlent!móðurmál!fjölgað.!
Samkvæmt! Hagstofu! Íslands! kemur! fram! að! þeir! voru! á!
höfuðborgarsvæðinu! 600! talsins! árið! 2000,! 942! árið! 2005! en! fimm! árum!
síðar,!2010,!voru!þeir!samtals!1373!(Hagstofa!Íslands,!e.d.).!Tölurnar!gefa!til!
kynna! að! grunnskólanemendum!með! erlent! móðurmál! fari! fjölgandi! með!
árunum.!Börn!sem!flytja!til! Íslands!eiga!rétt!á!grunnskólagöngu!samkvæmt!
lögum!eins!og!önnur!börn.!Það!hlýtur!að!vera!mikilvægt!fyrir!leik;,!grunn;!og!
framhaldsskóla! að! vera! vakandi! fyrir! því! hvernig! best! sé! að! haga! námi!
tvítyngdu! barnanna,! sértaklega! þar! sem! slíkur! nemendahópur! er! oft!
viðkvæmur!og!krefst!þess!að!kennarar!komi!í!móts!við!þarfir!þeirra.!

Velta! má! fyrir! sér! hvaða! náms;! og! kennsluaðferðir! skal! nota! til! að!
uppfylla! kröfur,!markmið!og!hæfniviðmið!Aðalnámskrár! grunnskóla! hverju!
sinni.!Margar!kennsluaðferðir!eru! í!boði! fyrir!kennara!til!að!velja!úr!og!eru!
kennarar!hvattir!til!þess!að!nota!fjölbreyttar!kennsluaðferðir!í!sinni!kennslu.!
Það!eru!skiptar!skoðanir!um!hvaða!kennsluaðferðir!eru!góðar!fyrir!tvítyngda!
nemendur.!Sumir!kennarar!hafa! trú!á!að!árangur!náist!nær!eingöngu!með!
bóklegu! námi,! meðan! aðrir! telja! að! verklegt! nám! sé! hentugra.! Að! mati!
höfundar! ætti! að! ríkja! jafnvægi! milli! bóklegs! og! verklegs! náms! innan!
skólanna.!Bóknám!á!misvel!við!nemendur,!óháð!bóknámshæfileikum!þeirra.!
Nemendur!þurfa!hvorutveggja,!að!læra!á!bókina!en!einnig!að!læra!með!því!
að! prófa! hlutina,! reyna! þá! á! eigin! skinni.! Fræðimenn! benda! á! að!
kennsluaðferðir!leiklistar!geti!verið!góður!kostur!til!þess!að!ýta!undir!og!efla!
orðaforða!nemenda,! sérstaklega! tvítyngdra!nemenda! (Alber!og! Foil,! 2003,!
bls.!25,27).!

Tilgangur! og! meginmarkmið! þessa! rannsóknar! er! að! skilja! og! öðlast!
þekkingu! á! hvort! og! hvernig! kennsluaðferðir! leiklistar! geta! haft! áhrif! á!
orðaforða!tvítyngdra!unglinga.!Í!rannsókninni!er!leitað!svara!við!eftirfarandi!
spurningum:!Hvernig( geta( kennsluaðferðir( leiklistar( haft( áhrif( á( orðaforða(
tvítyngdra(unglinga(í(grunnskólum?!

Kveikjan!að!verkefninu!er!mín!persónulega!reynsla! frá!eigin!skólagöngu!
sem! tvítyngt! barn! og! mínar! vangaveltur! um! orðaforða! minn! og! annarra!
tvítyngdra! barna.! Ástkær! móðir! mín! flutti! hingað! til! Íslands! árið! 1988! og!
þegar! hún! kom! mér! í! þennan! heim! árið! 1990,! tók! hún! þá! sjálfstæðu!
ákvörðun!að!tala!eingöngu!íslensku!við!mig.!Hún!taldi!það!flækja!skólagöngu!
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mína!að!tala!móðurmálið!og!læra!síðan!íslensku,!en!niðurstöður!úr!nýlegum!
rannsóknum! hafa! sýnt! að! æskilegast! er! að! erlendir! foreldrar! tali! sitt!
tungumál!heima!fyrir! til!þess!að!það!glatist!ekki!og!bæti!síðan! íslensku!við!
(Grosjean,!2010,!bls.!219;!Birna!Arnbjörnsdóttir,!2010,!bls.!317).!Þrátt! fyrir!
mikla!hvatningu!og!velvild!móður!minnar!tel!ég!að!ákvörðun!hennar!um!að!
tala! ekki! sitt! móðurmál! við! mig! strax! í! upphafi! hafi! leitt! til! þess,! að!
íslenskukunnátta! mín! varð! ekki! eins! sterk! og! hún! hefði! átt! að! vera.!
Orðaforði!minn!var!töluvert!minni!miðavið! jafnaldra!á!þessum!tíma!og!átti!
ég!erfitt!með!lesskilning!og!íslenska!málfræði.!

Grunnskólaganga!mín!var!ekki!góð!í!minningunni!vegna!þess!að!þá!þótti!
mér!afar!neikvætt!að!þurfa!að!fara!í!sérkennslu!í!íslensku.!Ég!man!sterklega!
eftir! því! að! kennslustundirnar! í! sérkennslu! voru! ekki! áhugavekjandi,! mér!
fannst! kennarinn! tala! niður! til!mín! og! verkefnin! voru! alltof! einföld! og! lítt!
áhugaverð.!Efnið!vakti!því!miður!ekki!áhuga!minn!á!að!læra!íslensku!betur.!
Það! var! ekki! fyrr! en! á! unglingastigi! þegar! íslenskukennari! minn! ákvað! að!
taka!mig!í!aukatíma!í!íslensku!og!lagði!áherslu!á!ólíkar!kennsluðferðir!að!ég!
tók! stöðugum! framförum.! Þrátt! fyrir! það! fékk! ég! og! hef! alltaf! fengið!
athugasemdir! um! málfar! mitt! og! með! tímanum! hef! ég! orðið! töluvert!
meðvitaðari!um!það.!Í!námi!mínu!við!menntavísindasvið!Háskóla!Íslands!tók!
ég! fljótt! eftir! því! hvað! mér! þótti! orðaforði! minn! naumur! miðað! við!
samnemendur!mína!og!vil!ég!rekja!það!til!grunnskólagöngu!minnar.!

Í! gegnum! háskólanám!mitt! hef! ég! fengið! staðgóða!æfingu! í! ritun! sem!
hefur!haft! jákvæð!áhrif!á!orðaforða!minn.!Auk!þess!hef!ég!sem!nemandi!á!
kjörsviðinu!Tónlist,!leiklist!og!dans!kynnst!kennsluaðferðum!leiklistar!og!séð!
þá!möguleika! sem! felast! í! samþættingu! íslenskukennslu! og! leiklistar.!Með!
samþættingu! er! unnið! að! sameiginlegu! verkefni! í! tveim! eða! fleirum!
námsgreinum.! Æskilegt! er! að! samþætta! námsgreinar! með! skapandi!
aðerðum! vegna! þess! að! það! getur! ýtt! undir! sköpun! nemenda,! áhuga! og!
lýðræðisleg!vinnubrögð!(Lilja!M.!Jónsdóttir,!2002,!bls.!6;10;!Bamford,!2009,!
bls.! 67;70;! Svanborg! R.! Jónsdóttir,! 2004).! Ég! tel! mig! nú! vera! töluvert!
sjálfsöruggari! og! orðaforði! minn! hefur! aukist! umtalsvert! í! háskólanámi!
mínu.!Mér!þykir!áhugavert!að!sjá!og!finna!þessa!jákvæðu!breytingu!hjá!mér!
og! finnst! það! væri! því! athyglisvert! að! sjá! hvort! kennsluaðferðir! leiklistar!
myndu!hafa!svipuð!áhrif!hjá!tvítyngdum!nemendum!í!grunnskóla!nú!líkt!og!
gerðist!hjá!mér.!

Hugtakið!sem!verður!notast!við! í!þessari! ritgerð!er!tvítyngi,! vegna!þess!
að! þátttakendur! í! rannsókninni! tala! sitt! eigið!móðurmál,! en! um! leið! læra!
þeir! nýtt! tungumál,! íslensku.! Þeir! verða! tvítyngdir! einstaklingar! með!
tímanum.!Vert!að!benda!á!að! í! rannsókninni!er!orðið!nemendur!oft!notað!
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og!þá!er!verið!að!fjalla!um!þátttakendur!í!rannsókninni.!Ritgerðin!er!byggð!
upp! þannig! að! farið! er! með! lesandann! í! ímyndað! ferðalag! bæði! með!
kennara! og! nemendum!meðan! á! rannsókn! stendur.! Fræðilegri! umfjöllun,!
sem! snýr! að! leiklist,! orðaforða! og! tvítyngdum!nemendum,! er! fléttað! inn! í!
greinagerð!rannsóknarinnar.!

Ritgerðin! skiptist! í! fimm! meginkafla.! Í! fyrsta! kafla! verður! fjallað! um!
kveikju! verkefnisins.! Í! öðrum!kafla! kemur! fram!bakgrunnur! rannsóknar! og!
fræðileg! umfjöllun! þar! sem! fjallað! er! ítarlega! um! hugtakið! tvítyngi,!
tvítyngda! nemendur! og! kennslu! þeirra.! Í! kafla! þrjú! hefst! ferðalag!
rannsakandans! og! verður! fjallað! um! undirbúning! hans! fyrir! rannsókn! og!
rannsóknaraðferðir.! Í! fjórða!kafla!er! lagt!af!stað! í! ferðalagið.!Þar!kynnumst!
við! þátttakendum! rannsóknarinnar! og! skoðum! hvort! og! hvernig!
kennsluaðferðir!leiklistar!hafi!áhrif!á!orðaforða!tvítyngdra!unglinga.!Í!fimmta!
kafla! eru! ítarlegar! umræður! í! ferðalok! um! niðurstöður! rannsóknarinnar! í!
fræðilegu!samhengi!og! fjallað!er!um!lærdóm!þann!sem!draga!má!af!þessu!
rannsóknarferðalagi.!

&
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2 Fræðileg&umfjöllun&

Í! kaflanum! er! fjallað! um! orðaforða! einstaklinga,! hugtakið! tvítyngi! og!
kennsluhætti! sem! tengjast! kennslu! tvítyngdra! nemenda.! Orðaforði! er!
undirstaða! að! góðri! menntun! og! því! er! mikilvægt! að! ýta! undir! hann.!
Hugtakið!tvítyngi!hefur!verið!skilgreint!á!marga!vegu!og!því!er!vert!að!skoða!
það!til!þess!að!fá!skýrari!mynd!af!því.!Orðaforði!tvítyngdra!nemenda!getur!
verið! takmarkaður,! mikilvægt! er! að! efla! hann! með! fjölbreyttum!
kennsluháttum.!

2.1 Bakgrunnur&rannsóknar&

Að!mínu!mati!eiga!fjölbreyttar!kennsluaðferðir!að!vera!ríkjandi!í!skólastarfi.!
Rannsóknir! hafa! verið! gerðar! hér! á! landi! um! kennsluhætti! í! íslenskum!
grunnskólum.!Niðurstöður!úr!starfsháttarannsókn!sem!gerð!var! í! tuttugum!
grunnskólum!landsins!á!árunum!2009;2011!sýndu!meðal!annars! fram!á!að!
algengustu!kennsluaðferðirnar!voru!annað!hvort!bein!kennsla,!með!eða!án!
samræðna,!eða!að!unnið!var!beint!upp!úr!vinnubókum!(Ingvar!Sigurgeirsson!
o.fl.,! 2014,! bls.! 150).! Jafnframt! gáfu! niðurstöður! til! kynna! að! fjölbreyttari!
kennsluhættir!eru!notaðir!á!yngri!stigum!og!nemendur!á!unglingastigi!fengu!
sjaldan!þjálfun!í!að!vinna!saman!í!hópum!meðal!annars!til!þess!að!þjálfa!sig!í!
samræðum! eða! í! að! skiptast! á! skoðunum! (Gerður! G.! Óskarsdóttir! o.fl.,!
2014a,!bls.!328).!

Nemendur!læra!á!ólíkan!hátt!og!hafa!mismunandi!námsstíl.!Þegar!fjallað!
er! um! námsstíla! er! átt! við! að! nemendur! læri! betur! á! einn! veg! heldur! en!
annan! vegna! þess! að! þar! liggja! styrkleikar! þeirra.! Til! dæmis! lærir! einn!
nemandi!námsefnið!betur!með!því!að!sjá!myndir,!meðan!annar!þarf!að!lesa!
um!það.!Þess!vegna!er!mikilvægt!að!kennari!viti!hvar! styrkleikar!nemenda!
sinna! liggja!svo!þeir!nái!betri! framförum! í!námi! (Dunn!og!Dunn,!1979,!bls.!
239;240).! Sumir! eiga! auðveldara! með! að! læra! í! gegnum! bóklegt! nám! en!
aðrir! í! gegnum! verklegt! nám.! Fræðimaðurinn! Gardner! telur! að! hver!
einstaklingur!hafi!margar!greindir:!mál;,!rök;,!stærðfræði;,!rýmis;,!tónlistar;,!
sjálfsþekkingar;,! líkams;! og! hreyfi;,! samskipta;! og! umhverfisgreind.! Hann!
mælir! með! því! að! kennarar! reyni! á! mismunandi! greindir! nemenda! í!
skólastarfi!og!noti!til!þess!ólíkar!kennsluaðferðir!í!námi!því!nemendur!læra!á!
ólíkan! hátt! (Armstrong,! 2001,! bls.! 13;15).! Einnig! hvetur! hann! kennara! til!
þess!að!nálgast!sérhvert!viðfangsefni!á!fjölbreyttan!hátt!svo!kennslan!reyni!
á!öll!greindarsvið.!Hann!telur!skóla!leggja!of!mikla!áherslu!á!kennsluaðferðir!
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sem! henta! aðeins! einstökum! greindum,! til! dæmis! rök;,! stærðfræði;! og!
málgreind!(Gardner,!1983,!bls.!278;284,!1999,!bls.!41;45).!Þegar!nemendur!
fá! þjálfun! í! því! að! takast! á! við! mismunandi! viðfangsefni! frá! ólíkum!
sjónarhornum! eykur! það! líkurnar! á! að! nemendur! verði! víðsýnni! (Ingvar!
Sigurgeirson,! 1999b,! bls.! 22;! Gardner,! 1983,! bls.! 278;284;! Tomlinson! og!
McTighe,!2006,!bls.!54;!Anna!Guðrún!Júlíusdóttir,!2005,!bls.!33).!

Kennsluaðferðir! leiklistar!geta!verið!vel!til!þess!fallnar!að!koma!til!móts!
við!sem!flest!greindarsvið!nemenda!vegna!þess!að!þær!eru!margar!og!ólíkar!
að! gerð! og! reyna! því! á! ólík! greindarsvið.! Leiklist! er! þverfagleg! grein! sem!
stuðlar! að! aukinni! fjölbreytni! og! sveigjanleika! í! kennsluaðferðum! (Anna!
Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 8;10;! Dickinson! og!
Neelands,!2006,!bls.!38).!Með!kennsluaðferðum!leiklistar!er!hægt!að!nálgast!
viðfangsefnin! einstaklingslega! í! stórum!eða! smáum!hópum!en!það! fer! allt!
eftir!verkefninu!hverju!sinni.!Þannig!upplifa!nemendur!viðfangsefni!á!ólíkan!
hátt! (Robinson,! 2010;! Baldwin,! 2004,! bls.! 6;7).! Samkvæmt! ofangreindu!
virðast! kennsluaðferðir! leiklistar! vera! þroskandi! og! örva! allar! greindir!
nemenda! og! þannig! geta! þær! komið! til! móts! við! ólíka! nemendur.! Þar! að!
auki! þegar! kennarar! nota! kennsluaðferðir! leiklistar! þá! geta! þeir! tekið! eitt!
viðfangsefni! og! látið! nemendur! vinna! það! frá!mismunandi! sjónarhornum.!
Þannig!upplifa!þeir!nýjar!hliðar!á!viðfangsefninu!(Baldwin,!2004,!bls.!27;28).!

Þegar!litið!er!á!fyrrinefnda!þætti!má!leiða!að!því!líkur!að!kennsluaðferðir!
leiklistar! gætu! hentað! vel! við! að! kenna! tvítyngdum! nemendum! nýja!
tungumálið.! Þeir! fá! tækifæri! til! að! læra! tungumálið! á! mismunandi! hátt,!
þurfa! að! tjá! sig! um! ólík! mál,! vinna! í! hópum! og! tala! saman.! Það! reynir! á!
tungumálafærni! þeirra.! Þegar! nemendur! eru! settir! í! ákveðnar! aðstæður! í!
leikferli!og!með!ákveðið!viðfangsefni!sækja!þeir! í! fyrri!reynslu!og!bæta!um!
leið!við!þekkingu!sína!og!skilning! í!gegnum!verkefnið!sem!kennarinn!hefur!
falið!þeim!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004,!bls.!8).!Þar!að!
auki!vinna!nemendur!mikið!með!tungumálið!í!leiklist!því!þeir!þurfa!að!tjá!sig!
munnlega!og! verða!að!geta! sagt! frá!eigin! reynslu! sem!og!annarra.! Þá!efla!
þeir!tungumálið!sitt,!skapa!ný!sjónarhorn!og!nýtt!samhengi!(Anna!Jeppesen!
og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 9;! Bowell! og! Heap,! 2001,! bls.! 28;!
Stinson!og!Piazzoli,!2013,!bls.!215).!

Markmið! verkefnisins! er! að! skilja! og! öðlast! þekkingu! á! því! hvernig! og!
hvort! kennsluaðferðir! leiklistar! geta! haft! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdra!
unglinga.! Með! rannsókn! þessari! er! ekki! verið! að! koma! með! fullyrðingar!
heldur! safna! gögnum! um! þróun! kennsluaðferða! leiklistar! í! kennslu! á!
vettvangi.! Vettvangurinn! er! kennslustofa! kennara! sem! kennir! nýbúum! og!
tvítyngdum!nemendum,!en!hann!mun!notast!við!kennsluaðferðir!leiklistar!í!
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sinni!kennslu!eftir!að!hafa!prófað!aðferðirnar!undir!leiðsögn!háskólakennara!
sem!er!sérfræðingur!í!aðferðinni.!Í!lok!verkefnisins!eru!niðurstöður!kynntar!
og!ættu!þær!að!gagnast!kennurum!og!kennaranemum!sem!hafa!áhuga!á!að!
reyna!kennsluaðferðir!leiklistar.!

2.2 Orðaforði&

Orðaforði!er!eitt!af!því!mikilvægasta!sem!hver!einstaklingur!getur!tileinkað!
sér!í!gegnum!nám!(August!o.fl.,!2005,!bls.!50;57;!Biemiller,!2009,!bls.!28).!Að!
öðlast!ríkulegan!orðaforða!(e.!Vocabulary)!tekur!tíma!og!því!er!mikilvægt!að!
einstaklingar! séu! meðvitaðir! um! að! þeir! eflist! stöðugt! í! gegnum! lífið.!
Orðaforða!einstaklings!mætti!líkja!við!safn!þar!sem!hann!geymir!öll!þau!orð!
sem!hann! hefur! lært! frá! barnæsku! og!mun! læra! um!ókomna! tíð.! Það!má!
skipta!orðaforða!bæði!í!virkan!og!óvirkan!orðaforða.!Þegar!einstaklingur!er!
með! virkan! orðaforða! notar! hann! orð! nokkurn! veginn! umhugsunarlaust!
þegar!hann!á!samræður!við!annað!fólk.!Þegar!einstaklingur!skilur!orð!þegar!
hann! heyrir! þau! eða! les,! en! notar! þau! ekki! í! venjulegu! tali,! þá! telst! það!
óvirkur!orðaforði!(Sigurður!Konráðsson,!2000,!bls.!153;154).!

Orðaforði!verður!til!og!eykst!með!tímanum!þegar!samskipti!eiga!sér!stað!
milli!tveggja!eða!fleiri!einstaklinga!í!umhverfinu,!innan!skólans!eða!fyrir!utan!
hann! (Hrafnhildur! Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 10;! Hrafnhildur! Ragnarsdóttir,!
Steinunn!Gestsdóttir!og!Freyja!Birgisdóttir,!2009,!bls.!646).!Rannsóknir!sýna!
að!umtalsverður!munur!getur!verið!á!námsgetu!einstaklinga!þegar!litið!er!á!
orðaforða!þeirra!og!félagslega!stöðu!allt!frá!leikskólaaldri!fram!á!háskólaár.!
Orðaforði!er!því!mikilvægur! lykill! að!góðri!menntun!og!um! leið! sýnir!hann!
skýra!mynd! af! námsgetu! einstaklingsins! (Beck,!McKeown! og! Kucan,! 2002,!
bls.!54;58;!Baker!o.fl.,!1995;!Carlo!o.fl.,!2004,!bls.!203;204).!

Orðaforði! nemenda! á! leikskólaaldri! eykst! verulega! hratt! og! talið! er! að!
þeir!læri!um!50;70!ný!orð!á!einni!viku!í!gegnum!samræður.!Þegar!nemendur!
hefja!grunnskólagöngu!hafa!þeir!lært!um!14.000!orð!(Carrol,!Boweyr;Crane,!
Duff,!Hulme!og!Snowling,!2011,!bls.!2).!Það!er!mikilvægt!fyrir!kennara!sem!
vinna! með! tvítyngdum! nemendum! að! átta! sig! á! því! að! mikill!
einstaklingsmunur!getur!verið!á!milli!jafnaldra.!Ástæðan!fyrir!því!er!fyrst!og!
fremst!sú!að!við!erum!öll!ólík!og!að!engir!tveir!einstaklingar!eru!eins.!Þar!að!
auki!eru!uppeldisaðstæður!barna!og!tækifæri!til!náms!mismunandi,!bæði!á!
heimilum! og! í! skóla! (Hrafnhildur! Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 18;! Elín! Þöll!
Þórðardóttir,!2007,!bls.!104).!Tvítyngd!börn!geta!skilið!mun!betur!flókin!efni!
í!töluðu!máli!heldur!en!þegar!þau!lesa!það!sjálf!og!orðaforðinn!ræðst!einnig!
af!því!hversu!fjölbreytta!og!mikla!örvun!þau!fá!til!að!tjá!sig! í!samskiptum!í!
sínu! umhverfi! (Beck,! McKeown! og! Kucan,! 2002,! bls.! 48;! Hrafnhildur!



!

20!

Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 10).! Þessar! upplýsingar! kalla! á! að! fjölbreyttar!
kennsluaðferðir! þurfi! að! vera! í! fyrirrúmi! til! að! auka!orðaforða!hjá! þessara!
nemenda.! Ennfremur! eru! fræðimenn! sammála! um! að! endurtekningar! séu!
mjög!mikilvægar!fyrir!þau.!Að!þau!fái!að!heyra,!sjá!og!segja!sama!orðið!aftur!
og!aftur.!Ástæða!þess!er!sú!að!þá!festist!orðið!sem!verið!er!að!kenna!mun!
betur! í! minni! sé! það! aðeins! sagt! einu! sinni! (Nation,! 2001,! bls.! 61,67;68;!
Roessingh,!2014,!bls.!88;!Alber!og!Foil,!2003,!bls.!23).!

2.3 Tvítyngi&

Það!er!álitamál!hvað!skal!nefna!nemendahóp!sem!er!af!erlendum!uppruna,!
á!erlenda!foreldra,!er!fæddur!og!uppalinn!á!Íslandi!eða!hefur!flutt!til!Íslands!
til!að!hefja!nýtt! líf.!Kennarar!nefna!slíkan!nemendahóp!oft!nýbúa,!tvítyngd!
börn!eða!nemendur!með! íslensku!sem!annað!móðurmál.!Aftur!á!móti!eru!
mismunandi! skilgreiningar! á! hugtökum! þessum! sem! vert! er! að! athuga.!
Hugtakið!nýbúi!er!skilgreint!sem!einstaklingur!sem!hefur!flutt!frá!heimalandi!
sínu!til!að!setjast!að! í!nýju! landi!(Guðrún!Pétursdóttir,!2003,!bls.!160;161).!
Nýbúi!er!sá!einstaklingur!sem!hefur!flutt!til!nýs! lands!til!að!dvelja!yfirleitt! í!
langan! tíma! (Íslensk! orðabók,! 2007,! bls.! 716).! Frá! seinni! hluta! tuttugustu!
aldar!hafa!fagaðilar!lítið!notað!orðið!nýbúi!sökum!þess!að!fólki!finnst!að!það!
beri! fordóma! og! neikvæða! merkingu.! Sumir! erlendir! einstaklingar! upplifa!
fordóma!gagnvart!sér!vegna!þess!að!þeir!eru!ekki!af!íslenskum!uppruna!og!
eru! nefndir! nýbúar! (Guðrún! Pétursdóttir,! 2003,! bls.! 160;161;! Rannveig!
Þórisdóttir,! Sigurlaug! Hrund! Svavarsdóttir! og! Jón! Gunnar! Bernburg,! 1997,!
bls.!67).!

Skiptar! skoðanir! eru! á! skilgreiningu! á! hugtakinu! tvítyngi! en! sumir!
fræðimenn!telja!að!sá!sem!er!tvítyngdur!þurfi!að!geta!tjáð!sig!á!skiljanlegan!
hátt! og!með!heilli! og! rétt! uppbyggðri!málsgrein! í! nýja! tungumálinu! (Esch;
Harding! og! Riley,! 2003,! bls.! 23).! Hins! vegar! eru! flestir! fræðimenn! á! þeirri!
skoðun!að!sá!sem!er!tvítyngdur!sé!sá!sem!skilur,!talar!og!notar!tvö!tungumál!
daglega! í! fjölbreyttum! aðstæðum! (Grosjean,! 2004,! bls.! 34).!Móðurmál! (e.!
Mother! tounge)! er! skilgreint! sem! það! tungumál! sem! barnið! lærir! fyrst!
heima!hjá!sér!í!barnæsku!(Elín!Þöll!Þórðardóttir,!2007,!bls.!103;104).!

Að! vera! tvítyngdur! er!meira! en! að!þekkja! og! kunna! tvö! tungumál.! Það!
kemur!inn!á!fleiri!þætti!lífsins,!til!dæmis!skóla,!vináttu,!hugsun!og!menningu!
(Baker,! 2000,! bls.! 1;! Elín! Þöll! Þórðardóttir,! 2007,! bls.! 103).! Í! byrjun!
tuttugustu!aldar!voru!foreldrar!af!erlendum!uppruna!ekki!hvattir!til!þess!að!
tala!sitt!eigið!móðurmál!við!börn!sín!eins!og!gert!er! í!dag.!Það!átti!að!hafa!
neikvæð! áhrif! á! nám! barnanna! og! draga! úr! vitsmunaþroska! þeirra!
(Grosjean,!2010,!bls.!219).!Þar!af! leiðandi!misstu!mörg!börn!af!því!að! læra!
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móðurmál! foreldra! sinna! og! um! leið! öðluðust! þau! ekki! tengingu! við!
uppruna! sinn! og! menningu.! Í! dag! er! hins! vegar! talið! að! fleiri! kostir! fylgi!
tvítyngi.!Þar!má!nefna!að!nú!hefur!verið!sýnt!fram!á!að!vitsmunalegur!þroski!
tvöfaldast! í! stað! þess! að! helmingast! líkt! og! talið! var! áður! fyrr! (Grosjean,!
2010,!bls.!219;222;!Birna!Arnbjörnsdóttir,!2010,!bls.!317).!

Fræðimenn!eru!sammála!um!að!ef!góður!grunnur!er! í! fyrsta!máli!barns!
og!það! fær!örvun! í! sínu!máli!eykur!það!getu!þess! til! að! tileinka! sér!annað!
mál.! Kunnátta!beggja! tungumálanna! styrkist! samhliða!og!þau! styðja! hvort!
annað! en! víkja! ekki! frá! hvoru! öðru! (Anderson,! 2004,! bls.! 209;210;! Kohert!
o.fl.,! 2005,! bls.! 251;260;! Campos,! 1995,! bls.! 45;47;! Gutiérrez;Clellen! og!
Kreiter,!2003,!bls.!276;278;!Kohnert!o.fl.,!2005,!bls.!251;260).!Það!er!mjög!
eðlilegt!að!tvítyngdir!nemendur!þurfi! lengri! tíma!til!að! læra!nýtt! tungumál!
en! aðrir! og! þá! verður! að! gefa! þeim! þann! tíma! sem! þeir! þurfa.! Það! sem!
nemendurnir! þurfa! er! fyrst! og! fremst! jákvæðni! og! örugg! hvatning! í!
skólaumhverfinu! ásamt! trausti,! tíma,! ró! og! minni! þrýstingi! til! þess! að! ná!
árangri!í!sínu!námi!(Elín!Þöll!Þórðardóttir,!2007,!bls.!124;125).!

2.4 Kennsla&tvítyngdra&nemenda&

Þegar! kemur! að! kennslu! tvítyngdra! nemenda! þarf! kennarinn! að! huga! að!
mörgu.!Það!er!mikilvægt!fyrir!kennara!að!hafa!það!hugfast!að!hann!þarf!að!
gera!sanngjarnar!kröfur!og!hafa!hæfilegar!væntingar!til!nemenda!sinna,!og!
þurfa! nemendur! að! vita! hverjar! þær! eru.! Kennarar! verða! að! trúa! því! og!
treysta!að!nemendur!þeirra!geti!lært!og!muni!ná!góðum!árangri!í!námi!sínu.!
Það!er!afar!mikilvægt!að!mynda!gott!traust!milli!nemenda!og!kennara!(Anna!
Guðrún! Júlíusdóttir,! 2006,! bls.! 33;! Genesee! og! Nicoladis,! 1995,! bls.! 18).!
Hafdís!Guðjónsdóttir,! Jóhanna!Karlsdóttir! og! fleiri! fræðimenn!bæta! við! að!
skilningu!þurfi!að!vera!fyrir!hendi!á!því!hvað!felst!í!að!kenna!orðaforða.!Nám!
nemenda! þarf! að! vera! merkingabært! og! þeir! þurfa! að! fá! tækifæri! til! að!
tengja!lærdóm!sinn!við!námsefnið,!fyrri!reynslu!og!við!sitt!daglega!líf!(Hafdís!
Guðjónsdóttir! og! Jóhanna! Karlsdóttir,! 2010,! bls.! 200;! Tomlinson! og!
McTighe,! 2006,! bls.! 137;!Wiggins! og!McTighe,! 2005,! bls.! 238;239;!Nation,!
1990,!bls.!1).!

Samkvæmt! Birnu! Arnbjörnsdóttur! er! æskilegt! að! nemendamiða!
námsefni!tvítyngdra!barna!og!gera!það!einstaklingsmiðað.!Ef!kennarinn!kýs!
að!gera!einstaklingsnámskrá!fyrir!tvítyngdu!nemendurna!sína!þá!þarf!hann!
að! meta! stöðu! þeirra! í! lestri,! íslensku! og! námi! almennt! (Birna!
Arnbjörnsdóttir,! 2000,! bls.! 17).! Ef! einstaklingsnámskrá! er! gerð! með!
tvítyngdu! nemendunum! er! ekki! mælt! með! að! nemendur! vinni!
einstaklingsvinnu! allt! skólaárið! heldur! að! þeir! haldi! áfram! námi! á! sínum!
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forsendum.!Hver!og!einn!nemandi!þarf!að!vera!innan!um!aðra!nemendur!og!
gefur! slíkt! nám!meðal! annars! tvítyngdu! nemendunum! kost! á! því! að! læra!
með! samnemendum! sínum! og! þeir! af! þeim! (Hafdís! Guðjónsdóttir! og!
Jóhanna!Karlsdóttir,!2010,!bls.!191).!Ef! lítill!skilningur!er!hjá!kennaranum!á!
þessum!þáttum!er!hætta!á!að!hann!beri!of!litlar!eða!of!miklar!væntingar!til!
tvítyngdra!nemenda!sinna.!Til!dæmis!gæti!hann!haldið!að!þeir!nái!tökum!á!
íslenskunni!hraðar!en! raun!ber!vitni!eða!að!hann!hafi! litla!von!um!að!þeir!
muni! læra! nokkurn! tímann! (Elín! Þöll! Þórðardóttir,! 2007,! bls.! 104).! Af!
ofansögðu!má!leiða!að!því!líkur!að!það!skipti!ávallt!máli!fyrir!kennarann!að!
vera! vel! undirbúinn! fyrir! kennslu! tvítyngdu! nemendanna,! að! hann! hafi!
næman!skilning!á!námi!þeirra!og!námshæfni!og!að!hann!sjái!kosti!þess!að!
nemendur!vinni!saman.!

Samkvæmt! niðurstöðum! rannsóknar! þeirra! Kristínar! Aðalsteinsdóttur,!
Guðmundar!Engilbertssonar!og!Ragnheiðar!Gunnbjörnsdóttur!(2007)!skortir!
íslenska! kennara! oft! úrræði! og! fagþekkingu.! Þar! af! leiðandi! eru! þeir! ekki!
tilbúnir! til!að!mæta!þörfum!tvítyngdu!nemendanna!þar!sem!þeir!hafa!ekki!
nægilegan!skilning!á!fjölmenningarlegri!kennslu.!Ef!kennarar!eru!ekki!nógu!
vel!undirbúnir! til!að!taka!á!móti! tvítyngdu!nemendunum!og!koma!til!móts!
við! þarfir! þeirra! í! kennslu,! aukast! líkurnar! á! því! að! þeir! verði! útundan! í!
skólastarfinu,! nái! ekki! góðum! árangri! í! námi! og! aðlagist! samfélaginu! ekki!
nægilega.!Hver!og!einn!einstaklingur!vill!vera!hluti!af!sínu!samfélagi!og!þess!
vegna! er! mikilvægt! að! tvítyngdir! nemendur! finni! fyrir! því! að! þeir! tilheyri!
samfélaginu! og! séu! hluti! af! því! (Björk! Helle! Lassen! o.fl.,! 2007,! bls.! 153).!
Íslenska! er! skyldunám! í! öllum! grunnskólum! landsins.! Það! hlýtur! að! vera!
mikilvægt! að! kennarar! skólanna! standi! saman!og!hafi! það!hugfast! að!þeir!
bera! sameiginlega! ábyrgð! á! að! byggja! upp! og! örva! orðaforða! tvítyngdra!
barna!jafnt!sem!annarra!barna.!

2.5 Kennsluaðferðir&með&tvítyngdum&nemendum&

Það!er!hlutverk!kennara!sem!koma!að!kennslu!tvítyngdra!nemenda!að!velja!
viðeigandi! námsefni,! viðfangsefni! og! setja! sér! markmið! með! kennslunni.!
Hann! þarf! að! þekkja! námsefnið! vel! og! gæta! þess! að! verkefnin! ýti! undir!
samskipti!milli!nemenda!og!því!ber!að!velja!kennsluaðferðir!vel!og!vandlega!
(Samúel! Lefever!og! Inga!Karlsdóttir,!2010,!bls.!120).!Kennarar!hafa!val!um!
hvaða! kennsluaðferðir! þeir! ætla! að! nota! í! sinni! kennslu! en! oft! velja! þeir!
aðferðir! sem! þeir! eru! hlynntir,! trúa! á! eða! hafa! reynslu! af! frá! sinni!
skólagöngu!(Lilja!M.!Jónsdóttir,!2007,!bls.!6).!

Fjölmargar!kennsluaðferðir!eru! í!boði! fyrir!kennara!til!að!nýta! í!kennslu!
tvítyngdra!nemenda.!Þó!er!engin!ein!leið!betri!en!önnur!þegar!kemur!að!því!
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að! kenna! og! efla! orðaforða! þeirra.! Að! mati! fræðimanna! þarf! að! beita!
ólíkum,! markvissum! náms;! og! kennsluaðferðum! í! öllum! námsgreinum!
þannig!að!sem!mestur!árangur!náist!þegar!kemur!að!því!að!efla!orðaforða!
þeirra! (Baker,! Simmons! og! Kameenui,! 1995;! Nation,! 1990,! bls.! 2;4;! Folse,!
2004;! Blachowics! o.fl.,! 2006,! bls.! 532;533).! Hægt! er! að! nota! ýmsar!
kennsluaðferðir!til!að!ýta!undir!orðaforða!tvítyngdra!nemenda!þar!á!meðal!
að!velja!orð!sérstaklega!til!að!kenna,!búa!til!hugtakakort!eða!að!læra!orð!á!
annan! hátt! en! út! frá! samhengi! (Helga! Hauksdóttir,! 2013;! Alber! og! Foil,!
2002,!bls.!132;133).!

Aðrar! kennsluaðferðir! sem! taldar! eru! góðar! fyrir! kennslu! tvítyngdra!
nemenda!eru!meðal!annars!söguaðferð!(e.!Storyline),!lausnamiðað!nám!og!
þemanám!því!þær!byggjast!á! forþekkingu!nemenda.!Þegar!þessar!aðferðir!
eru!notaðar!í!kennslu!tvítyngdra!nemenda!ýtir!það!undir!að!nemendur!byggi!
ofan! á! fyrri! reynslu,! færni! og! skilning.! Þannig! fá! þeir! tækifæri! til! þess! að!
miðla!þeim!upplýsingum!og!þeirri!þekkingu!sem!þeir!hafa!aflað!sér.!Síðast!
en! ekki! síst! skiptir! máli! að! þeir! hafi! fjölbreytt! val! bæði! um! ferli! og! afurð!
(Hafdís!Guðjónsdóttir!og!Jóhanna!Karlsdóttir,!2010,!bls.!198;199).!Það!sem!
er! talin! vera! árangursríkasta! aðferðin! er! samvirkt! nám! (e.! Cooperative!
learning)!en!þar!vinna!nemendur!að!sameiginlegu!markmiði.!Þeim!er!skipt!í!
litla!hópa!til!að!vinna!saman!og! innan!hópsins! fá!þeir! tækifæri! til!að!koma!
sínu!á!framfæri,!útskýra,!rökstyðja!og!um!leið!geta!þeir!öðlast!dýpri!skilning!
á!því!sem!er!rætt.!

Rannsóknir!sýna!að!aukin!tengsl!myndast!á!milli!nemenda!sem!eru!með!
ólíkan! bakgrunn! þegar! þeir! vinna! í! samvirku! námi.! Þar! að! auki! eykst!
sjálfstraust!þeirra!nemenda!sem!eru!með!sérþarfir!og!þeir!verða!öruggari! í!
námsumhverfinu! sínu! og! um! leið! ná! þeir! betri! námsárangri! (Hafdís!
Guðjónsdóttir! og! Jóhanna! Karlsdóttir,! 2010,! bls.! 200;201;! Þóroddur!
Helgason,! 2010,! bls.! 73).! Kennsluaðferðir! leiklistar! falla! vel! að! samvirku!
námi.! Sérstaða! og! eiginleikar! leikrænnar! reynslu! bjóða! upp! á! ólíka!
námsmöguleika.! Nemendur! ganga! inn! í! ímyndaðan! heim! og! takast! á! við!
margvísleg!hlutverk,!þeir!lifa!sig!inn!í!aðstæður!og!verða!að!taka!ákvarðanir!
og! bera! ábyrgð! á! afleiðingum! þeirra.! Þetta! gera! nemendur! í! sameiningu.!
Þeir!þurfa!að! færa! rök! fyrir!máli! sínu!og! standa!og! falla!með!ákvörðunum!
sínum.!Þeir!þurfa!að!nota!orðaforða!sinn!til!þess!að!koma!málum!sínum!að.!
Nemendur!byggja!á!eigin!reynslu!og!skilningur!og!nám!á!sér!stað!þegar!þeir!
tengja!hana!eigin!reynsluheimi!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!
2004;!Ása!Helga!Ragnarsdóttir!og!Rannveig!B.!Þorkelsdóttir,!2010;!Bowell!og!
Heap,!2001,!bls.!3).!
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2.6 Með&kennsluaðferðum&leiklistar&

Hver! og! einn! kennari! hefur! sínar! skoðanir! og! áherslur! þegar! kemur! að!
kennslu.!Þær!eru!mismunandi!og!getur!verið!gríðarlega!mikill!munur!á!milli!
tveggja! kennara,! líkt! og! tungumálakennari! sérhæfir! sig! í! tungumálum! og!
leiklistarkennari! sérhæfir! sig! í! leiklist! (Stinson! og! Piazzoli,! 2013,! bls.! 215).!
Þegar!notast!er!við!kennsluaðferðir!leiklistar!eiga!nemendur!mun!auðveldra!
að!tjá!sig!á!íslensku!í!gegnum!leikinn!og!auka!þannig!við!orðaforða!sinn!(Ása!
Helga!Ragnarsdóttir!og!Rannveig!B.!Þorkelsdóttir,!2010,!bls.!6).!Jafnframt!er!
talið!að!besti!árangurinn!náist!með!því!að!kenna!orð!í!gegnum!leik,!leikræna!
tjáningu!og!raunverulega!atburði!eða!starf!(Sigurður!Konráðsson,!2000,!bls.!
168).!

Þegar! litið! er! á! algengustu! kennsluaðferðir! leiklistar! eru! það! meðal!
annars! kyrrmyndir,! viðtöl,! kastljós! og! spuni.! Kyrrmyndir! eru! einfaldasta!
útfærslan!á!hlutverkaleik.!Þar!fara!nemendur!í!hlutverk!og!stilla!sér!upp!eins!
og!stytta!eða!kyrrmynd!í!ákveðnum!tilgangi,!oftast!í!tengslum!við!námsefnið!
sem! verið! er! að! vinna! með! hverju! sinni.! Oft! þarf! miklar! vangaveltur! og!
samvinnu! á! milli! nemenda! til! að! finna! út! hvernig! best! er! að! túlka!
viðfangsefnið.!Kennsluaðferðin!gæti!þess!vegna!verið!gagnleg!þegar!kemur!
að! kennslu! tvítyngdra! nemenda! þar! sem! þeir! þurfa! að! ræða! saman! og!
komast! að! sameiginlegri! niðurstöðu.! Þegar! nemendur! hafa! stillt! sér! upp!
gengur!kennarinn!á!milli!þeirra!og!spyr!ýmissa!opinna!spurninga,!til!dæmis!
hver! hann! sé! og! hvað! hann! sé! að! gera! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga!
Ragnarsdóttir,!2004,!bls.!24).!

Kyrrmyndir! eru! ekki! frábrugðnar! kastljósi! en! þar! beinist! athyglin! að!
einum! nemanda.! Kennarinn! velur! nemanda! til! að! fara! í! kastljósið.! Þegar!
nemandinn! er! í! kastljósinu! biður! kennarinn! hann! að! setja! sig! í! hlutverk!
persónu!sem!minnst!er!á!í!leikferlinu,!námsefninu!eða!sögunni!sem!unnið!er!
með.!Hlutverkið!má!gjarnan!hafa!óljósan! tilgang!eða!hlutverk!úr! fortíðinni!
sem!athyglisvert!væri!að! fá!nánari!upplýsingar!um! (Anna! Jeppesen!og!Ása!
Helga! Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 28).! Á! meðan! nemandi! er! í! kastljósinu! er!
hann!í!hlutverki!og!svarar!spurningum!frá!hinum!nemendunum!sem!fylgjast!
með.!

Í! viðtölum! eru! yfirleitt! tveir! eða! fleiri! nemendur! sem! vinna! saman.!
Kennari!fær!til!dæmis!tvo!sjálfboðaliða!til!sín!sem!taka!síðan!viðtal!hvor!við!
annan.!Bæði! spyrjandi!og!viðmælandi!eru! í!hlutverki.!Á!meðan!horfa!hinir!
nemendurnir! á! viðtalið!og! fá!mögulega! tækifæri! til! að! spyrja! spurninga!ef!
tækifæri! gefst,! en! spyrjandinn! ræður! því.! Þegar! nemendur! hafa! öðlast!
grunnþekkingu! á! fyrrinefndum! kennsluaðferðum! er! spuni! tilvalinn! sem!
næsta!skref.!
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Í! spuna! er! túlkað! af! fingrum! fram.! Spuni! er! hlutverkaleikur! þar! sem!
nemendur! setja! sig! í! hlutverk! persónu! og! ráða! þeir! oft! töluvert! um!
framvindu! spunans.! Þeir! ákveða! hverjir! þeir! eru,! hvar! þeir! eru! staddir! og!
koma! þar! af! leiðandi! með! hugmynd! að! atburðarás.! Spuni! getur! verið!
áhugaverður! fyrir! áhorfendur! ef! þeir! sem! eru! í! spuna! gæta! þess! að! taka!
hlutverkið!alvarlega,!skapa!spennu,!hafa!gott!samspil!sín!á!milli,!hlusta!hvor!
á! annan! og! hafa! spunann! hnitmiðaðan.! Gott! er! að! venja! nemendur! á! að!
byrja!og!enda!á!kyrrmynd!svo!áhorfendur!átti!sig!á!hvenær!spuninn!byrjar!
og! endar! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,! 2004,! bls.! 26).!
Nemendur! styrkja! samskiptahæfni! sína! við! raunverulegar! aðstæður! í!
gegnum!spuna!og!hlutverkaleiki.!Þeir!efla!ekki!eingöngu!samskiptahæfnina!
heldur!einnig!forystuhæfileika!sína,!samvinnuhæfni,!hlustun!og!þjálfast!í!að!
takast! á! við! ýmsar! aðstæður! sem! geta! komið! upp! í! hinu! raunverulega! lífi!
(Boudreault,!2010).!Í!ljósi!þess!að!mikilvægt!er!fyrir!tvítyngda!nemendur!að!
fá! tækifæri! til! þess! að! sækja! í! fyrri! reynslu! svo! nám! þeirra! verði! sem!
árangursríkast! geta! kennsluaðferðir! leiklistar! komið! sterkar! inn.! Þegar!
leiklist!er!notuð!lifa!nemendur!sig! inn!í!námsefnið!og!byggja!upp!samskipti!
milli! persóna.! Þar! af! leiðandi! taka! þeir! ábyrgð! á! hlutverkinu! sínu! og! leita!
lausna! út! frá! eigin! reynsluheimi! ef! vandamál! koma! upp! í! gegnum! ferlið.!
Nemendur!standa!því!allir!jafnfætis,!erlendir!nemendur!hafa!sömu!tækifæri!
og!aðrir!vegna!fjölbreytileika!kennsluaðferðanna.!

!
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3 Ferðalag&rannsakanda&

Í!næstu!köflum!verður!rannsókn!höfundar!kynnt!og!rakin.!Rannsókn!þessi!er!
starfendrannsókn! og! hluti! af! henni! er! ethnógrafía! (e.! Ethnography).!
Höfundur! rýnir! í! eigin! kennslu! þar! sem! kennsluaðferðir! leiklistar! voru!
notaðar! til! þess! að! sjá! hvort! og! hvernig! þær! hefðu! áhrif! á! orðaforða!
tvítyngdra!unglinga.!

Rannsóknin!fór!fram!í!grunnskóla!á!höfuðborgarsvæðinu.!Í!skólanum!eru!
samtals!415!nemendur!frá!fyrsta!upp!í!tíunda!bekk.!Á!höfuðborgarsvæðinu!
voru!hér!áður!fyrr!nokkrar!mótttökudeildir!fyrir!nýbúa!og!áttu!þeir!kost!á!að!
fara! í! þá! skóla! til! að! læra! grunnþætti! í! íslensku! áður! en! þeir!myndu!hefja!
grunnskólagöngu! í! heimaskóla! sínum.! Hins! vegar! voru! þessar!
mótttökudeildir! lagðar! niður! árið! 2006! þegar! skólastefnan! skóli( án(
aðgreiningar! var! lögleidd.! Ýmsar! skilgreiningar! eru! á! stefnunni! en! í!
reglugerð! nr.! 585/2010! um! nemendur! með! sérþarfir! er! skóla! án!
aðgreiningar!lýst:!

Með!skóla!án!aðgreiningar!er!átt!við!grunnskóla! í!heimabyggð!
eða! nærumhverfi! nemenda! þar! sem! komið! er! til! móts! við!
náms;!og!félagslegar!þarfir!nemenda!í!almennu!skólastarfi!með!
manngildi,! lýðræði! og! félagslegt! réttlæti! að! leiðarljósi!
(Reglugerð! um! nemendur! með! sérþarfir! í! grunnskóla! nr.!
585/2010).!

Í!dag!fara!nemendur!strax!á!móttökudeild!í!sínum!heimaskóla!til!að!læra!
grunnþætti! í! íslensku.!Á!móttökudeildinni!þar!sem!rannsókn!þessi!fór!fram!
starfar! einn!umsjónarmaður! en!hann! er! einnig! umsjónarkennari! tvítyngdu!
nemendanna.!Hann!mun!bera!dulnefnið!Guðrún!í!þessari!rannsókn.!

Í! rannsókn! þessari! er! um! að! ræða! markvisst! úrtak! (e.! Purposeful!
sampling)!þar!sem!rannsakað!var!hvaða!áhrif!kennsluaðferðir!leiklistar!hafa!
á! orðaforða! tvítyngdra! unglinga.! Þátttakendur! voru! upphaflega! tuttugu!
talsins,! en! úrtakið! reyndist! vera! of! yfirgripsmikið.! Ákveðið! var! að! fækka!
þátttakendum! og! tóku! fjórar! asískar! stúlkur! á! aldrinum! 12;15! ára! þátt! í!
rannsókninni.!Ástæðan!fyrir!því!að!eingöngu!stúlkur!tóku!þátt!var!sú!að!þær!
voru! í!meirihluta!og!kynjamunur!getur!verið!á!nemendum!þegar!kemur!að!
námi!þeirra.!Talið!er!að!stúlkur!sýni!fyrr!hæfileika!sína!en!drengir.!Hins!vegar!
geta! stúlkur! verið! hlédrægari! en! drengir,! en! þeir! finna!meðal! annars! fyrir!
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þrýstingi! frá! samnemendum! sínum! sem! getur! verið! truflandi! í!
námsumhverfinu!(Porter,!2005,!bls.!168).!

Við!undirbúning!rannsóknar!samdi!ég!leikferli!út!frá!námsbókunum!Kæra(
dagbók!og!Kæra(dagbók(2!með!stuðningi!frá!handbókinni!Leiklist( í(kennslu!
(2004)! og! út! frá! hæfniviðmiðum! leiklistar! í! Aðalnámskrá! grunnskóla! (sjá!
viðauka! F! og! G).! Í! undirbúningi! mínum! taldi! ég! mikilvægt! að! vera! mjög!
skipulögð! og! skrifaði! allt! hjá! mér! til! þess! að! hafa! heildarmyndina! fyrir!
framan!mig.!Það!var!gagnlegt!að!fara!í!gegnum!leikferlin!í!huganum!þannig!
að! ekkert! færi! fram! hjá! mér.! Ég! skoðaði! vandlega! námsbækurnar! Kæra(
dagbók! og! Kæra( dagbók( 2( til( að! fá! hugmyndir! um! hvernig! hægt! væri! að!
samþætta!íslensku!og!kennsluaðferðum!leiklistar!á!fjölbreyttan!hátt.!

Námsbækurnar! tvær! eru! iðulega! notaðar! til! að! kenna! nýbúum! og!
tvítyngdum! nemendum.! Á! vefsíðu! Námsgagnastofnunar! (2010a,! 2010b)!
kemur!fram!að!námsefnið!úr!báðum!námsbókunum!er!ætlað!nemendum!á!
aldrinum!átta!til!ellefu!ára!sem!eru!læsir!á!sínu!móðurmáli!en!hafa!litla!eða!
enga! kunnáttu! í! íslensku.! Þó! svo! að! bækurnar! séu! ætlaðar! þessum! aldri!
henta! þær! bæði! yngri! og! eldri! nemendum! og! eru! oft! notaðar! fyrir!
unglingastig.! Nemendabækurnar! skiptast! í! sextán! kafla! með! fjölbreyttum!
verkefnum.!Þar!að!auki!eru!þær!ríkar!af!myndum!sem!hjálpa!nemendum!að!
tengja!saman!myndir!og!orð!(Námsgagnastofun,!2010a,!2010b).!

Í! kaflanum! er! rétt! að!minna! lesendur! á! að! farið! er!með! þá! í! ímyndað!
ferðalag.! Í! ferðalaginu! sjá! þeir! og! upplifa! ferðalagið! sem! ég! fór! í! sem!
rannsakandi!haustmisserið!2014.!

3.1 &Ferðalag&í&starfendarannsókn&

Í! mínum! huga! eru! starfendarannsóknir! eins! og! ferðalag,! í!
sífelldri!þróun!og!áfangastaðurinn!er!alltaf!að!breytast!eftir!því!
hvar!ég!er!staddur!hverju!sinni.!Til!að!fóta!mig!á!þessu!ferðalagi!
eru!hugleiðingar!nemenda!og!samtöl!við!samstarfsfélaga!góður!
spegill!og!vegvísir!um!hvar!ég!er!staddur!hverju!sinni.!Þau!gefa!
mér! jafnframt! vísbendingar! um! næsta! áfangastað! í! ferðalagi!
mínu! sem! kennari.! Markmiðið! mitt! einskorðast! ekki! við! að!
komast! á! einhvern! sérstakan! áfangastað,! heldur! að! njóta!
þekkingar! og! lærdóms! sem! ferðalagið! hefur! upp! á! að! bjóða!
meðan!á!því!stendur!(Ívar!Rafn!Jónsson,!2008).!

Athyglisvert! var! að! rekast! á! lýsingu! Ívars! Rafns! Jónssonar! um!
starfendarannsóknir! vegna! þess! að! ég! sjálf! sá! rannsókn! mína! líkt! og!
ferðalag.! Á! ferðalagi! mínu! vissi! ég! hvert! ferðinni! væri! heitið,! en! það! var!
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mjög!óljóst! í! huga!mér!hvað!myndi! gerast.!Það!var! virkilega! spennandi!en!
um! leið! óþægilegt.! Ég! studdist! við! eigindlega! aðferðafræði! þar! sem!
rannsakandinn! er! í! lykilhlutverki! og! reynir! að! horfa! til! raunverulegra!
félagslegra!aðstæðna.!Hann! safnar!upplýsingum!og!gögnum!og!er! ábyrgur!
fyrir! því! að! greina! og! lýsa! niðurstöðum! gagnanna.! Áhersla! er! lögð! á!
sveigjanleika! í! rannsóknarsniði! sem! rannsakandinn! mótar! að! sínum!
aðstæðum.!Eigindlegar!rannsóknaraðferðir!byggja!meðal!annars!á!aðleiðslu!
þar!sem!markmiðið!er!ekki!að!alhæfa!heldur!læra!af!reynslu!þátttakenda!og!
skilja! heiminn! út! frá! þeirra! sjónarhorni! (Lichtman,! 2010,! bls.! 33;35;!
McMillan!og!Schumacher,!2006,!bls.!26;27).!

Tilgangur! og! meginmarkmið! rannsóknarinnar! var! að! öðlast! skilning! og!
þekkingu!á!hvort!og!hvernig!kennsluaðferðir!leiklistar!hafi!áhrif!á!orðaforða!
tvítyngdra!unglinga.!Til!þess!valdi!ég!rannsóknarsniðið!starfendarannsókn!á!
vettvangi! (e.!Action!research).!Starfendarannsóknir!eru!frábrugðnar!öðrum!
rannsóknum!að!því! leyti!að! rannsakandinn!beinir!athyglinni!að!sjálfum!sér!
og!starfsháttum!sínum!með!það!í!huga!hvernig!hann!getur!bætt!sjálfan!sig!
og! starf! sitt! (Hafþór! Guðjónsson,! 2011,! bls.! 3).! Það! er! mikilvægt! að!
rannsakandi!byrji!á!að!skoða!sjálfan!sig!(Smith,!1987).!Rannsakandi!þarf!að!
spyrja! sig! ýmissa! spurninga! áður! en! rannsókn! hefst,! til! dæmis! hvað! hann!
hefur!áhuga!á!að!rannsaka,!hvers!konar!þekkingu!hann!vilji!öðlast!og!hvaða!
aðferðir!hann!ætlar!að!nota!(Pinnegar!og!Hamilton,!2009,!bls.!38;39).!

Þegar! rannsakandi! byrjar! á! starfendarannsókn! hefur! hann! ákveðna!
hugmynd! sem! hann! vill! skoða! nánar! og! heldur! sífellt! áfram! að! þróa.! Það!
mætti! ef! til! vill! lýsa! aðferðinni! sem! hring! eða! spíral! því! rannsakandinn! er!
ávallt! að! leita! að!nýrri! þekkingu!og! stundum!koma!upp!aðrar!hugmyndir! í!
gegnum!ferlið,!sem!gæti!verið!áhugavert!að!skoða!síðar!(McNiff,!2015).!Vert!
er!að!nefna!að! í!starfendarannsóknum!eru!aðstæðurnar!alltaf!skoðaðar!og!
komið!með!ákveðna!aðferð!til!að!prufa! í!von!um!að!hægt!sé!að!bæta!eða!
breyta.! Það! er! mjög! mikilvægt! að! rannsakandinn! hafi! það! hugfast! að!
tilgangurinn!er! að!bæta! starf! sitt! og! efla! þekkingu,! en!ekki! að! sanna!neitt!
(McNiff!og!Whitehead,!2010,!bls.!17).!Í!stað!þess!að!fullyrða!að!aðferðin!sé!
sú! árangursríkasta! ætti! frekar! að! skoða! hvernig! nemendur! bregðast! við!
kennsluaðferðinni,! hvaða! áhrif! hún! hafi! á! þá! og! hvernig! má! bæta! eða!
breyta.! Það! sem! skiptir! fyrst! og! fremst!máli! í! starfendarannsóknum! er! að!
rannsakandinn! átti! sig! á! lærdómnum! sem! hann! hefur! öðlast! með! því! að!
ígrunda! sjálfan! sig! og! kennslu! sína! í! gegnum! rannsóknina! (McNiff! og!
Whitehead,!2010,!bls.!18).!

Huga!þarf!að!ýmsu!þegar!kemur!að!því!að!gera!starfendarannsókn.!Þar!á!
meðal! þarf! að! gæta! þess! að! hún! sé! trúverðug.! Áreiðanleg!
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starfendarannsókn!er! byggð! á! fræðilegum!grunni! og! er!mikilvægt! að!nota!
fjölbreytileg! rannsóknargögn.! Aðferðir! til! að! ýta! undir! fjölbreytileika!
rannsóknargagna!gætu!til!dæmis!verið!viðtöl,!bréf!eða!munnlegar!heimildir!
úr!rannsókninni!(Varaki,!2007).!Til!að!koma!í!veg!fyrir!að!efasemdir!vakni!um!
trúverðugleika! og! áreiðanleika! rannsóknar! er! mikilvægt! að!
rannsóknaraðferðir,! rannsóknargögn! og! vönduð! vinnubrögð! séu! nákvæm,!
byggð!á!skipulagðri!gagnasöfnun!og!trausti!vegna!þess!að!áreiðanleiki!ræðst!
af! þessu! öllu.! Hins! vegar! eru! augu,! eyru! og! ímynd! rannsakandans!
rannsóknartækið!sem!hann!notar!til!að!kynnast!nemendum!og!þróa!starfið!
(McNiff,!2010,!bls.!89;!Eriksson,!2010,!bls.!92).!

Vandkvæði! geta! komið! upp! þegar! unnið! er! að! starfendarannsókn! til!
dæmis! með! að! velja! rannsóknarefni! því! það! getur! verið! vandi! að! velja,!
sérstaklega!ef! rannsakandi!ætlar!að!vinna!út! frá!annarri! rannsókn!sem!var!
gerð! áður.! Það! er! mikilvægt! að! velja! rannsóknaraðferðir! og! ákveða!
hverskonar!gagnaöflun!skal!styðjast!við!því!hætta!er!á!að!rannsakandi!færist!
of! mikið! í! fang,! en! slíkt! er! algengt.! Það! ber! að! varast! sérstaklega! ef!
rannsóknin! á! að! vera! innan! ákveðinna!marka! (McNiff,! 2015;!McMillan! og!
Schumacher,!2006,!bls.!60;61).!Sá!sem!ætlar!að!rannsaka!sjálfan!sig!þarf!að!
vera!heiðarlegur!og!með!opinn!huga!gagnvart!því! sem!hann! sér! í! gegnum!
rannsóknina.!Hætta!er!á!því!að!hann!verði!viðkvæmur!og!vilji!þar!af!leiðandi!
ekki!sjá!veikleika!sína!(Eriksson,!2010,!bls.!95).!

Þeir!sem!hafa!litla!sem!enga!reynslu!af!starfendarannsóknum!geta!verið!
óöryggir,! sérstaklega! ef! þeir! eru! að! takast! á! við! ný! og! stór! verkefni.!
Athyglisvert! var! að! lesa! um! verkefnið! Starfendarannsóknir! í! Kópavogi,! en!
þar! kom! skýrt! fram! að! óöryggi! kennara! hafði! afgerandi! áhrif! á! verkefnið!
vegna!þess!að!rannsóknarsniðið!var!nýtt!fyrir!þeim.!Ýmsar!spurningar!komu!
upp!meðan!á!rannsókninni!stóð!til!dæmis:!Hvað!á!ég!að!gera?!Hvernig! fer!
þetta! allt! saman?! Hvað! á! ég! að! skrifa! í! rannsóknardagbókina?! (Edda!
Kjartansdóttir,! Ragnheiður! Hermannsdóttir! og! Sigrún! Eyþórsdóttir,! 2012).!
Þetta! minnir! á! óöryggið! mitt! og! allar! vangaveltur! mínar! í! upphafi!
rannsóknar:!

Ég!er!búin!að!sitja!í!allan!morgun/dag!að!velta!fyrir!mér!hvernig!
ég!fari!að!þessu!öllu!saman!með!tvítyngdu!börnin!í!næstu!viku!
–!reyna!að!finna!hvað!ég!ætla!að!gera!með!þeim!og!hvernig!ég!
fari!að!þessu.!Þetta!hræðir!mig!ótrúlega!mikið!einhverra!hluta!
vegna.! Mögulega! út! af! því! að! ég! hef! aldrei! gert! þetta! áður,!
þetta!er!mjög!nýtt! fyrir!mér,!þetta!eru!nemendur!sem!tala!og!
skilja!mjög! takmarkaða! íslensku! ;! ég! er! hrædd,! hrædd!um!að!
ekkert!gangi!upp!(Rannsóknardagbók,!29.!ágúst!2014).!
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Þrátt!fyrir!óöryggi!og!vonleysi!í!upphafi!rannsóknar!hvatti!ég!sjálfa!mig!til!
þess! að! halda! áfram! og! henda! mér! í! djúpu! laugina.! Ég! sagði! stöðugt! við!
sjálfa!mig!að!þetta!yrði!allt!saman!í!lagi,!ég!væri!að!rannsaka,!en!vissi!ekkert!
um!útkomuna!og! það! væri! ekkert! rétt! eða! rangt! í! þessum!efnum.!Mér! til!
stuðnings!fór!ég!eftir!sex!skrefum!þegar!ég!vann!að!rannsókninni.!

• Skref!1:!Ég!byrjaði!á!því!að!safna!gögnum!til!að!greina!aðstæður.!Ég!
skoðaði! skólastofuna! og! kennsluhætti! umsjónarkennarans! sem! tók!
þátt!í!rannsókninni.!

• Skref! 2:! Ég! vann!úr! gögnum! sem!ég!hafði! aflað!mér! til! að! sjá! hvort!
það!væru!einhver!þemu!og/eða!hugmyndir!um!hverju!hægt!væri!að!
breyta!eða!bæta.!

• Skref!3:!Ég!velti!fyrir!mér!niðurstöðum!úr!gögnum!sem!ég!aflaði!mér!í!
gegnum!rannsóknina.!

• Skref! 4:! Ég! velti! fyrir! mér! nýjum! kennsluaðferðum,! hverjar! eru!
væntingar! mínar,! eru! ef! til! vill! einhver! áhyggjuefni?! Þar! má! nefna:!
Hvernig! mun! umsjónarkennarinn! og! nemendur! bregðast! við! þeim!
kennsluaðferðum!sem!ég!kem!með?!

• Skref!5:!Nýja!kennsluaðferðin!prófuð.!

• Skref! 6:! Ég! safna! gögnum! til! að! sjá! hvernig! brugðist! var! við!
kennsluaðferðinni.! Greini! gögn! og! skoða! aðstæður.! Skref! sex! er!
tæknilega!séð!skref!eitt,!en!þannig!er!haldið!áfram!í!skref!tvö!o.s.frv.!
(Schmuck,!2006,!bls.!34).!

Rannsóknin!varði! í!um!það!bil!heila!önn,!frá!20.!ágúst!til!20.!nóvember,!
en! hluti! af! henni! var! ethnógrafía! (e.! Ethnography).! Í! ethnógrafíu! eru!
framkvæmd! opin! viðtöl,! vettvangsrannsóknir! og! rannsóknir! á! eðli!
félagslegra! fyrirbæra.!Markmiðið! er! að! rannsakandinn! reyni! að! átta! sig! á!
sjónarhorni!þeirra!sem!verið!er!að!rannsaka.!Vert!er!að!nefna!að!lykilatriði!
er!að!rannsaka!innan!frá!og!að!þekkja!vettvanginn!(Eriksson,!2010,!bls.!92;
93;!McMillan!og!Schumacher,!2006,!bls.!26).!

Í!gegnum!leikferlið!fylgdist!umsjónarkennari!tvítyngdu!nemendanna!með!
og! tók!þátt! í! leikferlinu! til! að! læra!kennsluaðferðir! leiklistar!undir! leiðsögn!
háskólakennara!sem!er!sérfræðingur!í!aðferðinni.!Þegar!ég!hafði!kennt!flest!
allar! kennsluaðferðir! leiklistar! fylgdist! ég! enn! nánar! með! sjálfum!
þátttakendunum!og!skoðaði!hvernig!þeir!brugðust!við!kennsluaðferðunum!
og! spurði! sjálfa! mig! ýmissa! spurninga,! til! dæmis! tóku! þeir! fullan! þátt! í!
kennslustundinni,! tjáðu!þeir!sig!á! íslensku,!hvernig!var! líkamsstaðan!þeirra!
og! hvernig! brugðust! þeir! við! kennsluaðferðum! leiklistar?! Ég! fylgdist!
sérstaklega! með! hvort! ný! orð! mynduðust! og! hvaða! orð! þeir! notuðu! í!
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gegnum!rannsóknarferlið.!Í!gegnum!ferlið!notaðist!ég!við!viðtöl,!upptökur!á!
spjaldtölvu,!ferilmöppu!og!rannsóknardagbók.!Í!rannsóknardagbókina!mína!
skráði!ég!vangaveltur!mínar,!hugsanir!og!upplifun,!nýjar!hugmyndir!og!hvað!
kom!upp!í!huga!minn!meðan!á!kennslunni!stóð.&

3.1.1 Greining&gagna&

Í!upphafi!rannsóknar!er!algengt!að!rannsakandi!ætli!sér!of!mikið!og!safni!til!
dæmis! of! mikið! af! gögnum! (McNiff,! 2015).! Í! gegnum! rannsóknarferlið!
skrifaði! ég! daglega! í! rannsóknardagbók! ásamt! því! að! ígrunda! mitt! eigið!
starf.!Í!lokin!var!rannsóknardagbókin!alls!48.423!orð.!Ýmsum!verkefnum!var!
safnað! frá! þátttakendum! í! ferilmöppu,! þau! skoðuð! og! metin.! Í! upphafi!
rannsóknar!var!tekið!hálfopið!viðtal!við!þátttakendur!og!síðan!aftur!í! lokin,!
spurt! var! um! upplifun! og! álit! þeirra! þegar! kennsluaðferðir! leiklistar! voru!
notaðar.! Stuðst! var! við! spurningalista! sem! ég! hafði! samið! (sjá! viðauka! E).!
Spurningar! voru! spurðar! eftir! röð! en!möguleiki! var! á! að! svör! þátttakenda!
leiddu! til! þess! að! sveigjanleika! þurfti! til.! Til! dæmis! þurfti! ég! að! umorða!
spurningarnar! og! orða! þær! á! einfaldari! hátt! til! þess! að! nemendur!myndu!
skilja! þær! (McMillan! og! Schumacher,! 2006,! bls.! 351).! Allar! kennslustundir!
voru! teknar!upp!á!spjaldtölvu!og!geymdar!meðan!á! rannsókn!stóð! til!þess!
að! fá! betri! sýn! yfir! hvað! gerðist! í! sjálfri! kennslustundinni,! því!margt! getur!
farið!framhjá!kennara!meðan!á!henni!stendur!og!komið!fram!í!upptökunni.!

Þegar! rannsóknarferli! var! lokið! var! rýnt! í!þau!gögn! sem!ég!aflaði!mér! í!
gegnum! rannsóknina,!myndbönd,! viðtöl,! ferilmöppu!og! rannsóknardagbók!
sem! ég! hafði! skrifað! í! frá! upphafi! rannsóknar! til! loka.! Allt! var! skoðað!
ítarlega.!Öll!myndbönd!voru!skoðuð!aftur!og!aftur! til!að!sjá!hvort!eitthvað!
hafi! farið! framhjá!mér!eða!hvort!einhverjar!aðrar!hugmyndir!myndu!koma!
upp.!Viðtöl!voru!öll!kóðuð!og!verkefnin!úr!ferilmöppu!skoðuð!til!að!fá!betri!
sýn! á! verkefni! nemenda.! Þegar! unnið! var! úr! gögnum! studdist! ég! við!
aðferðafræði! og! þá! fræðimenn! og! kenningar! sem! hægt! var! að! tengja!
rannsókninni.! Við! lestur! á! rannsóknardagbók! var! reynt! að! finna! eða! sjá!
ákveðin!þemu!sem!virtust!vera!gegnumgangandi!í!rannsókninni,!sem!dæmi!
má! taka! ,,Nemendur! voru! alltaf! brosmildir! í! kennslustundum“.! Þemu!voru!
síðan!sett!upp!meðal!annars!sem!hugarkort!og!tímalína!(sjá!mynd!1,!2,!3!og!
4).!Við!greiningu!gagna!þurfti!ég!að!setja!ferðalagið!upp!á!myndrænan!hátt!
til! þess! að! fá! skýrari!mynd! af! því! hvernig! ég! þróaðist! í! mínu! starfi! og! sjá!
hvernig! kennsluaðferðir! leiklistar! höfðu! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdu!
nemendanna.!
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Mynd&1.&Hugarkort&

&

Mynd&2.&Greining&gagna&
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Mynd&3.&Tímalína&þátttakenda&

Mynd&4.&Ferðalagið&mitt&
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3.1.2 Gildi&rannsóknar&

Kennarar!gegna!mikilvægu!hlutverki! innan!skólasamfélagsins.!Þeir!þurfa!að!
sýna! fram! á! að! fagmennska! þeirra! sé! í! fyrirrúmi! vegna! þess! að! þeir! eru!
fyrirmyndir!nemenda!sinna!og!þurfa!þar!af!leiðandi!að!vera!besta!myndin!af!
sjálfum!sér.!Líkt!og!kemur!fram!í!Aðalnámskrá!grunnskóla!(2011):!

Fagmennska! kennara! byggist! á! sérfræðilegri! starfsmenntun,!
þekkingu,!viðhorfum!og!siðferði!starfsins.!Fagmennska!kennara!
snýst! um! nemendur,! menntun! þeirra! og! velferð.! Markviss!
samskipti! og! góð! kennsla! stuðlar! að! námi! og! aukinni! hæfni!
barna!og!ungmenna!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2011,!bls.!13).!

Í!Aðalnámskrá!(2011)!er!einnig!bent!á!mikilvægi!þess!að!kennarar!haldi!
stöðugt! í! fagmennsku! sína,! að! þeir! ígrundi! starf! sitt! til! þess! að! verða! enn!
betri! kennarar! en! þeir! eru! í! dag.! Það! er! ábyrgð! þeirra! og! skyldur! sem!
starfsfólk!innan!skólans!að!,,...ígrunda!starfið!reglulega,!leita!nýrra!leiða,!afla!
sér! nýrrar! þekkingar! og! sýna! þannig! stöðuga! viðleitni! til! að! læra! og! gera!
betur“!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2011,!bls.!70).!Að!mati!Dewey!er!hlutverk!
skólanna!að!efla!nemendur!námslega!á!eins! fjölbreyttan!hátt!og!þeir! geta!
vegna!þess!að!kennsla!er! list.! Í! stað!þess!að! láta!nemendur! læra!eingöngu!
bóklegt!nám!ættu!þeir!einnig!að!læra!í!gegnum!verklegt!nám!(Dewey,!2000,!
bls.!7).!

Með!notkun!fjölbreyttra!kennsluaðferða!getur!kennari!víkkað!sjónarhorn!
nemenda!á!ýmsum!hlutum,!og!þeir!sjá!hlutina!mögulega!í!öðru!ljósi!(Ingvar!
Sigurgeirsson,!1999b,!bls.!22).!Að!sögn!Clark!og!Pavio!(1991)!getur!notkun!á!
kennsluaðferðum! leiklistar! innan! skólastofunnar! haft! áhrif! á! lærdóm!
nemenda! og! aukið! hann! (Alber! og! Foil,! 2003,! bls.! 25,27).! Ótal! margar!
kennsluaðferðir! eru! í! boði! fyrir! kennara! til! að! velja! úr! til! að! nýta! í! sína!
kennslu,!þar!á!meðal!kennsluaðferðir!leiklistar.!Aftur!á!móti!hentar!hún!ekki!
öllum!kennurum!eða!nemendum!vegna!þess!kennarar!eru!mismunandi!eins!
og! aðrir.! Kennsluaðferðir! leiklistar! krefjast! engrar! leikrænnar! kunnáttu!hjá!
kennaranum,! hann! þarf! fyrst! og! fremst! að! hafa! áhuga,! öryggi! og! ákveðni!
(Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b,!bls.!104).!

Starfendarannsóknir! hljóta! að! vera! mikilvægar! fyrir! kennara,! í! þeim!
ígrunda!kennarar!starf!sitt!til!þess!að!verða!enn!betri!kennarar!en!þeir!þegar!
eru.! Þannig! öðlast! kennarinn!meiri! þekkingu! og! skilning! á! starfi! sínu! sem!
hlýtur!alltaf!að!vera!til!góðs.!
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3.1.3 Siðferðileg&álitamál&

Siðfræði! verður! ávallt! til! staðar! í! hvaða! starfi! sem! er.! Hver! einstaklingur!
velur!sér!starfsgrein!þegar!hann!fer!út!á!vinnumarkaðinn,!en!þau!störf!sem!
krefjast!sérþekkingar!krefjast!fagmennsku,!þetta!á!til!dæmis!við!um!kennara!
(Sigurður! Kristinsson,! 1993,! bls.! 131).! Í! hverju! starfi! eru! skyldur! sem! hver!
starfsmaður!þarf!að!sinna!og!mikilvægt!er!að!fara!eftir!ákveðnum!faglegum!
siðareglum.!Þær!gæta!þess!að!starfsmaður!beri!ábyrgð!á!sínu!starfi!og!brjóti!
ekki! gegn! almennum! siðferðisviðhorfum! (Sigurður! Kristinsson,! 1993,! bls.!
134).!Fagþekking!er!ávallt!byggð!á!því!verklagi!sem!er!viðurkennt!á!hverjum!
tíma.! Það! er! hin! siðferðilega! hlið! fagmennskunar! sem! kallar! á! að! þetta!
verklag! sé! í! stöðugri! endurskoðun,! enda!hefur! slík! krafa!oft! fastan! í! sess! í!
siðareglum! starfstétta! (Henry! Alexander!Henryson! og! Páll! Skúlason,! 2014,!
bls.!123).!

Það!er!í!mörg!horn!að!líta!þegar!hugað!er!að!rannsóknum.!Þegar!þær!eru!
framkvæmdar!er!yfirleitt!gerð!krafa!um!að!fá!tilskilin!leyfi,!sérstaklega!þegar!
kemur!að!því!að! rannsaka!viðkvæm!málefni!eða!ákveðna!einstaklinga.!Þar!
sem!rannsókn!mín!snéri!að!börnum!kynnti!ég!mér!reglur!Persónuverndar!og!
sótti!um!leyfi!til!að!framkvæma!rannsóknina.!Ferlið!tók!sinn!tíma!vegna!þess!
að! áður! en! ég! gat! fengið! leyfi! frá! Persónuvernd! varð! ég! að! fá! leyfi! frá!
skólastjórnanda! þess! skóla! þar! sem! rannsóknin! var! gerð! og! frá!
foreldrum/forráðamönnum!þátttakenda.!Viðbrögð!skólastjórans!voru!mjög!
jákvæð! og! fékk! ég! leyfi! til! að! framkvæma! rannsóknina,! en! eingöngu! ef!
foreldrar!samþykktu.! Í! framhaldi!var!samið!bréf!til! foreldra!þátttakenda!og!
það!sent!heim!til!þeirra.!Vandi!var!að!semja!bréfin!sem!áttu!að!fara!heim!til!
foreldra,!vegna!þess!að!foreldrar/forráðamenn!þátttakenda!höfðu!misgóða!
íslenskukunnáttu.! Það! leiddi! til! þess! að! bréfin! urðu! stutt! og! skrifuð! á!
einföldu!máli!svo!skilaboðin!kæmust!til!skila!(sjá!viðauka!B,!C!og!D).!Aðstoð!
þurfti! að! sækja!hjá! túlkaþjónustu! til! að! láta! þýða!bréfin! yfir! á! viðkomandi!
tungumál,! en! bréfin! voru! öll! send! bæði! á! íslensku! og! á! tungumáli!
foreldra/forráðamanna.!Það!að!sækja!um!túlkaþjónustu,!til!að!þýða!bréfin,!
var!eitthvað!sem!ég!áttaði!mig!alls!ekki!á!að!ég!þyrfti!að!gera,!sem!kennir!
mér! að! vera! víðsýnni.! Ekki! var! hægt! að! sækja! um! tilskilin! leyfi! til!
Persónuverndar!fyrr!en!samþykki!foreldra!lægi!fyrir.!

Kennari! er! skilgreindur! sem! fagmanneskja! þar! sem! viðkomandi! vinnur!
með! börnum,! foreldrum! og! öðrum! starfsmönnum! skólans.!Mannkostir! og!
þjálfuð!siðferðileg!dómgreind!eru!órjúfanlegir!þættir! í! fagmennsku.!Þar!að!
auki!er!fagmanneskja!skyldug!til!að!fara!eftir!siðareglum!sem!gilda!almennt!í!
samfélaginu! (Sigurður! Kristinsson,! 1993,! bls.! 140).! Í! kennaranáminu! er!
hugtakið!starfssiðfræði!mikið!nota!til!þess!að!lýsa!allri!þeirri!grunnþekkingu!
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sem!kennari!hefur!um!siðfræði.!Starfsgrein!einstaklings!og!almenn!siðfræði!
haldast! í! hendur! og!mynda! þar! af! leiðandi! starfssiðfræði! sem! hægt! er! að!
setja!upp! í!mynd.!Hver!einstaklingur!sem!tengist!kennarastarfi!getur!orðið!
rannsakandi!með!því! að! rýna! í! sitt! eigið! starf.! Þegar! kennari! fer! í! hlutverk!
rannsakanda!þarf!hann!að!gæta!þess!að!stíga!úr!kennarahlutverkinu!og!fara!
í!hlutverk!rannsakanda,!ásamt!því!að!gæta!þess!að!hafa!starfssiðfræðin!sín!á!
hreinu!(Colnerud,!1995,!bls.!16).!

Að! rýna! í! sitt! eigið! starf! getur! verið! afar! lærdómsríkt! og! þegar! ég! lít! á!
rannsóknardagbókina!voru!áhyggjur!og!vantrú!á!sjálfri!mér!ríkjandi!í!upphafi!
rannsóknar,!einnig!áhyggjur!af!því!hvort!kennsluaðferðir! leiklistar!og! ferlið!
sem!ég!hafði!frumsamið!myndi!ganga!upp!í!svona!fámennum!nemendahópi.!
Þar!má!til!dæmis!nefna!brot!úr!rannsóknardagbókinni!minni,!þann!26.!ágúst!
2014:!

Ég!velti!fyrir!mér!enn(og(aftur!hvort!og!hvernig!það!sé!hægt!að!
kenna! leiklist! í! svona! fámennum! hóp.! Við! erum! að! tala! um!
þriggja! til! sex!manna!hópa.! Fyrsta! tilfinningin!er! sú! að!það! sé!
ekki!hægt!og!leiklistin!muni!ekki!geta!notið!sín!jafnvel!og!ef!það!
eru! fleiri.! Eða! hvað?! Aftur! á! móti! ef! ég! hugsa! um! hver! sé!
ástæðan!fyrir!því!að!ég!hugsi!svona!er!hún:!

• Ég!hef!aldrei!verið!í!þessari!stöðu.!

• Ég!hef!aldrei!kennt!leiklist!í!svona!fámennum!hópi.!

• Þetta!er!örugglega!óöryggi/ókannaðar!slóðir.!

Og! þegar! einstaklingur! er! óöruggur! þá! koma! alls! kyns!
tilfinningar!upp!og!hann!vanmetur!jafnvel!sjálfan!sig.!Ég!held!að!
ég!sé!að!gera!þetta!núna.!Ég!hugsa!mér!hvort!það!hefði!verið!
betra!að!fá!þessar!upplýsingar!fyrir!þetta!allt!saman!svo!ég!gæti!
fengið! að! undirbúa! mig! en! þá! kemur! sú! hugsun! að! það! er!
kannski! betra! að! hafa! verið! búin! að! gera! ferlið! því! nú! get! ég!
aðlagað!ferlið!að!hópnum!í!stað!þess!að!standa!í!því!að!búa!það!
til,!en!–!HVERNIG!GERI!ÉG!ÞAÐ?!Þá!fékk!ég!hugmynd!að!lausn!
þar!sem!ég!myndi!taka!einn!kafla! í!40!mínútur,!þannig!að!yrði!
nýtt!efni!fyrir!hverja!kennslustund!en!þá!er!spurning!hvort!það!
sé!þá!farið!of!hratt!í!gegnum!efnið?!Þá!er!spurning!að!láta!einn!
kafla! duga! fyrir! 80! mínútna! kennslustund.! Þetta! verður! að!
koma!í!ljós!!
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Gagnrýnin!hugsun!er!mikilvæg! í! rannsóknarvinnu.!Hún!er!eitt!af!mörgu!
því!sem!rannsakandi!þarfa!að!temja!sér!vegna!þess!að!mörg!álitamál!koma!
upp,!vangaveltur!og!skoðanir.!Gagnrýnin!hugsun!felst! í!því!að!einstaklingur!
skoðar! öll! sjónarhorn! áður! en! hann! ákveður! skoðun! sína! og! kemur! með!
fullyrðingar!á!ákveðnum!viðfangsefnum!(Henry!Alexander!Henryson!og!Páll!
Skúlason,! 2014,! bls.! 17;! Kurfiss,! 1988,! bls.! 20).! Gagnrýnin! hugsun! er!
hæfileiki!og! færni! sem!einstaklingur!getur!öðlast!með!því!að!spyrja!sjálfan!
sig! stöðugt! spurninga,! efist! um! skoðanir! og! hugmyndir! annarra,! leiti! eftir!
rökum!fyrir!þeim!og!kemur!með!rök!á!móti,!til!dæmis!hvort!hún!sé!sönn!eða!
ósönn! (Guðmundur! Heiðar! Frímannsson,! 2005,! bls.! 58;59).! Nemendur!
öðlast! gagnrýna! hugsun! í! gegnum! reynslu! sína.! Þar! fá! þeir! tækifæri! til! að!
koma!sinni!eigin!dómgreind,!skoðunum!og!rökum!á!framfæri!ásamt!því!að!
fá!leiðsögn!hjá!þeim!sem!kunna!að!beita!gagnrýnni!hugsun.!Þar!af!leiðandi!
læra!nemendur!af! reynslunni! sinni! (Guðmundur!Heiðar!Frímannson,!2005,!
bls.!65).!

Siðfræði! og! gagnrýnin! hugsun! haldast! fast! í! hendur! vegna! þess! að!
markmiðið!er!að!kenna!einstaklingum!ábyrgð!og!réttlæti!(Henry!Alexander!
Henryson!og!Páll!Skúlason,!2014,!bls.!132).!Þetta!tvennt!er!órjúfanlegt.!Með!
gagnrýnni! hugsun! þroskast! einstaklingurinn! í! ákveðnum! aðstæðum!
tengdum!hinum!siðferðislega!raunveruleika!(Henry!Alexander!Henryson!og!
Páll!Skúlason,!2014,!bls.!134).!Persónuleg!tengsl!geta!myndast!á!vettvangi!á!
meðan! á! rannsókn! stendur.! Það! getur! meðal! annars! leitt! til! þess! að!
rannsakandinn!taki!ákveðna!þætti! inn!á!sig!sem!tengjast!þátttakendunum,!
vilji! aðstoða!þá!persónulega!og! jafnvel! geta! tengslin!haft! áhrif! á! úrvinnslu!
gagna!(Eriksson,!2010,!bls.!94).!

Persónuleg! tengsl! mynduðust! milli! mín! og! Guðrúnar! meðan! á!
rannsókninni! stóð,! sem!ég! tel! hafa! verið! kostur! en!um! leið! gæti! það!hafa!
haft!áhrif!á!rannsóknina.!Dæmi!um!það!var!þegar!óöryggi!kom!upp!hjá!mér!
þá!gat!ég!tjáð!mig!um!það!og!veitti!Guðrún!mér!þá!persónulega!ráðgjöf,!en!
þegar! það! kom! að! því! að! tjá! henni! skoðun! mína! á! kennslu! eða!
kennsluháttum! hennar! þegar! við! unnum! með! kennsluaðferðir! leiklistar!
fylltist! ég! óöryggi.! Hræðslan! tók! völdin! og! varð! ég! hrædd! um! að! móðga!
hana! eða! skapa! óþarfa! spennu! á! milli! okkar.! Dæmi! um! það! var! þegar!
nemendur!fóru!í!viðtöl!þar!sem!verkefnið!gekk!út!á!að!láta!þá!fara!í!hlutverk!
sem!klæðnaður,!til!dæmis!peysa.!Þar!áttu!þeir!að!ræða!sín!á!milli!í!hlutverki!
um! hvor! væri! betri! og! færa! rök! fyrir! því.! Í! lokin! áttu! þeir! að! endursegja!
samtal! sitt! fyrir! hina.! Guðrún! bað! nemendur! að! velta! fyrir! sér,! í! litlum!
hópnum,!hvor!klæðnaðurinn!væri!betri!og!koma!með!rök!fyrir!máli!sínu!og!
segja! síðan! frá.! Aðferðin! var! önnur! en! ég! hafði! unnið!með! og!mér! fannst!
eins!og!hún!hefði!misst!tilgang!sinn!og!markmið!vegna!þess!að!upprunalega!
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aðferðin! krafðist! þess! að! nemendur! æfi! sig! í! að! setja! sig! í! spor! einhvers!
annars.! Ég!hefði! átt! að! ræða! við!Guðrúnu! í! lok! kennslustundar! til! þess! að!
ítreka!tilgang!og!markmið!kennsluaðferðinnar,!en!veigraði!mér!við!því!vegna!
þess!að!ég!óttaðist!að!það!gæti!haft!slæm!áhrif!á!samstarfið.!Samt!sem!áður!
tel!ég!aðferðir!Guðrúnar!vera!góðar!og!þarna!hafi!komið! fram!skemmtileg!
hugmynd!að!því!hvernig!er!hægt!að!nýta!kennsluaðferðir!leiklistar!á!annan!
hátt.! Það! er!mikilvægt! að! geta! þróað! sínar! hugmyndir.! Ég! lærði! þarna! að!
hægt! er! að! framkvæma! viðtöl! á! ólíkan! hátt! eftir! hugmyndaflugi! hvers!
kennara!fyrir!sig.!

Eftir!að!hafa!kynnt!mér!öll!fræðin!og!tekið!til!allt!veganesti!sem!ég!taldi!
vera!mikilvægt!fyrir!ferðalagið,!þá!lagði!ég!af!stað!á!vit!ævintýranna!til!þess!
að! skoða! hvort! kennsluaðferðir! leiklistar! hafi! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdra!
unglinga.!
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4 Ferðalag&

4.1 Ferðalag&með&nemendum&

Í! kennslustundum! okkar! Guðrúnar! voru! aðrir! tvítyngdir! nemendur!
viðstaddir! kennslu! meðan! á! rannsókn! stóð.! Hins! vegar! hafa! allir!
þátttakendur!rannsóknarinnar!verið!í!kennslu!hjá!Guðrúnu!frá!því!þeir!komu!
til! landsins.! Til! að! gæta! fyllsta! trúnaði! gagnvart! öllum! þátttakendum!
rannsóknar!er!þeim!gefið!dulnefni.!Nemendurnir!bera!nöfnin!Anna,!Kristín,!
Margrét!og!Sigríður.!Til!að!kynnast!þeim!betur!er!gagnlegt!að!skoða!nánar!
umhverfi!þeirra!og!verða!þær!kynntar!í!stafrófsröð.!

4.1.1 Anna&

Anna!er!fædd!árið!2000.!Hún!flutti!hingað!árið!2012!ásamt!móður!sinni!og!
tveimur!yngri!systrum.!Þær!eru!flóttamenn!frá!Pakistan.!Á!heimili!þeirra!er!
móðurmál! þeirra! talað,! en! um! leið! læra! þær! allar! grunnþætti! í! íslensku! í!
gegnum!nám!í!skóla!sínum.!

Að!sögn!Guðrúnar!telur!hún!að!móðir!Önnu!hafi! ítrekað!sagt!við!dóttur!
sína!að!nám!eigi!sér!eingöngu!stað!í!gegnum!bækur,!að!allt!annað!sé!leikur!
og! enginn! lærdómur! í! því.! Þar! með! höfðum! við! örlitlar! áhyggjur! af!
viðbrögðum!hennar!við!kennsluaðferðum!leiklistar,!en!í!kennlustundum!tók!
Anna!ávallt!virkan!þátt.!Þega!Anna!vann!í!verkefnum!var!hún!mjög!vandvirk!
og!skýr.!Hins!vegar!var!dagamunur!á!henni,!stundum!virtist!hún!utanvið!sig!
og!varla!til!staðar,!en!aðra!daga!var!hún!lífleg!og!kát!og!tók!af!fullum!krafti!
þátt! í! skólastarfinu.! Velta! má! fyrir! sér! hvort! það! tengdist! einhverju! utan!
skóla,! persónulegum! aðstæðum! eða! hvort! henni! þótti! kennsluaðferðir!
leiklistar!einfaldlega! lítt! áhugaverðar! stundum.!Þegar!dagarnir! voru!þungir!
hjá!henni!einkenndust!þeir!af!þreytu,!hálflokuðum!augum,!hún! laut!höfði,!
lítil! gleði! var! í! svip! hennar! og! hreyfingarnar! voru! þungar! og! litlar.! Þegar!
dagarnir! voru! léttir! var! hún! töluvert! létt! í! skapi,! blómstraði! í!
kennslustundum!og!hreinlega! geislaði!með! sínu! smitandi! brosi.! Anna! kom!
oft! á!móttökudeildina,! hún! var! sjö! sinnum! í! viku! í! 40!mínútur! í! senn.! Það!
sem!vakti!athygli!mína!var!að!þegar!hún!átti!eða!ætlaði!að!segja!eitthvað,!
byrjaði!hún!á!setningu!en!stoppaði!síðan!alltaf,!hló!og!hélt!síðan!áfram.!Ég!
velti! fyrir!mér! hvort! hún! hafi! gert! þetta! út! af! óöryggi! þar! sem!hún!þekkti!
ekki!kennsluaðferðir!leiklistar!eða!af!öðrum!ástæðum.!
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4.1.2 Kristín&

Kristín! er! fædd! árið! 2002! og! flutti! til! Íslands! árið! 2010! frá! Víetnam!með!
móður!sinni!og!eldri!systur!sem!einnig!tekur!þátt!í!rannsókninni.!Kristín!kom!
sjaldan!á!mótttökudeildina.!Hún!var!þrisvar!í!viku!í!40!mínútur!í!senn.!Móðir!
systranna!kom!með!þær! til! landsins!þegar!hún!giftist! víetnömskum!manni!
sem!hefur! verið! búsettur! hér! á! Íslandi! í! langan! tíma.! Það!má! leiða! að! því!
líkum!að!móðurmál!þeirra! sé!eingöngu! talað!á!heimili! þeirra!þar! sem!þau!
eru!öll!fædd!og!uppalin!í!Víetnam.!

Kristín!er!afar!feimin!stúlka!og!talar!ofurlágt!vegna!feimni!eða!óöryggis.!
Að!mati!Guðrúnar!er!það!vegna!þess!hún!er!hrædd!um!að!gera!mistök!og!
leggur!sig!fram!við!að!þóknast!kennaranum!og!vill!gera!það!sem!hún!heldur!
að!kennarinn!vilji!að!nemendur!geri.!Þetta!óöryggi!fannst!mér!einnig!koma!
fram! í! ákveðnu! mynstri! í! gegnum! kennslustundirnar! þar! sem! hún! spurði!
yfirleitt!alltaf!aftur!hvað!ætti!að!gera!og!þá!þurfti!að!endurtaka!fyrirmælin.!
Það!var!athyglisvert!að!sjá!þar!sem!ég!upplifði!það!sama!í!skólagöngu!minni!
sem! tvítyngdur! nemandi! þar! sem!ég! ávallt! þurfti! að! vera!með! alla! hluti! á!
hreinu! til! að! koma! í! veg! fyrir! misskilning.! Rétt! eins! og! kemur! fram! í!
rannsóknardagbók!minni!þann!18.!nóvember!2014:!

Ég! velti! fyrir! mér! af! hverju! hún! spyr! alltaf! aftur! og! það! er!
örugglega!til!að!vera!viss!og!örugg.!Því!hún!hefur!yfirleitt!alltaf!
gert! þetta! –! alltaf! spurt! aftur,! hvað! á! að! gera! –! Ég! skil! hana!
samt! mjög! vel! því! ég! sjálf! er! svona! –! ég! verð! alltaf! að! vera!
100%! viss! með! allt! og! vera! 100%! viss! um! að! ég! sé! að! skilja!
fyrirmælin! rétt.!Ástæðan!er! líklegast!sú!að!ég!er!óörugg!og!er!
hrædd!um!að!gera!mistök,!ég!vil!ekki!gera!mistök!!Ég!man!vel!
eftir!því!að!ég!tók!próf!í!grunn;!og!menntaskóla!þar!sem!ég!fékk!
vitlaust! fyrir! eitt! svarið! og! það! var! bara! út! af! því! ég! las!
fyrirmælin/spurninguna!vitlaust!(eða!misskildi)!og!því!oftar!sem!
ég!las!fyrirmælin!varð!ég!óöruggari.!Síðan!skammast!ég!mín!svo!
ef!ég!skil!ekki!eitthvað!því!ég!vil!ekki!vera!talin!,,vitlaus“.!

Þrátt! fyrir!að!Kristín!sýni!óörugga!hegðun! í!kennslunni! tel!ég!hana!vera!
sterka! málfræðilega! séð! hvað! varðar! íslenskuna.! Vert! er! að! nefna!
athyglisvert! samtal! sem! ég! átti! við! einn! verkgreinakennara! skólans.!
Kennarinn!spurði!hvernig!gengi!hjá!Kristínu!í!mínum!kennslustundunum!þar!
sem! notaðar! væru! kennsluaðferðir! leiklistar.! Ég! sagði! honum! að! ég! teldi!
Kristínu!mjög!lokaða!en!þegar!notaðar!væru!kennsluaðferðir!leiklistar!virtist!
sem!hún!hefði!gleði!og!ánægju!af!og!talaði!mikið!og!hefði!þörf! fyrir!að!tjá!
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sig.! Ég! bætti! við! að! hún! væri! dugleg! að! þýða! fyrir! hina! víetnömsku!
nemendurna! sem! hafa! litla! sem! enga! íslenskukunnáttu.!
Verkgreinakennararanum!þótti!afar!ánægjulegt!að!heyra!það!en!um!leið!var!
hann!mjög!hissa! vegna!þess! að! í! kennslustundum!hjá!honum! tjáir! hún! sig!
lítið!sem!ekkert:!

,,Hún!talar!ekki!stakt!orð!hjá!mér.!Ef!ég!spyr!hana!t.d.!hvað!hún!
er!búin!að!gera!þá!stendur!hún!bara!og!kinkar!kolli.!Segir!ekki!
neitt...!Ég!þarf!stundum!að!fá!hana!til!að!skrifa!niður!eða!teikna!
það!sem!hún!er!búin!með!og!þá!get!ég!sagt! ,,Já!!Ertu!búin!að!
gera! stafinn! K,! flott,! þá! getur! þú! farið! í! næsta! verkefni““!
(Rannsóknardagbók,!9.!október!2014).!

Þetta! þótti!mér! athyglisvert! vegna! þess! að! í! kennslustundum! hjá!mér,!
þar! sem! kennsluaðferðir! leiklistar! eru! notaðar! talaði! hún! töluvert! og! tjáði!
sig.!Velta!má!fyrir!sér!hvort!kennsluaðferðir! leiklistar!hafi!hjálpað!til!við!að!
opna! fyrir! tilfinningar! og! hafi! haft! áhrif! á! orðaforða! Kristínar.! Ég! og!
verkgreinakennarinn!vorum!sammála!um!að!miklar!framfarir!hafa!orðið!hjá!
Kristínu!frá!því!hún!kom!til! Íslands!og!hún!hefur!fundið!sér!stað!sem!henni!
þykir!öruggt!að!tjá!sig!á.!Það!er!mjög!jákvæð!þróun.!

4.1.3 Margrét&

Margrét!er!fædd!árið!2000!og!er!eldri!systir!Kristínar.!Eins!og!kom!fram!hér!
að! ofan! komu! þær! til! landsins! árið! 2010! þegar! móðir! þeirra! giftist!
víetnömskum!manni! sem! hefur! verið! búsettur! á! Íslandi! í! langan! tíma.! Að!
sögn!Guðrúnar!þolir! hún! illa! breytingar!og! vill! ekki! láta! ,,hrista!upp! í! sér“,!
heldur!kýs!hún!frekar!að!sitja!út!í!horni!með!bók,!burtséð!frá!því!hvort!hún!
er! að! læra! eða! ekki,! hún! vill! enga! truflun.! Vegna! þessa! vonar! Guðrún! að!
leiklist!muni!efla!sjálfstraust!hennar,!öryggi!í!námi!og!í!samskiptum.!Margrét!
kom!einnig!sjaldan!á!mótttökudeildina,!hún!var!þrisvar!í!viku!í!40!mínútur!í!
senn.!Systurnar!eru!mjög!svipaðar,!þær!eru!báðar!óöruggar!sem!oft!kemur!
fram!í!tali.!Þær!tala!báðar!mjög! lágt!og!eiga!það!til!að!hafa! litla!trú!á!eigin!
getu!og!segja!oft!,,ég!veit!ekki“!eða!,,ég!skil!ekki“.!Til!dæmis!áttu!nemendur!
að! teikna! mynd,! þegar! Margrét! lauk! við! myndina! hrósaði! ég! henni! fyrir!
velunna!mynd.!Margrét!neitaði!því!stöðugt!þangað!til!að!ég!tjáði!henni!að!
það!væri!mitt!álit,!þá!samþykkti!hún!það.!Þegar!nemendur!eins!og!Margrét!
og!Kristín!hafa!góðan!orðaforða!en!þora!ekki!að!tjá!sig,!getur!það!ef!til!vill!
verið!vegna!þess!að!það!veitist!þeim!erfitt!að!setja!orðin!í!samhengi.!Það!er!
ekki!óvenjulegt!að!slíkir!nemendur!séu!fluglæsir!en!eigi!í!erfiðleikum!með!að!
tjá!sig!(Nation,!1990,!bls.!94).!
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Systurnar!eru!ólíkar!að!því!leiti!að!Margrét!er!ekki!jafn!feimin!og!Kristín,!
en!óöryggi!hennar!kemur!fram!í! líkamsstöðu!og!hendur!hennar!voru!ávallt!
ofaní!vösum!á!peysunni.!Það!var!athyglisvert!að!sjá!að!þegar!unnið!var!með!
nemendum!í!kennsluaðferðinni!spuni!þá!blómstraði!Margrét.!Þar!náði!hún!
að!setja!sig!í!spor!annarrar!persónu!og!fékk!um!stundarsakir!að!vera!einhver!
annar!eða!önnur!en!hún!sjálf.!O‘Toole!og!Stinson!(2013)!hafa!sömu!sögu!að!
segja,! en! einn! þátttakanda! í! rannsókn! þeirra! var! mjög! feiminn,! en! þegar!
notast! var! við! kennsluaðferðina! spuni! þá! gleymdi! hann! sér! í! hlutverkinu!
vegna! þess! að! þá! fékk! hann! að! vera! annar! en! hann! sjálfur! (O’Toole! og!
Stinson,!2013,!bls.!173;174).!Í!spuna!eru!nemendur!settir!í!ákveðin!hlutverk!
og! aðstæður! og! eiga! þar! af! leiðandi! að! spinna! (búa! til)! samtal! eða! semja!
textann! um! leið! og! leikið! er! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga! Ragnarsdóttir,!
2004,! bls.! 26).! Það! var! áhugavert! að! sjá! að! í! hverjum! spuna! fór!Margrét! í!
hlutverk! sem!mjög! neikvæð!manneskja! og! hún! átti! það! til! að! ,,öskra“! og!
stappa!fótum.!Þrátt!fyrir!það!var!gott!að!sjá!Margréti!fara!út!úr!skel!sinni!og!
tjá!sig!af!fullum!krafti.!

4.1.4 Sigríður&

Sigríður! er! fædd! árið! 1999! og! kemur! frá! Víetnam.! Hún! flutti! til! Íslands!
sumarið!2014!til!þess!að!búa!með!föður!sínum!sem!hefur!búið!hér!á!Íslandi!í!
langan!tíma.!Móðir!hennar!býr!enn!í!Víetnam.!Þegar!Sigríður!kom!til!Íslands!
hafði!hún!enga! íslenskukunnáttu!og!þurfti!því! skólinn!að! sækja!aðstoð!hjá!
túlkaþjónustu! í! upphafi! annar! svo! öll! skilaboð!myndu! skila! sér! örugglega.!
Sigríður! fékk! stundatöflu! sem! var! aðlöguð! að! hennar! þörfum! og! var!
meirihlutan!af!sínum!skólatíma!á!móttökudeildinni!hjá!okkur!Guðrúnu.!Hún!
kom!mjög!oft!á!mótttökudeildina,!hún!var!átta!sinnum!í!viku!í!40!mínútur!í!
senn.!Það!var!fróðlegt!að!fylgjast!með!henni!vegna!þess!að!hún!var!ótrúlega!
opin! og! tók! alltaf! virkan! þátt! í! öllum! kennslustundum! þrátt! fyrir! að!
skilningur!á!námsefninu!væri!ekki!alltaf!til!staðar.!Hún!var!dugleg!og!fylgdist!
grannt!með!öllu!og!hermdi!eftir!því!sem!sagt!var,!sérstaklega!þegar!kom!að!
einföldum! orðum,! þá! endurtók! hún! orðin! lágt,! næstum! í! hljóði.! Í!
kennslustundum!sást! langar! leiðir! hve!mikið!hana! langaði! til! að! tjá! sig,! en!
vegna!lítillar!ensku;!og!engrar!íslenskukunnáttu!þá!hefti!það!hana!verulega.!

Stúlkurnar! sem! tóku! þátt! í! rannsókninni! áttu! það! sameiginlegt! að! þörf!
var! á! því! að! efla! orðaforða! þeirra! og! til! þess! þarf! að! nota! ólíkar! og!
fjölbreyttar! kennsluaðferðir! eins! og! áður! er! nefnt.! Þær! höfðu! allar! verið! í!
leiklist! áður! og! voru! afar! jákvæðar! gagnvart! henni.! Þrátt! fyrir! að! Guðrún!
notaði! fjölbreyttar! kennsluaðferðir! taldi! hún! þörf! á! því! að! bæta! við! sig!
þekkingu! og! nota! kennsluaðferðir! sem! hún! hafði! lítt! prófað! áður.!
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Kennsluaðferðir!leiklistar!urðu!fyrir!valinu.!Ákveðið!var!að!rannsaka!um!leið!
áhrif!kennsluaðferða!leiklistar!á!orðaforða!tvítyngdra!unglinga.!

4.2 Ferðalag&með&kennara&

Miklar! breytingar! hafa! orðið! á! kennarastarfinu! síðustu! ár.! Rannsóknir! hér!
heima!og!erlendis!sýna!að!í!upphafi!nýrrar!aldar!hefur!kennsla!orðið!meira!
krefjandi!en!áður!fyrr!(Esteve,!2000,!bls.!197;! Ingólfur!Ásgeir!Jóhannesson,!
1999,!bls.!76;!Fullan,!1993,!bls.!8;!Schleicher,!2012,!bls.!26).!Esteve! (2000,!
bls.! 197)! nefnir! dæmi! um! að! gerðar! séu!meiri! kröfur! til! kennara! nú.! Þeir!
þurfi! að! koma! til! móts! við! þarfir! allra! nemenda! óháð! námslegri! eða!
félagslegri! hæfni! þeirra.! Þeir! þurfi! að! vera! vakandi! fyrir! breytingum! og!
ígrunda!stöðugt!eigið!starf.!Það!tekur!langan!tíma!fyrir!kennara!að!ígrunda!
almennt! starf! sitt! og! velta! fyrir! sér! tengslum! kenninga,! viðhorfa! og!
framkvæmdar!(Schaffner!og!Buswell,!1996,!bls.!50;51).!

Kennarar! eru! meðvitaðir! um! mikilvægi! þess! að! ígrunda! starfið! sitt!
reglulega! til! að! auka! hæfni! sína! í! og! til! að! geta! gert! það! besta! fyrir!
nemendur!sína.!Kennarar!hafa!gífurleg!áhrif!á!þá!sem!þeir!kenna!og!heillast!
nemendur!oft!af!kennara!sínum!(Morris,!2012,!bls.!17;!Guðmundína!Arndís!
Haraldsdóttir,!2014,!bls.!7).!Samkvæmt!niðurstöðum!rannsóknar!Handal!og!
Lauvås! frá!árinu!1987!kemur! fram!að!allt!það!sem!kennarar!vilja!og!gera! í!
sínu! starfi! er! byggt! á! starfskenningu! (e.! Practical! theory),! en! hún! er! í!
stöðugri! þróun! og! byggist! á! persónulegri! reynslu! kennarans! og! þekkingu!
(Hafdís!Guðjónsdóttir,!2004,!bls.!33).!

Kennarar!þurfa!ekki!eingöngu!að!þekkja!sitt!starf!heldur!þurfa!þeir!einnig!
að!átta!sig!á!þeirri!tengingu!sem!er!á!milli!starfsins!og!þeirrar!uppeldis;!og!
kennslufræði!sem!þeir!þurfa!að!hafa!í!huga.!Sem!dæmi!má!taka!að!ekki!er!
nóg!fyrir!kennara!að!þekkja!sagnfræði!og!kennsluaðferðir!vel!til!þess!að!vera!
góður! sagnfræðikennari! heldur! verður! hann! einnig! að! skilja! tilgang!
sagnfræðarinnar,! bæði! sem! fræðigreinar! í! samfélaginu! og! sem!
kennslugreinar!í!skóla!og!þekkja!áhersluatriði!sem!ber!að!kenna!nemendum!
til!gagns!og!gamans!(Ingólfur!Ásgeir!Jóhannesson,!1999,!bls.!73).!Til!þess!að!
þroskast! í! starfi! er!mikilvægt! fyrir! kennarann! að! skoða! sjálfan! sig! stöðugt,!
meta!það!sem!fer!fram!í!kennslunni!með!því!hugarfari!að!vilja!bæta!sig!sem!
kennari! fyrir! nemendur! (Sigrún! Aðalbjarnadóttir,! 2007,! bls.! 233;234).!
Ofangreindar!hugmyndir!styðja!vel!við!niðurstöður!rannsóknar!þeirra!Stein,!
Smith!og!Silvers!(1999)!en!þau!telja!að!starfsþroski!og!nám!kennara!eflist! í!
starfi!og!mikilvægt!sé!fyrir!kennarann!að!reyna!að!finna!nýjar! leiðir!og!efla!
þekkingu! sína! sem! mest! (Stein,! Smith! og! Silver,! 1999,! bls.! 250;251).! Á!
vettvangi!þurfa!kennarar!að!fá!tækifæri!til!þess!að!framkvæma!hluti!á!eigin!
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spýtur! og! rýna! í! hvernig! til! tókst.! Öryggi! og! sjálfstraust! þeirra! vex! í!
samskiptum! við! samkennara,! foreldra! og! nemendur! ef! þeir! efla! faglega!
færni!sína!í!starfi!(María!Steingrímsdóttir,!2010,!bls.!195).!

Í!kennslustundum!Guðrúnar,!nýtti!hún!ákveðna!kennsluaðferð!sem!vakti!
athygli!mína:!

Það! sem! Guðrún! gerði! var! að! taka! upp! og! skoða! skóladótið!
hennar.! Næst! byrjaði! hún! að! segja! hvað! væri! hvað! og! bað!
Sigríði!að!hlusta!eingöngu,!svo!byrjaði!hún!að!láta!hana!benda!
á!hvað!væri!hvað!;!,,Hvar!er!stílabók?“!og!hjálpaði!Sigríði!ef!hún!
þurfti!aðstoð,!en!Guðrún!tók!aðeins!nokkra!hluti! í!einu.!Þegar!
hún!var!búin!að!ná!orðunum,!segja!þá!upphátt,!benda!á!þá!og!
skrifa!þá!í!bók!þá!tók!hún!fimm!hluti!upp!úr!pennaveskinu.!Það!
var! mjög! áhugavert! að! sjá! þetta.! En! af! hverju! er! hún! svona!
dugleg/meðfærileg?! Ætli! hún! verði! líka! svona! þegar! ég! keyri!
mitt!ferli?!(Rannsóknardagbók,!25.!ágúst!2014).!

Aðferðin! sem! Guðrún! notar! er! viðurkennd! og! kallast! TPR! (e.! Total!
Physical!Response).!Aðferðin!er!úr!handbókinni!Orðasjóður!sem!inniheldur!
námsefni! til!málörvunar.!Hugmyndin!bak!við!aðferðina!er!sú!að!nemendur!
ávinna! sér! nýtt! tungumál! með! markvissri! málörvun.! Það! mætti! líkja!
kennaranum! við! leikstjóra! þar! sem! hann! biður! eða! stýrir! nemandanum! í!
gegnum!verkefnið.!Hlutverk!nemendanna!er!að!hlusta!á!fyrirmælin!og!fara!
eftir!þeim.!Aðferðin!er!þrískipt,!kennarinn!byrjar!á!því!að!segja!,,Þetta!er...“!
(orðið! kennt),! síðan! biður! hann! nemandann! að! finna! hlutinn! og! segir!
,,Finndu...“! þá! lærir! nemandinn! orðið! og! greinir! það! frá! öðrum! orðum,! í!
lokin! spyr! kennarinn! nemandann! ,,Hvað! er! þetta?“! ásamt! því! að! benda! á!
hlutinn! þá! þarf! nemandinn! að! geta! sagt! sjálfur! orðið! (Jenný! Berglind!
Rúnarsdóttir,!2008,!bls.!5).!

Í!kennslustundunum!nýtti!Guðrún!margar!ólíkar!kennsluaðferðir.!Hún!lét!
nemendur! vinna! í! vinnubókum! við! hæfi! hvers! og! eins! og! lét! þá! lesa!
reglulega!upphátt! fyrir! sig.!Nauðsynlegt! er! að!hvetja! nemendur! til! að! lesa!
eins!mikið! og! unnt! er,! jafnfram!að! láta! þá! lesa! efni! sem!er! rétt! fyrir! ofan!
kunnáttu! þeirra! til! að! auka! orðaforða! þeirra! (Grabe! og! Stoller,! 2002,! bls.!
259;!Huang,!2007).!Kennarar!þurfa!að!ganga!úr!skugga!um!hvort!nemandinn!
sé! læs! á! sínu!eigin!móðurmáli! því! ef! hann!er! það!þá!er! talið! að!hann!eigi!
auðveldara!með!að!læra!að!lesa!texta!á!öðru!tungumáli.!Það!er!æskilegt!að!
lesefnið!sé!fjölbreytt!til!að!vekja!áhuga!nemandans!og!mikilvægt!er!að!láta!
hann! lesa,! til! dæmis! í! barnabókum,! skáldsögum,! lesa! ljóð! eða! lesa! á!
internetinu!(Sigurður!Konráðsson,!2007,!bls.!148;149).!
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Guðrún!notaði!orðaspil! í!námi!nemenda!sinna,!til!dæmis!Sagnorðaspilið!
sem!nemendur!höfðu!gagn!og!virkilega!gaman!af.!Oft!á! tíðum!spurðu!þeir!
hvort!þeir!mættu!spila!það!og!fengu!þeir!það!yfirleitt,!í!eitt!skiptið!ákvað!ég!
að!vera!með.!Að!mínu!mati!er!spilið!skemmtilegt,!hentar!öllum!nemendum!
þrátt! fyrir! mismunandi! námshæfni! og! um! leið! fer! mikill! lærdómur! fram!
vegna! þess! að! það! ýtir! undir!málörvun! og! hlustun! nemenda.! Hægt! er! að!
spila!það!á!marga!vegu!til!dæmis!eins!og!veiðimann.!Nemendur!draga!fimm!
spil!og!eiga!að!reyna!að!safna!slögum,!en!til!þess!þurfa!þeir!að!lesa!upphátt!
það! sem! stendur! á! spilinu! fyrir! hina.! Ef! lítil! leskunnátta! eða! lítill!
hlustunarskilningur!á!við!nemendur!þá!er!í!lagi!að!sýna!spilið!vegna!þess!að!
þar!eru!myndir!sem!nemendur!geta!skoðað!og!athugað!hvort!þeir!séu!með!
eins!spil.!Ef!svo!er,!þurfa!þeir!að!láta!það!frá!sér.!Þannig!gengur!þetta!allan!
hringinn.!

Spjaldtölvur! voru! notaðar! reglubundið! í! kennslustundum! Guðrúnar! og!
voru!í!boði!fjölbreytt!forrit!til!dæmis!Story!Creator,!Bitsboard,!Comic!Life!og!
bókaskápurinn! sem!er! inn!á!vefsíðu!Námsgagnastofnunar.!Það!kom!ekki!á!
óvart!að!spjaldtölvur!hafi!verið!svo!mikið!notaðar!vegna!þess!að!á!síðustu!
árum!hefur!orðið!mikil!tæknivæðing!og!þar!með!hafa!spjaldtölvur!rutt!sér!til!
rúms! í! skólastarfi.! Notkun! þeirra! fyrir! tvítyngd! börn! í! skólastarfi! er! mjög!
góður! kostur,! því! þær!bjóða!upp! á! fjölmarga!möguleika.! Þar!má!nefna! að!
þær!spara!tíma!og!fyrirhöfn,!hægt!er!að!nota!þær!hvar!og!hvenær!sem!er!og!
þær! eru! einstaklingsmiðaðar.! Þannig! getur! hver! og! einn! nemandi! unnið!
sjálfstætt!í!því!forriti!sem!hentar!honum!hverju!sinni!(Ómar!Örn!Magnússon,!
2013,!bls.!3;4).!

4.3 Ferðalag&með&kennsluaðferðum&leiklistar&

Eftir!að!hafa!fylgist!með!kennslu!Guðrúnar!og!hafa!verið!í!um!það!bil!hálfan!
mánuð!í!aðlögun!þá!byrjaði!ég!þann!1.!september!2014!að!kenna!tvítyngdu!
nemendunum! með! kennsluaðferðum! leiklistar.! Vert! er! að! nefna! að! fyrir!
þann!tíma!hafði!ég!litla!trú!á!sjálfri!mér!en!náði!að!sannfæra!sjálfa!mig,!að!
ég! gæti! þetta! fullkomlega! og! væri! svo! sannarlega! tilbúin! í! þetta! nýja!
ferðalag.!Eins!og!kom!fram!í!rannsóknardagbók!minni!þann!30.!ágúst!2014!
en!þar!segir:!

Þetta!eru!nemendurnir! sem!ég!vil! rannsaka!þrátt! fyrir!að!þeir!
séu!á!mismunandi! róli.! Ég!get!víst!auðveldlega!komið! til!móts!
við! þarfir! hvers! og! eins! nemenda! þrátt! fyrir! að! þeir! séu! á!
mismunandi!stigi!eða!hafi!mismunandi!markmið.!Ég!er!með!þá!
hugmynd!að!byrja!kennslustundir!ávallt!á!góðri!upphitun!með!
leikjum!og! slíkum!æfingum.! Síðan! tek!ég!hægt!og! rólega!eina!
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kennsluaðferð,! t.d.! kyrrmyndir! til! að! vinna! með! hverju! sinni.!
Síðan!er!möguleiki!að!útfæra!aðferðirnar!á!marga!vegu.!Ég!þarf!
að! byrja! á! því! að! vinna! mér! inn! traust! þeirra.! Það! sem! er!
kannski! að! hræða! mig! er! þessi! eini! nemandi! sem! skilur! ekki!
íslensku,!en!hún!er!sú!eina,!en!mundu,!Lovísa,!að!hún!gat!tekið!
fullan!þátt!í! leikjunum!sem!við!fórum!í!einu!sinni!þrátt!fyrir!að!
skilja! ekki! neitt! ;! af! hverju! ætti! hún! ekki! að! skilja! þig! núna?!
Hættu! að! vanmeta! þig.! Þú! getur! þetta.! Þú! kynnir! allar!
kennsluaðferðirnar!hægt!og!rólega!og!svo! í! lokin,!kannski!eftir!
tvær!vikur,!þá!getur!þú!byrjað!á!ferlinu!þínu.!Þetta!mun!koma!!
Þetta! er! það! sem!þú! ert! að! rannsaka!! Þú! vilt! sjá! hvað! gerist!!
Ekki! vera! hrædd,! taktu! þessu! sem! áskorun!! Engin! fleiri! tár!!
Rústaðu!þessu.!Byrjaðu!bara!og!sjáum!til!!

Daginn!sem!ég!byrjaði!að!kenna!áttum!við!Guðrún!samtal!um!áhyggjur!
mínar.! Í!því!samtali!sagði!hún!þau!orð!sem!ég!þurfti!að!heyra:! ,,Ég!vil!bara!
að!þeir!nái!almennt!að!geta!talað,!ekkert!endilega!að!við!segjum!,,ég!hlakka!
til! í!stað!mér!hlakkar!til“!heldur!að!geta!átt!almenn!samskipti!á!íslensku,!til!
dæmis!að!geta!sagt!hvar!allt!er!og!hvað!klukkan!er“!(Rannsóknardagbók,!1.!
september! 2014).! Orðin! voru! mjög! sannfærandi! sem! leiddu! til! þess! að!
áhyggjurnar!mínar!hurfu!og!sjálfstraust!mitt!jókst.!

Rétt! er! að! minna! á! að! fyrir! rannsóknina! samdi! ég! leikferli! þar! sem!
samþætt! voru! íslenska! og! kennsluaðferðir! leiklistar! með! námsbókunum!
Kæra(dagbók!og!Kæra(dagbók(2,!en!þær!tvær!eru!iðulega!notaðar!í!kennslu!
nýbúa!og!tvítyngdra!nemenda.!Við!gerð!leikferlis!einbeitti!ég!mér!aðeins!að!
einum! kafla! í! einu.! Í! hverjum! kafla! nýtti! ég! kennsluaðferðir! leiklistar! úr!
bókinni! Leiklist( í( kennslu! (2004)! eftir! Önnu! Jeppesen! og! Ásu! Helgu!
Ragnarsdóttur! við! gerð! leikferlisins.! Í! þeirri! bók! koma! fram! helstu!
kennsluaðferðir! leiklistar,! forsendur! þeirra! og! grunnþættirnir! sem! kennari!
þarf! að! hafa! í! huga! þegar! hann! byrjar! að! kenna! leiklist.! Bókin! er! byggð! á!
hugmyndafræði! tveggja! breskra! sérfræðinga! um! leiklist! í! kennslu,! Gavin!
Boltons!og!Dorothy!Heathcote,! en! lögð!er! áhersla! á! að!nemendur!byggi! á!
fyrri! reynslu,! lifi! sig! inn! í! ímyndað! ferli! og! taki! sjálfstæðar! ákvarðanir! í! því!
hlutverki!sem!þeir!fara!í.!Á!meðan!nemandi!er!í!hlutverki,!sem!einhver!eða!
eitthvað,! þá! byggir! hann! á! sinni! eigin! reynslu! en! um! leið! eykur! hann!
þekkingu!sína!og!reynslu!á!meðan!hann!tekst!á!við!ýmis!vandamál!í!gegnum!
leikinn,! og! finnur! um! leið! lausnir! (Anna! Jeppesen! og! Ása! Helga!
Ragnarsdóttir,!2004,!bls.!8).!

Ásamt!kennsluaðferðunum!nýtti!ég!myndir!úr!námsbókunum!þannig!að!
bæði!kennari!og!nemendur!gætu!stuðst!við!þær!í!gegnum!leikferlið.!Dæmi!
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um!það!var!þegar!unnið!var!með!nemendum!í!sjötta!kafla!úr!bókinni!Kæra(
dagbók!þá!voru!myndirnar!notaðar.!Byrjaði!var!á!því!að!fara!með!nemendur!
í! látbragðsleik,! þar! drógu! þeir! miða! og! áttu! að! leika! það! sem! stóð! á!
miðanum.!Þegar!þeir!voru!óvissir!hvað!orðið!þýddi!þá!sýndum!við!Guðrún!
þeim!það!á!mynd!úr!kaflanum,!til!dæmis!átti!Sigríður!að!leika!sundbol!en!var!
óviss!hvað!það!væri!þannig!að!við!sýndum!henni!mynd!af!sundbol!ásamt!því!
að!finna!orðið!í!orðabók.!

Í!kennslunni!kom!í! ljós!að!nemendur!heilluðust!mjög!af!látbragðsleik!og!
lögðu!sig!alla!fram!þegar!sú!kennsluaðferð!var!notuð.!Sérstaklega!átti!þetta!
við! um! Önnu! sem! kom! með! margar! uppástungur! að! orðum! þegar! aðrir!
nemendur! léku! látbragðsleik,! orð! eins! og:! ,,Sturta!! Sjampó!! Handklæði!!
Heitur!pottur!“.!Þetta!var!mjög!ánægjulegt!að!sjá!því!það!virtist!sem!óöryggi!
hennar! væri! algjörlega! horfið.! Þar! að! auki! hefur! leikurinn! þann! frábæra!
eiginleika!að!nemendur! læra!mörg!einföld!og/eða!ný!orð.!Það!kom!síðar! í!
ljós!að!orðin!sem!nemendur!lærðu!í!látbragðsleiknum!festust!í!minni!þeirra,!
til! dæmis! notaði! Sigríður! orðin! heitur! pottur! í! allt! öðru! samhengi! og! í!
annarri!kennsluaðferð.!Þegar!nemendur!fást!við!nýtt!verkefni!sem!þeir!hafa!
gaman!af!og!finna!að!þeir!geta!tekist!á!við!það,!þá!upplifa!þeir!oft!ákveðna!
tilfinningu! sem! birtist! sem! fyrirbæri! og! er! oft! kallað! ,,skínandi! augu“.! Þar!
myndast!ákveðin!tengsl!á!milli!einstaklings!og!aðstæðna.!Þegar!einstaklingar!
eru! í!þessum!aðstæðum!þá! læra!þeir!hratt!og!það!sem!gerist!smitar!út!frá!
sér.! Hins! vegar! er!möguleiki! á! því! að! einstaklingur! finni! ekki! fyrir! þessum!
aðstæðum!og!getur!það!einnig!smitað!út!frá!sér!(Korthagen,!2013,!bls.!25).!

Við!Guðrún!vorum!ólíkar! í!kennsluháttum!og!höfðum!ólíkan!bakgrunn! í!
kennslu! en! mér! fannst! takast! góð! samvinna! okkar! á! milli! meðan! á!
rannsókninni!stóð!og!fengu!eiginleikar!okkar!beggja!að!njóta!sín,!en!um!leið!
styrktum! við! hvora! aðra.! Gott! dæmi! um! það! var! þegar! ég! útskýrði!
leiklistartengd! verkefni! fyrir! nemendum! ásamt! því! að! hafa! ítarlega!
sýnikennslu,! en! nemendur! virtust! ekki! skilja! verkefnið! og! hafði! ég! litla!
þekkingu! til! að! útskýra! það! á! einfaldari! hátt.! Þá! tók! Guðrún! orðið! og!
útskýrði! verkefnið! á! einfaldari! hátt,! þá! áttuðu! nemendur! sig! enn! betur! á!
verkefninu.! Í!þessu!tilfelli!mætti! segja!að!þeir! fengu!munnleg! fyrirmæli! frá!
Guðrúnu! og! sjónræn! fyrirmæli! frá! mér! sem! gerði! það! að! verkum! að!
fyrirmælin!urðu!mjög!skýr.!

Umræður!voru!í!hverri!kennslustund.!Guðrún!var!duglegri!en!ég!að!ýta!á!
nemendur!og! fá! svör! frá!þeim!við! spurningum! sem!hún! varpaði! til! þeirra.!
Líklega!var!það!hræðsla!hjá!mér!að!ýta!ekki!of!mikið!á!nemendur.!Ég!hafði!
hins! vegar! vanmetið! nemendur! því! þeir! svöruðu! öllum! spurningum! sem!
varpað!var!fram!og!ég!sá!þá!getu!þeirra! í!umræðum!og!gat!nýtt!mér!það! í!
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næstu! verkefni.! Með! því! að! spyrja! nemendur! krefjandi! en! einfaldra!
spurninga!er!hægt!að!vekja!enn!frekari!áhuga!hjá!þeim!og!um!leið!vekja!þá!
til! umhugsunar! (Ingvar! Sigurgeirsson,! 1998,! bls.! 24).! Þegar! notast! er! við!
kennsluaðferðir! leiklistar! eru!oft! notaðar! spurningar! til! þess! að!nemendur!
ígrundi!efnið!og!síðan!eru!oft!umræður!í!lokin!til!upprifjunar.!

Þrátt! fyrir! að! hafa! verið! með! ólíkan! bakgrunn! og! þekkingu! í! kennslu!
unnum! við! Guðrún! vel! saman.! Við! vorum! vel! undirbúnar! fyrir! kennsluna!
sem! vonandi! skilaði! sér! í! fjölbreyttum! kennsluaðferðum.! Frábærir! hlutir!
gerðust!svo!sannarlega!innan!veggja!skólastofunnar.!

Í!rannsókninni!voru!flest!allar!kennsluaðferðir!leiklistar!notaðar,!þó!voru!
fjórar! af! kennsluaðferðunum! langmest! notaðar! og! verða! því! einungis! þær!
fjórar! kynntar! í! kaflanum!og! reynt! verður! að! einblína! á! hvernig! eða! hvort!
þær! höfðu! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdu! nemendanna.! Í! upphafi! hverrar!
kennslustundar! voru! einn! til! tveir! leikir! notaðir,! alls! voru! nítján! leikir! eða!
upphitunaræfingar! tengdar! leiklist! notaðar! á! meðan! á! rannsókninni! stóð.!
Með! leikjum!er!oft! hægt! að!hrista!hóp! saman!og! fá!nemendur! til! að! taka!
þátt!á!jákvæðan!hátt!í!áframhaldandi!vinnu.!

Að!mínu!mati!er!æskilegt!að!kennslustundir!byrji!á!fjölbreyttum!leikjum!
eða!æfingum!til!þess!að!hrista!upp!í!hópnum!en!um!leið!getur!lærdómur!átt!
sér!stað!í!gegnum!leikina,!sérstaklega!ef!tengt!er!við!námsefnið!hverju!sinni.!
Nemendur! koma! einnig! oft! jákvæðari! að! námsefninu! ef! byrjað! er! á! leik! í!
upphafi! kennslustundar.! Dæmi! um! tengingu! við! fyrra! nám! og! reynslu!má!
nefna! þegar! nemendur! fóru! í! leikinn! Að! gefa! gjöf.! Þar! áttu! nemendur! að!
standa! í! hring.! Einn! nemandi! hóf! leikinn!með! því! að! gefa! þeim! sem! stóð!
næst!sér!ímyndaða!gjöf!og!sagði!ef!til!vill!,,Ég!er!með!gjöf!handa!þér,!gjörðu!
svo!vel“.!Sá!sem!fékk!gjöfina!tekur!við!henni!og!þakkar!fyrir!sig,!opnar!hana!
með! látbragði! og! segir! það! fyrsta! sem!honum!dettur! í! hug,! til! dæmis! ,,Vá!
froskur!!Takk!fyrir“.!Því!næst!leggur!hann!froskinn!frá!sér,!sækir!nýja!gjöf!og!
gefur!næsta!manni.!Þannig!gengur!þetta!koll!af!kolli!þar!til!allir!hafa!fengið!
gjöf! (Leikjavefurinn,!e.d.).!Nemendur!höfðu!farið! tvisvar! til!þrisvar! í! leikinn!
og!í!eitt!sinn!sagði!Sigríður!hátt!og!skýrt!,,Vá,!takk!“!og!nefndi!hlut!sem!við!
fórum! yfir! fyrr! í! vikunni.! Það! var! verulega! ánægjulegt! að! heyra! þetta! þar!
sem!hún!þekkti!orðin!ekki!áður!og!tengdi!þannig!við!fyrri!reynslu.!

Annað! dæmi! var! þegar! nemendur! voru! í! leiknum! Þetta! er! ekki.! Þar!
mynda!nemendur!hring!og!sá!sem!byrjar!heldur!á!ákveðnum!hlut,!til!dæmis!
blýanti! og! segir! ,,Þetta!er! ekki! blýantur...“! og! segir! það! fyrsta! sem!honum!
dettur!í!hug!til!dæmis!,,...þetta!er!hljóðnemi“!og!gerir!viðkomandi!hreyfingu,!
sem! sagt! leikur! að!hann! sé! að! syngja! í! hljóðnemann.! Þannig! gengur!þetta!
hringinn! þangað! til! að! allir! hafa! fengið! að! spreyta! sig.! Eitt! sinn! voru!



!

51!

nemendur! með! stimpil! í! leiknum! og! þegar! kom! að! Sigríði! þá! sagði! hún!
,,Þetta! er! ekki! stimpill,! þetta! er! lykill“.! Setningin! kom! okkur! Guðrúnu!
skemmtilega!á!óvart!vegna!þess!að!þarna!notaði!hún!tvö!l!í!sömu!setningu,!
en! það! getur! reynst! erfitt! fyrir! asíska! nemendur! sem! er! að! læra! íslensku!
sem!annað!móðurmál!(Sigurður!Konráðsson,!2007,!bls.!140).!

Kennsluaðferðirnar! sem! notast! var! mest! við! í! kennslunni! voru!
kyrrmyndir,!viðtal,!kastljós!og!spuni.!Þær!eru!ef!til!vill!einfaldastar!og!henta!
þar! af! leiðandi! betur! fyrir! tvítyngda! nemendur.! Við! Guðrún! ræddum! oft!
okkar!á!milli!að!það!virtist!sem!tvítyngdu!nemendurnir!þyrftu!töluvert!meiri!
tíma! og! þjálfun! í! hverri! kennsluaðferð! fyrir! sig! áður! en! þeir! treystu! sér! í!
flóknar!kennsluaðferðir!og!verkefni.!Þarna!lærði!ég!að!það!er!mikilvægt!að!
kennari,!sem!kennir!tvítyngdum!nemendum,!hafi!það!hugfast!að!það!verður!
að!fara!hægt!í!gegnum!námsefnið,!svo!fyrirmæli!til!nemenda!komist!til!skila!
og!þeir!verði!öruggir!um!það!sem!kennarinn!ætlast!til!af!þeim!hverju!sinni.!

4.3.1 Kyrrmyndir&

Þegar! ég! kynnti! kennsluaðferðina! fyrir! nemendum! í! fyrsta! sinn! í! upphafi!
rannsóknar!byrjuðum!við!á!einföldum!kyrrmyndum!sem!við!öll!gerðum.!Eftir!
það! bað! ég! þá! að! koma! sjálfir! með! hugmynd! að! kyrrmynd! í! ákveðnum!
aðstæðum! en! þeim! þótti! það! erfitt! og! hermdu! frekar! eftir! kyrrmynd!
Guðrúnar.! Það! var! ljóst! að! þeir! áttu! erfitt! með! að! fara! út! fyrir!
þægindarammann! og! taka! sjálfstæða! ákvörðun.! Dæmi! um! óöryggi! þeirra!
birtist! meðal! annars! í! því! þegar! Margrét! stillti! sér! upp! í! kyrrmynd! ásamt!
öðrum! nemanda! og! svaraði! spurningum! Guðrúnar! stutt! og! hnitmiðað!
þangað!til!Guðrún!spurði:!

Guðrún:!Hvað!gerið!þið!á!sunnudögum?!

Margrét!(í!hlutverki):!Ég!veit!ekki.!

Guðrún:!Hvernig!er!heiti!potturinn?!

Margrét!(hugsandi):!Ég!skil!ekki.!

Guðrún:!Hvernig!er!hann?!Er!hann!ferhyrntur,!lítill,!stór,!heitur,!
hreinn,!skítugur?!Hvernig!er!hann?!

Margrét:!Hann!er!heitur.!
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Óöryggið! kom! einnig! fram! hjá! hinum! þátttakendunum.! Sigríður! átti! í!
erfiðleikum!með!að!svara!spurningum!sem!voru!spurðar!í!kyrrmynd!en!með!
hverjum!degi!fór!henni!fram!og!í!lok!rannsóknartímabilsins!var!hún!farin!að!
svara!með!stuttri!setningu.!Nefna!má!dæmi!þegar!Guðrún!spurði!hana!hvort!
hún!væri!að!fara!í!rennibrautina!í!sundi!en!ekkert!svar!kom!frá!henni!fyrr!en!
Guðrún!gerði!viðeigandi!hreyfingu!með!höndunum,!þá!áttaði!Sigríður!sig!á!
spurningunni!og!svaraði!henni!játandi.!Síðan!spurði!Guðrún!hvort!hún!væri!í!
bikiníi!sem!Sigríður!svaraði!játandi!og!sagði!að!það!væri!gult!á!litinn.!

Síðar!í!rannsókninni!urðu!allir!nemendurnir!öruggari!og!því!öruggari!sem!
þeir!urðu!því!meira!tjáðu!þeir!sig.!Þegar!við!fórum!eitt!sinn!í!kyrrmyndir!þá!
gleymdi!Margrét!sér!í!hlutverki!sínu!og!tjáði!sig!af!fullum!krafti.!Þarna!kom!
leiklist!að!góðu!gagni!fyrir!Margréti!en!nemendur!eiga!það!til!að!gleyma!sér,!
lifa!sig!inn!í!aðstæður!og!tjá!sig!af!fullum!krafti.!

4.3.2 Viðtöl&

Það! sem! einkenndi! oft! viðtölin! hjá! tvítyngdu! nemendunum! var! kátína! og!
vinnueinbeiting!var!í!hámarki.!Dæmi!um!það!var!þegar!nemendum!var!skipt!
í! tveggja!manna!hópa!og!áttu!þeir!að!taka!viðtal!um!hvað!gerir!þá!glaða.! Í!
verkefninu! var! Margrét! mjög! dugleg! að! leita! aðstoðar! og! spurði! meðal!
annars! ,,...segir! maður! glaðastur?“.! Hún! var! leiðrétt! ,,Nei,! hvað! gerir! þig!
glaðan?“.!Einnig!má!nefna!annað!dæmi!þegar!unnið!var!með!viðfangsefnið!
sund,! Kristín! fór! í! viðtal,! fór! í! hlutverk! og! svaraði! spurningum.! Í! viðtalinu!
virtist!hún!öruggari!því!hún!talaði!hærra!en!vanalega,!hins!vegar!þótti!mér!
hún!mjög! lengi!að!hugsa!og!koma!með!svör!við!einföldum!spurningum.!Til!
dæmis!var!hún! spurð!um!aldur! sinn!og!eftir!dágóðan! tíma! svaraði!hún!að!
hún! væri! átján! ára.! Margar! skemmtilegar! spurningar! komu! á! meðan! á!
viðtölunum! stóð,! eins! og! til! dæmis! frá! Margréti! sem! spurði! ,,hefurðu!
drukkið!mikið!vatn!í!sundlauginni?“.!

4.3.3 Kastljós&

Í!gegnum!kennsluaðferðina!áttu!nemendur!almennt!auðvelt!með!að!vera! í!
hlutverki,!sem!dæmi!má!nefna!þegar!nemendur!unnu!með!viðfangsefnið!föt!
og!áttu!að!velja!sér!eina!flík.!Nemendur!völdu!að!vera!í!hlutverki!sem!húfa,!
trefill!eða!vettlingur!og!svöruðu!spurningum!nemenda!samkvæmt!því.!Hver!
og!einn!nemandi!átti!að!spyrja!spurningar!í!þeirri!röð!sem!þeir!sátu!þannig!
þurftu!allir!að!koma!með!spurningu,!en!nemendur!áttu!það!til!að!reyna!að!
sleppa!við!að!taka!þátt.!

Í!kastljósi!gekk!Önnu!mjög!vel!og!tengdi!hún!hlutverk!sitt!við!persónulega!
reynslu,!eins!og!þegar!unnið!var!með!viðfangsefnið!föt!þá!var!hún!í!hlutverki!
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sem! úlpa! vinkonu! sinnar.! Það! sem! vakti! athyglina! mína! voru! spurningar!
Sigríðar!því!hún!notaði!heilar!setningar,! ,,Hvað!tungumál! talar!þú?“! ,,Hvað!
ertu!gamalt?“! ,,Hvað! segir!þú!gott?“! spurði!hún!þá! sem!sátu! í! kastljósinu.!
Þegar! Sigríður! var! í! kastljósinu! tókst! henni! vel! að! svara! þeim! spurningum!
sem! hún! var! spurð! og! greinilegt! var! að! skilningur! hennar! hafði! aukist!
umtalsvert! frá! því! rannsóknin! hófst.! Til! dæmis! ræddi! hún! um! föt! vítt! og!
breitt,! það! kom! fram! að! hún! væri! húa! (húfa),! hún! væri! blá! á! litinn,! pabí!
(pabbi)!ætti!hana,!það!er!kat! (kalt)!úti!en!það!er! líka!kaman! (gaman).!Það!
var!ánægjulegt!að!fylgjast!með!framförum!hennar!hvað!varðar!orðaforða.!

Þegar! kastljósi! lauk! var! rifjað! upp! hver! var! hvað.! Þannig! rifjaði! ég! upp!
aftur! og! aftur! orðaforða! nemenda.! Þar! að! auki! endurtók! ég! orðið! sem!
nemendur!sögðu!ásamt!því!að!leiðrétta!óbeint!á!jákvæðan!máta.!Til!dæmis!
sagði! Kristín! ,,Ég! er! buxur“! þá! greip! ég! orðið! og! sagði! ,,Já,! ertu! buxur! en!
gaman!“.! Endurtekningar! eru! mjög! mikilvægar! þegar! kemur! að! kennslu!
tvítyngdra! barna.! Nemendur! verða! að! heyra,! segja! og! sjá! aftur! og! aftur!
orðin! sem! þeir! læra! hverju! sinni! (Roessingh,! 2014,! bls.! 88;! Alber! og! Foil,!
2003,!bls.!23).!Fræðimenn!eru!sammála!um!að!ef!orðin!eru!endurtekin!allt!
að!sjö!sinnum!eða!oftar!þá!séu!miklar!líkur!á!að!þau!festist!í!minni!nemenda!
(Nation,!2001,!bls.!81).!

4.3.4 Spuni&

Spuninn!gekk!ekki!nógu!vel!í!upphafi!vegna!þess!að!útskýringarnar!hjá!mér!
voru!ekki!nógu!góðar!og!ítarlegar!sem!er!afar!mikilvægt!í!kennslu!tvítyngdra!
nemenda! með! kennsluaðferðum! leiklistar.! Ég! áttaði! mig! fljótt! á! því! og!
reyndi!eftir!það!að!hafa!ávallt! ítarlegar!útskýringar!og!sýnikennslu.!Það!var!
einstaklega! gaman! að! fylgjast! með! nemendum! í! spuna! því! margt!
athyglisvert! kom! fram.! Mikil! gleði! ríkti! í! kennslustofunni! þegar! spuni! var!
iðkaður! og! nemendur! notuðu! oft! orðaforða! sem! þeir! höfðu! unnið! með! í!
öðrum!kennsluaðferðum!leiklistar.!

Kristín! og! Anna! unnu! eitt! sinn! saman! í! spuna! þegar! unnið! var! með!
viðfangsefnið!morgun!og!kvöld,!þær!áttu!að!velta!fyrir!sér!hvað!gæti!gerst!á!
morgnana! og! hvað! gæti! gerst! á! kvöldin.! Það! var! gaman! að! fylgjast! með!
þeim!því!þær!fengu!aðeins!örfáar!mínútur!til!að!ræða!sín!á!milli!og!undirbúa!
sig,!þrátt! fyrir!það!gekk!þeim!ótrúlega!vel.!Þær!áttu!auðvelt!með!að!vera! í!
hlutverki,!héldu!uppi!litríkum!samræðum!þar!sem!þær!fengu!sér!að!borða,!
fóru! í!sturtu!og!sváfu.!Hins!vegar!þótti!mér!athyglisvert!hvernig!Anna!var! í!
spunanum,!hún!byrjaði!á!einni!setningu!en!stoppaði!síðan!alltaf,!flissaði!og!
hélt!síðan!áfram.!Það!sama!og!hún!gerði!í!daglegu!lífi!í!samræðum!yfirfærði!
hún! yfir! á! spunann.! Sem! dæmi! má! nefna! þegar! Anna! og! Kristín! voru! að!
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spinna,!í!spunanum!gekk!Kristín!inn!á!heimili!sitt!á!meðan!Anna!eldaði.!Hún!
spurði! Kristínu! ,,Hvenær! kemur! þú!hom...! (hlær),! heim?“.! Þegar! litið! er! til!
baka!bregður!þessari!hegðun!oft!fyrir!en!hún!kemur!aðeins!fram!þegar!Anna!
á!það!til!að!ruglast!og!vill! leiðrétta!sig,!þá!hlær!hún!að!mistökum!sínum!og!
leiðréttir!sig.!

Í! sömu! kennslustund! unnu! Margrét! og! Sigríður! saman! í! spuna! ásamt!
öðrum! nemanda.! Það! var! athyglistvert! að! fylgjast! með! þeim! í! þessari!
kennsluaðferð! því! margt! áhugavert! kom! í! ljós,! til! dæmis! var! Margrét!
greinilega! í! hlutverki! móður! og! hin! tvö! voru! í! hlutverki! tveggja! barna.!
Sigríður!sat!á!gólfinu!þegar!Margrét!kom!til!hennar!og!spurði!,,Hvað!ertu!að!
gera?“!þá!svaraði!Sigríður!rólega!en!skýrt!,,Ég!er!að!læra!íslenskan“.!Margrét!
ákvað! að! setjast! við! hliðina! á! henni! þar! til! Sigríður! sagði! ,,Búin“.! Þá! var!
greinilega! kominn! háttatími! og! Sigríður! sagði! við!Margréti! ,,Ég! bursta“! og!
fór!inn!á!bað!og!byrjaði!að!bursta!tennurnar.!Þegar!hún!kom!til!baka!sagði!
hún!,,Bæbæ“!sem!átti!líklegast!að!vera!góða!nótt.!Á!meðan!byrjaði!Margrét!
að! reka! á! eftir! hinu! barninu! og! sagði! því! að! slökkva! á! sjónvarpinu! því!
klukkan!væri!orðin!tíu.!Barnið!fylgdi!ekki!fyrirmælum!hennar!og!reyndi!því!á!
þolinmæðina!og! kallaði! hún!þá!með!hárri! röddu! ,,Áfram,!Áfram!!!“! ásamt!
því!að!stappa!niður!fæti,!,,Klukkan!er!tíu!!Við!þurfum!að!vakna!snemma“!og!
þá!fór!loksins!hitt!barnið!að!bursta!tennur!og!sofa.!

Þessar!fjórar!kennsluaðferðir!voru!mest!notaðar!á!meðan!á!rannsókninni!
stóð!en!margar!aðrar!kennsluaðferðir! leiklistar!voru!notaðar,!til!dæmis!var!
skrifað!í!hlutverki,!unnið!með!hugarflug!með!leiðsögn,!paravinnu,!örlagavef!
og! samviskugöng.! Í! gegnum! rannsóknina! var!margt! sem! vakti! athygli! sem!
vert! er! að! skoða! og! athuga! nánar,! dæmi! um! það! var! þegar! ég! ákvað! að!
prófa! í! fyrsta! sinn! kennsluaðferðina! Samviskugöng! með! Sigríði! og! Önnu!
ásamt!öðrum!nemendum!sem!voru! í! kennslustundinni.! Í! samviskugöngum!
mynda!nemendur! tvær!raðir! líkt!og!göng.!Kennari!eða!nemandi! í!hlutverki!
gengur! hægt! í! gegnum! göngin.! Þeir! sem!mynda! göngin! eru! annað! hvort! í!
hlutverki!samvisku!þess!sem!gengur!í!gegn!eða!einhvers!sem!hugsar!vel!eða!
illa! til! persónunnar.!Hver! og! einn! nemandi! segir! eina! setningu! um! leið! og!
gengið!er!framhjá.!Sá!sem!gengur!í!gegnum!göngin!tekur!svo!eigin!afstöðu!
þegar!hann!er!kominn!í!gegn!en!byggða!á!því!sem!nemendur!segja.!Síðan!er!
val!hans!rætt!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004,!bls.!33).!

Margoft! hafði! ég! prófað! kennsluaðferðina! með! öðrum! nemendum! en!
aldrei!með! tvítyngdum!nemendum,! kennslan! fór! alls! ekki! eins!og!ég!hafði!
ímyndað!mér.!Að!mínu!mati!tók!hún!alltof!stuttan!tíma,!nemendur!flýttu!sér!
um! of,! Sigríður! og! Anna! áttuðu! sig! ekki! á! hvað! átti! að! gera! og! má!
væntanlega!rekja!það!til!þess!að!kennsluaðferðin!var!ekki!nægilega!útskýrð!
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af!minni!hálfu.!Velta!má!fyrir!sér!hvort!ég!hafi!verið!nægilega!vel!undirbúin!
til! þess! að! taka! þessa! kennsluaðferð! með! tvítyngdum! nemendum,! hvort!
kennsluaðferðin! sjálf! hafi! verið! of! flókin! fyrir! nemendurna! vegna! þess! að!
miklar! og! langar! útskýringar! fylgdu.! Ef! til! vill! hefði! ég! átt! að! byrja! á!mjög!
einfaldri!sýnikennslu!og!notast!við!einfalt!dæmi.!Ég!hallast!að!því!að!horfa!
megi! á! þessa! reynslu!mína! sem! vankunnáttu! og! vanþekkingu! við! kennslu!
tvítyngdra!unglinga.!

Stinson! og! Piazzoli! leggja! áherslu! á! að! ef! kennari! ætlar! að! nota!
kennsluaðferðir! leiklistar! til!að!kenna!nýbúum!og! tvítyngdnum!nemendum!
nýtt!tungumál!þarf!hann!að!gæta!þess!að!allir!eiginleikar!leiklistarinnar!komi!
fram!ásamt!því!að!hafa!mjög!góðan!skilning!á!tungumálakennslu!(Stinson!og!
Piazzoli,!2013,!bls.!216).!Það!skiptir!máli!að!kennarinn!geri!hæfilegar!kröfur!
til!nemenda!(Elín!Þöll!Þórðardóttir,!2007,!bls.!104).!Það!mætti!ef!til!vill!líta!á!
reynslu! mína! þannig! að! ég! hafi! gert! of! miklar! kröfur! eða! haft! of! miklar!
væntingar!til!þeirra.!

Þrátt! fyrir! að! ekki! hafi! gengið! vel! hjá! mér! með! þessa! kennsluaðferð!
ákvað!Guðrún!að!prófa!hana!tvívegis!með!nemendum!síðar!í!rannsókninni.!
Það!gekk!mjög!vel!í!heild!sinni!og!mætti!segja!að!miklar!breytingar!hafi!verið!
sjáanlegar!hjá!nemendum.!Nú!voru!þeir!töluvert!öruggari!með!sig!og!vissu!
til! hvers! var! ætlast! af! þeim.! Það! hve! gekk! vel! hjá! Guðrúnu! má! vafalaust!
rekja!til!þess!að!hún!var!vel!undirbúin!og!tók!sér!nægan!tíma.!Í!fyrra!skiptið!
byrjaði! hún! að! útskýra! hægt! og! rólega! hvað!ætti! gera! og! var! einnig!með!
sýnikennslu.! Nemendur! fengu! einfaldar! aðstæður! svo! þeir! gætu! tengt!
sjálfan! sig! við! þær.! Seinna! skiptið,! gekk! að! mínu! mati! mjög! vel! þar! sem!
nemendur!áttuðu!sig!mun!betur!á!aðferðinni!og!náðu!að!setja!sig!í!hlutverk!
og!aðstæður.!Nemendur!áttu!að!ræða!sín!á!milli!hver!væri!ástæðan!fyrir!því!
að!það!væri!betra!að!vaka!á!daginn!heldur!en!á!kvöldin!og!öfugt.!Nemendur!
áttu! sem! sagt! að! finna! ólík! rök! og! komu!mörg! áhugaverð! svör! frá! þeim.!
Þegar! nemendur! áttu! að! koma!með! rök! fyrir! því! af! hverju! væri! betra! að!
vaka!á!daginn!sagði!Sigríður!,,Þú!getur!hjólað“!og!Kristín!sagði!,,Það!kemur!
nýr!dagur!og!þá!getur!þú!gert!allt!það!sem!þú!vilt,!til!dæmis!kennt“.!Margrét!
og!Anna!komu!einnig!með!áhugaverð!svör!þar!sem!þær!áttu!að!koma!með!
rök! fyrir! því! af!hverju!það!væri!betra!að! vaka!á! kvöldin,!Margrét! sagði! ,,Á!
kvöldin! er!meira! hljóð! og! þægilegra“! og! Anna! sagði! ,,Um! helgar! getur! þú!
verið!með!fjölskyldunni!þinni!á!nóttunni!og!talað!saman“.!

Að! sjálfsögðu! er! hér! nefnt! aðeins! brot! af! því! sem! gerðist! innan!
skólastofunnar.! Margir! aðrir! þættir! tengdust! náminu! og! íhugunarefni! er!
hvort! þeir! hafi! haft! áhrif! á! hegðun,! velgengni! og! andrúmsloft! þeirra!
nemenda! sem! voru! inn! í! skólastofunni,! til! dæmis! er! dagamunur! á! okkur!
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öllum,! truflun! inn! í! skólastofunni! getur! átt! sér! stað! og! mismunandi!
bekkjarandi!er!ríkjandi.!

4.4 Íhugunarefni&í&kennslu&

Í! kaflanum!verður! fjallað!um!atriði! sem!ég! tók!eftir!og!velti! vöngum!yfir! á!
meðan! á! rannsókn! stóð.! Þar! má! nefna! bekkjaranda,! hlutverk! nemenda! í!
grunnskólum,!truflun!í!kennslu!og!sjálfar!kennslustundirnar.!

4.4.1 Ónæði&í&kennslu&

Miklar!truflanir!voru!í!kennslustundum!á!meðan!á!rannsókn!stóð.!Það!sem!
vakti! fyrst! og! fremst! athygli!mína! var! hversu!margvíslegar! þessar! truflanir!
voru.!Þar!má!meðal!annars!nefna! símhringingar! innanhús! til!Guðrúnar,!að!
prentari! fyrir! unglinga;,! list;! og! verkgreinakennara! var! staðsettur! inn! í!
kennslustofu!Guðrúnar!en!þar!var!oft!prentað!út.!

Mesta!truflunin!var!þegar!kennarar!gengu!inn!í!kennslustund!að!sækja!úr!
prentaranum! án! þess! að! sýna! kennara! virðingu! og! tillitsemi,! sjaldan! var!
bankað.!Nefna!má!dæmi!þegar!einn!kennari!skólans!opnaði!hurðina!án!þess!
að!banka.! Þá! stöðvaði!Guðrún!hann!og! sagði! hlýlega! að!það! væri! leiklist! í!
gangi.! Er! kennarinn!ætlaði! að! loka!dyrunum!snérist!honum!hugur!og!gekk!
síðan!inn!til!að!að!ná!í!útprentuð!blöð!úr!prentaranum!en!um!leið!og!hann!
náði! í! blöðin! hvíslaði! hann! að! mér,! ,,Ég! vissi! ekki! að! þetta! væri! svona!
merkilegur! tími“.! Að! mínu! mati! á! ekki! að! skipta! máli! hvort! bókleg! eða!
verkleg!kennslustund!eigi!sér!stað! innan!kennslustofu,!hver!einasti!kennari!
ætti!að!sýna!virðingu!og!tillitsemi!og!gæta!þess!að!trufla!ekki!kennslustundir!
því!hver!kennslustund!er!mikilvæg.!Rétt!eins!og!kemur!fram!í!Aðalnámskrá!
grunnskóla!(2011,!bls.!45):!

Meðal! grundvallarréttinda! nemenda! er! að! hafa! vinnufrið! í!
skólanum!þannig!að!þeir!geti!náð!sem!bestum!tökum!á!náminu!
og!að!kennslan!nýtist!þeim!sem!best.!Því!þarf!að!leggja!áherslu!
á! að! skapa! jákvæðan! skólabrag! í! hverjum! skóla! og! góðan!
vinnuanda!í!einstökum!bekkjardeildum!og!námshópum.!

Truflanir! höfðu! mismikil! áhrif! á! nemendur,! oft! leiddu! þær! til! skorts! á!
einbeitingu,! nemendur! urðu! órólegir! og! óöryggir,! sérstaklega! þegar! unnið!
var! að! verklegum! verkefnum.! Í! hvert! skipti! sem! hurðin! opnaðist! beindist!
athyglin!að!einstaklingnum!sem!gekk!inn.!
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4.4.2 Kyrrð&í&kennslustundum&&

Það! sem!vakti! einnig! athygli!mína! var!hversu!mikil! ró,! hljóð!og! kyrrð! var! í!
hverri!kennslustund!hjá!Guðrúnu!þegar!engin!truflun!átti!sér!stað.!Talið!er!
að! kyrrð! hafi! jákvæð! áhrif! innan! skólastofunnar,! þá! er! minni! streita,! það!
styrkir!ónæmiskerfið!og!eykur!sköpunargleði!(Morris,!2012,!bls.!20).!Þar!að!
auki,! ef! nemendur! hafa! áhuga,! eru! afslappaðir! og! verkefnin! eru! rétt! fyrir!
ofan! þeirra! kunnáttu! eiga! þeir! auðveldara!með! að! læra! ný! orð! (Karshen,!
1982,! 1985;! Folse,! 2004).! Guðrún! var! yfirveguð! í! sinni! kennslu,! ávarpaði!
nemendur! hægt! og! rólega! og! mjög! skýrt! sem! hafði! væntanlega! smitandi!
áhrif!því!nemendur!voru!rólegir!í!kennslustundum.!

Kennslustundir!okkar!Guðrúnar!voru!ólíkar,!ró!og!friður!var!hjá!Guðrúnu!
en! oft! mikil! hreyfing! og! tjáning! í! kennslustundum! hjá! mér! þar! sem!
kennsluaðferðir!leiklistar!bjóða!oft!upp!á!hraða!og!snerpu.!Til!að!byrja!með!
þótti! mér! erfitt! að! venjast! þessu! og! skilja! ástæðuna! bak! við! öll! þessi!
rólegheit!hjá!Guðrúnu,!það!var!ekki!fyrr!en!ég!sjálf!byrjaði!að!kenna!að!ég!sá!
og!lærði!hversu!mikilvægt!það!er!að!hafa!hljóð!á!meðan!verið!er!að!útskýra!
hluti!fyrir!tvítyngdum!nemendum,!hvort!sem!það!eru!verkefni!eða!innlögn!á!
þeim.!Ef!hvorki!ró,!hljóð!né!kyrrð!voru!hjá!nemendum!áttu!þeir!í!erfiðleikum!
með! að! einbeita! sér! og! skilja! það! sem! sagt! var! og! náðu! því! oft! ekki!
fyrirmælum.!

4.4.3 Góður&andi&

Einstaklega!góður!andi!var!á!milli!nemenda.!Enginn!ágreiningur!kom!upp!á!
milli!þeirra!heldur!einkenndist!samstarf!þeirra!af!gleði,!opnum!huga!og!þeir!
voru!tilbúnir!til!að!aðstoða!hvor!annan!þegar!þörf!var!á.!Þrátt!fyrir!að!vera!á!
mismunandi!aldri!og!uppruna!náðu!þeir!allir!mjög!vel!saman!sem!er!alls!ekki!
sjálfgefið! þar! sem! þeir! koma! frá! ólíkum! menningarheimum! með!
mismunandi!siðum!og!venjum.!

Það! er! hlutverk! kennarans! að! skapa! góðan! bekkjaranda.! Með!
gagnkvæmri!virðingu!kennara!og!nemenda!myndast!góður!bekkjarandi,!en!
um! leið! þarf! kennarinn! að! ná! persónulegum! tengslum! við! nemendur! og!
vinna! trausti! þeirra.! Ef! kennari! sýnir! óþolinmæði! gagnvart! nemendum!
sínum! getur! það! haft! áhrif! á! nemendur,! til! dæmis! gætu! sumir! nemendur!
fundið! fyrir! hræðslu! gagnvart! honum! (Olweus,! 2005,! bls.! 51;52;! Hafdís!
Guðjónsdóttir!o.fl.,!2005,!bls.!47).!Það!var!augljóst!að!Guðrún!ber!umhyggju!
fyrir!nemendum!sínum!og!henni!er!það!kappsmál!að!skólaganga!þeirra!verði!
eins!árangursrík!og!hægt!er.!Dæmi!um!það!er!þegar!hún!fór!niður!í!miðbæ!
Reykjavíkur! með! nemendum! til! að! sýna! þeim! helstu! staði! miðbæjarins,!
Ingólfstorg,! Tjörnina,! Ráðhúsið! og! Austurvöll! vegna! þess! að! þeir! höfðu!
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aldrei!farið!niður!í!miðbæ!Reykjavíkur.!Einnig!fór!hún!með!nemendur!sína!í!
leikhús!þar!sem!flestir!þeirra!höfðu!aldrei!farið!í!leikhús!og!hún!bakaði!með!
þeim!piparkökur!fyrir!jólin!en!það!höfðu!þeir!ekki!upplifað!áður.!

4.4.4 Hlutverk&nemenda&

Hlutverk!nemenda!var!eitt!af!því!sem!ég!velti! fyrir!mér! í! rannsókn!minni.! Í!
Aðalnámskrá! grunnskóla! (2011)! kemur! lítið! fram! hvert! hlutverk! þeirra! er!
nema!að!þeir!beri!ábyrgð!á!sínu!eigin!námi,!framkomu,!hegðun!í!skólanum!
og!eiga!að!fylgja!fyrirmælum!kennarans!(Aðalnámskrá!grunnskóla,!2011,!bls.!
68;69).! Þegar! rýnt! er! í! rannsóknardagbókina! mína! tók! ég! eftir! því! að! við!
Guðrún!báðum!þær!Margréti!og!Kristínu!oft!um!að!þýða!úr! íslensku!yfir!á!
víetnömsku! fyrir! Sigríði! svo! hún! gæti! tekið! þátt! í! verkefnum!og! skilið! það!
sem!færi!fram.!Guðrún!taldi!það!ágætis!æfingu!fyrir!þær!til!að!viðhalda!sínu!
móðurmáli! ásamt! því! að! æfa! sig! í! hlustun! og! að! þýða! úr! íslensku! yfir! á!
víetnömsku.!Mér! fannst!það!einnig!góð!æfing!og!rétt!er!að!vekja!athygli!á!
því! að! það! hjálpaði! okkur! mjög! mikið! að! fá! slíka! aðstoð! frá! Margréti! og!
Kristínu!þegar!kennsluaðferðir!leiklistar!voru!notaðar.!!

Hins!vegar!mætti!hugsanlega!velta!því!fyrir!sér!hvort!að!hjálpin!hefði!ef!
til!vill!verið!of!mikið!notuð!vegna!þess!að!það!kom!síðar!í! ljós!að!systurnar!
tóku!misvel!í!beiðnina.!Kristín!var!ávallt!tilbúin!til!að!þýða!úr!íslensku!yfir!á!
víetnömsku,!þar!að!auki!þótti!henni!æfingin!það!skemmtileg.!Á!hinn!bóginn!
átti!Margrét! það! til! að! sýna! ákveðið!mynstur! þegar! hún! var! beðin! um! að!
þýða,!það!var!eins!og!hún!hefði!ekki!áhuga!á!því!að!þurfa!að!einbeita!sér!að!
öllu! því! sem!kennarinn! sagði! og!um! leið!þýða! sífellt! fyrir! Sigríði.! Velta!má!
fyrir! sér! hvort!Margrét! hafi! ef! til! vill! haft! of!mikið! á! sinni! könnu,! bæði! að!
hlusta!á!fyrirmæli!og!þýða!á!sama!tíma.!Einnig!verður!að!hafa!í!huga!að!ekki!
er! víst! að! hún! hafi! alltaf! skilið! útskýringar! eða! fyrirmælin! sem! hún! fékk.!
Stundum! þurfa! tvítyngdir! nemendur! að! glíma! við! mál! og! texta! sem!
inniheldur!magn!orða!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).!Ef!þeir!glíma!við!of!
þungan!texta!verður!hætta!á!því!að!þeir!giski!ranglega!á!merkingu!orða!sem!
leiðir! til! þess! að! misskilningur! á! sér! stað! (Hulstijn,! 1993;! Huang,! 2007;!
Wesche!og!Paribakht,!2000).!
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4.5 Ferðalok&

4.5.1 Kennsluaðferðir&leiklistar&

Í!gegnum!rannsóknina!og!leikferlið!sem!ég!samdi!komu!allar!kennsluaðferðir!
leiklistar! fram!ásamt! ýmsum! leikjum!og! upphitunaræfingum,! en! í! gegnum!
rannsóknina!voru!flestar!kennsluaðferðirnar!kynntar!til!leiks!svo!Guðrún!og!
nemendur!áttuðu!sig!á!tilgangi!og!markmiðum!kennsluaðferðanna.!Alls!voru!
þrettán!kennsluaðferðir!leiklistar!kynntar!og!notaðar!í!gegnum!rannsóknina,!
að!auki!voru!kennd!þrjú!heildstæð!verkefni!sem!voru!aðlöguð!námsefninu.!

Ákveðnar! vísbendingar! komu! fram! um! að! kennsluaðferðir! leiklistar!
hefðu!áhrif!á!að!tvítyngdir!nemendur!efldu!og!bættu!orðaforða!sinn.!Mörg!
dæmi!hafa!þegar!komið!fram!til!dæmis!þegar!Sigríður!sat!í!kastljósi!gat!hún!
svarað! spurningum! nemenda! fljótt! og! vel.! Í! kastljósinu! nýtti! hún! fyrri!
reynslu!og!þekkingu!og!svaraði!meðal!annars!að!hún!væri!húa! (húfa),!hún!
væri!blá!á! litinn,!pabí!(pabbi)!ætti!hana,!það!er!kat!(kalt)!úti!en!það!er! líka!
kaman! (gaman).! Nemendur! bættu! og! efldu! orðaforða! sinn! í! gegnum! allar!
kennsluaðferðirnar,! sérstaklega! þó! í! spuna! en! þar! gleymdu! þeir! sér! í!
hlutverki.!Í!spunanum!fóru!nemendur!á!flug!og!notuðu!orðaforða!sem!þeir!
höfðu!ekki!áður!notað!og!tengdu!hann!við!fyrri!reynslu.!Það!var!einstaklega!
ánægjulegt!að!fylgjast!með!því.!Nefna!má!dæmi!þegar!Margrét!og!Sigríður!
unnu!saman!í!spuna!ásamt!öðrum!nemenda.!Margrét!var!í!hlutverki!móður!
og! hin! tvö! voru! í! hlutverki! tveggja! barna.! Sigríður! sat! á! gólfinu! þegar!
Margrét!kom!til!hennar!og!spurði!,,Hvað!ertu!að!gera?“!þá!svaraði!Sigríður!
rólega! en! skýrt! ,,Ég! er! að! læra! íslenskan“.! Margrét! ákvað! að! setjast! við!
hliðina! á! henni! þar! til! Sigríður! sagði! ,,Búin“.! Þá! var! greinilega! kominn!
háttatími! og! Sigríður! sagði! við! Margréti! ,,Ég! bursta“! og! fór! inn! á! bað! og!
byrjaði!að!bursta!tennurnar.!Þegar!hún!kom!til!baka!sagði!hún!,,Bæbæ”!sem!
átti! líklegast! að! vera! góða! nótt.! Á!meðan! byrjaði!Margrét! að! reka! á! eftir!
hinu!barninu!og! sagði! því! að! slökkva! á! sjónvarpinu!því! klukkan! væri! orðin!
tíu.!Barnið! fylgdi! ekki! fyrirmælum!hennar!og! reyndi!því! á!þolinmæðina!og!
kallaði!hún!þá!með!hárri!röddu!,,Áfram,!Áfram!!!“!ásamt!því!að!stappa!niður!
fæti,!,,Klukkan!er!tíu!!Við!þurfum!að!vakna!snemma“.!

Það!virtist!sem!með!kennsluaðferðum!leiklistar!næðu!allir!nemendurnir!
að!efla!orðaforða!sinn,!en!augljóst!var!að!í!gegnum!spuna!blómstruðu!þeir!
mest.! Það! kom! á! óvart! að! leikir! höfðu! einnig! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdu!
nemendanna,!en!leikina!notaði!ég!oft!sem!upphitun!eða!kveikju.!
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4.5.2 Leikir&í&kennslustundum&

Athyglisvert! var!að! sjá!og! fylgjast!með! tvítyngdu!nemendunum! í! leikjum.! Í!
gegnum! leik! notuðu! þeir! einföld! orð! en! endurtóku! þau! aftur! og! aftur.!
Orðaforðinn!sem!notaður!var!í!leikjunum!virtist!festast!vel!í!minni!nemenda.!

Allir! nemendurnir! tóku! einhverjum! framförum! á!meðan! rannsókn! stóð!
en!það!var!augljóst!að! framfarir!voru!mest!áberandi!hjá!Sigríði.!Hún!kunni!
ekki!stakt!orð!í! íslensku!er!hún!kom!í!skólann!en!lærði!fljótt!mörg!orð!eftir!
að! hún! byrjaði! á!móttökudeildinni! hjá! Guðrúnu.! Hún! lagði! sig! sérstaklega!
fram!þegar!kennsluaðferðir! leiklistar!voru!notaðar,!var!einbeitt!og!hlustaði!
af!athygli.!Dæmi!um!það!var!þegar!nemendur!voru!í!látbragðsleik:!

Í!látbragðsleiknum!lét!ég!þá!setjast!í!hring!og!sá!sem!dró!átti!að!
leika!viðkomandi!dýr! í!miðju!hringsins.!Mörgum!þótti!erfitt!að!
leika!en!það!var!einstaklega!gaman!að!sjá!þegar!hinir!giskuðu,!
og! þegar! þeir! giskuðu! á! rétt! sýndi! ég! myndina! af! dýrinu! og!
endurtók!orðið!hægt!og!rólega.!Það!var!mjög!aðdáunarvert!að!
sjá!Sigríði!segja!orðin!og!það!sást!vel!að!hún!endurtók!þau!aftur!
og!aftur! í!hljóði:!Kennarinn:! ,,Kanína“!og! sýnir!mynd.!Sigríður:!
,,Kanína,! kanína“.! Það! sást! á! vörum! hennar!
(Rannsóknardagbók,!10.!september!2014).!

Sigríður!nefndi!sjálf!í!viðtali!í!lok!rannsóknar!að!,,í!gegnum!leiklist!læri!ég!
mikið!af!orðum“!og!hún!bætti!við!að!sér!fyndist!sem!orðaforði!hennar!hefði!
aukist.! Ánægjulegt! var! að! heyra! hana! nefna! það! vegna! þess! að! það! sást!
einnig!greinilega!á!myndböndunum!og!í!rannsóknardagbók!minni.!

4.5.3 Öryggi&nemenda&

Nemendur! fundu! fyrir! ákveðnu! öryggi! til! að! tjá! sig! þegar! notaðar! voru!
kennsluaðferðir!leiklistar.!Dæmi!um!það!var!fyrrnefnt!samtal!sem!ég!átti!við!
einn! verkgreinakennara! skólans.! Hann! spurði! hvernig! gengi! hjá! Kristínu! í!
mínum!kennslustundunum!þar!sem!notaðar!væru!kennsluaðferðir!leiklistar.!
Ég! sagði! honum! að! ég! teldi! Kristínu!mjög! lokaða,! en! þegar! notaðar! væru!
áður! nefndar! aðferðir! virtist! sem! hún! hefði! gleði! og! ánægju! af! og! talaði!
mikið!og!hefði!þörf!fyrir!að!tjá!sig.!Ég!bætti!við!að!hún!væri!dugleg!að!þýða!
fyrir! hina! víetnemsku! nemendurna! sem! höfðu! litla! sem! enga!
íslenskukunnáttu.!Verkgreinakennararanum!þótti!afar!ánægjulegt!að!heyra!
þetta,!en!um! leið!var!hann!mjög!hissa!vegna!þess!að! í! kennslustundunum!
hjá!honum!tjáir!hún!sig!lítið!sem!ekkert:!
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,,Hún! talar! ekki! stakt! orð! hjá!mér.! Ef! ég! spyr! hana! til! dæmis!
hvað!hún!er!búin!að!gera!þá!stendur!hún!bara!og!kinkar!kolli.!
Segir!ekki!neitt...!Ég!þarf!stundum!að!fá!hana!til!að!skrifa!niður!
eða!teikna!það!sem!hún!er!búin!með!og!þá!get!ég!sagt!,,Já!!Ertu!
búin! að! gera! stafinn! K,! flott,! þá! getur! þú! farið! í! næsta!
verkefni““!(Rannsóknardagbók,!9.!október!2014).!

Þetta! þótti! mér! athyglisvert! því! Kristín! talaði! töluvert! og! tjáði! sig! í!
kennslustundum! hjá! mér.! Það! virðist! sem! kennsluaðferðir! leiklistar! hafi!
hjálpað!til!við!að!opna!fyrir!tilfinningar!og!hafi!haft!áhrif!á!orðaforða!hennar.!
Hið!sama!á!við!hjá!Önnu!og!Margréti!þegar!þær!fóru!í!hlutverk!í!spuna.!Þá!
gleymdu!þær!sér!bókstaflega! í!hlutverkinu!og!héldu!ótrauðar!áfram!að! tjá!
sig!á!íslensku.!Sem!dæmi!má!nefna!þegar!Anna!var!í!spuna!og!fór!í!hlutverk!
sem! lögreglustjóri! þar! sem!hann! stoppaði! tvær! stjórnlausar!manneskjur! á!
flugvellinum! ,,Hvar! er! mamma! þín?“! ,,Ertu! að! plata! mig!?“! sagði!
lögreglustjórinn!harkalega!og!ákveðið!við!aðra!manneskjuna.!Annað!dæmi!
var! þegar!Margrét! fór! í! hlutverk!móður! sem! var! alls! ekki! ánægð!með! að!
börnin!hennar!hlýddu!henni! ekki! þegar!hún!bað!þau! að!hátta! sig! ,,Áfram,!
áfram,! ÁFRAM!!!“! sagði! hún! hátt,! skýrt! og! reiðilega! ásamt! því! að! stappa!
niður! fæti.! Í! sama! spuna! átti! annað! barnið! erfitt! með! að! vakna! um!
morguninn! þá! endaði! Margrét! með! því! að! hún! kallaði! hárri! röddu!
,,VAKNA!“.! Það! var! verulega! athyglisvert! að! sjá! þessar! breytingar! hjá!
stúlkunum!tveim!vegna!þess!að!þær!tala!báðar!mjög!lágt.!

4.5.4 Hindarnir&

Það!kom!mér!alltaf!jafn!mikið!á!óvart!hversu!oft!ég!rakst!á!sömu!hindranir.!
Þegar! kemur! að! kennslu! tvítyngdra! nemenda! með! kennsluaðferðum!
leiklistar!er!mikilvægt!að!endurtaka!orðin,!fara!hægt!í!gegnum!námsefnið!og!
vera!með! ítarlegar! útskýringar! og! sýnikennslu.! Jafnframt!þarf! að! ganga!úr!
skugga!um!að!nemendur!skilji!hvað!þeir!eiga!að!gera!og!til!hvers!er!ætlast!af!
þeim.! Dæmi!má! nefna! þegar! unnið! var! með! kafla! úr! leikferlinu! yfir! heila!
viku.! Þar! var! unnið!með! ákveðið! viðfangsefni! og! orð! á!margvíslegan! hátt.!
Það! er! mjög! eðlilegt! að! tvítyngdir! nemendur! taki! lengri! tíma! að! læra!
tungumálið!og!þá!verður!að!gefa!þeim!meiri!tíma.!Lítill!orðaforði!tvítyngdra!
nemenda!getur!valdið!erfiðleikum!í!námi.!Það!var!eitt!af!því!sem!ég!áttaði!
mig!ekki!á,!sérstaklega!vegna!þess!að!þeir!létu!sem!þeir!skildu!allt!það!sem!
var!sagt!við!þá.!Það!sást!að!lokum!á!hegðun!þeirra!að!þeir!skildu!ekki!hvað!
átti!að!gera.!Dæmi!um!það!var!þegar!nemendur!unnu!með!fyrirsagnir!með!
kennsluaðferðum! leiklistar.! Anna! og! Sigríður! unnu! saman! og! áttu! þær! að!
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draga! eina! fyrirsögn! úr! poka.! Þær! fengu! ,,Sextugur! en! hættir! aldrei! að!
rokka“.!

Þær!skildu!ekki!alveg!fyrirsögnina!fyrr!en!Guðrún!útskýrði!hvert!
einasta! orð! í! fyrirsögninni.! Það! sama! gerði! hún! fyrir! hina!
hópana.!

Guðrún:!,,Hvað!er!sextugur?“!

Anna:!,,Sextíu!ára“.!

Guðrún:! ,,Hætta,! að! stoppa! (stop;handahreyfing),! aldrei! –!
never!(segir!það!á!ensku)!“!

Guðrún:!,,...Að!rokka.!Hvað!er!að!rokka?“!

Hún! fær!ekkert!svar!svo!hún!endurtekur!sig!og!sveiflar!hárinu!
sínu! fram!og! til! baka.! ,,Hvað! er! rokkari?“! endurtekur! hún! sig.!
Enginn! áttar! sig! á! hvað! rokkari! er,! hún! fer! í! tölvuna! sína! og!
setur! rokklag! í! gang! með! hljómsveitinni! Metallica! til! að! láta!
nemendur! átta! sig! á! hvað! er! rokk.! Einn! nemandi! úr!
kennslustundinni! teiknar! upp! ,,rokkara“! uppá! töflu.! Þetta! var!
mjög!fínt,!ég!held!að!þær!séu!búnar!að!átta!sig!á!því!eftir!þetta!
allt! saman.! Aftur! á! móti! var! svolítið! fyndið! að! sjá! svipinn! á!
Önnu!þegar!Guðrún!setti!tónlistina!í!gang!og!byrjaði!að!sveifla!
hárinu! fram! og! til! baka.! Hún! varð! verulega! vandræðaleg! í!
framan!og!brosti,!faldi!andlit!sitt!eins!og!,,Nei,!konur!gera!ekki!
svona!né!hlusta!á!svona!tónlist“.!Sigríði!fannst!þetta!hins!vegar!
svolítið!fyndið!og!virtist!hún!svolítið!undrandi!á!svip!eins!og!hún!
hafi! hugsað! ,,Kennarar! í! Víetnam! gera! ekki! svona“!
(Rannsóknardagbók,!6.!nóvember!2014).!

Þrátt! fyrir! fremur!erfitt!verkefni!áttu!nemendur! í! framhaldi!af!þessu!að!
semja!myndasögu!og!voru!verkefni!þeirra! til! fyrirmyndar.!Ef!ég!hefði!vitað!
nákvæmlega!um!stöðu!þeirra!í!náminu!áður!en!ég!frumsamdi!ferlin!tvö,!þá!
hefði! ég! haft! fyrirsagnirnar! töluvert! einfaldari! heldur! en! ég! gerði.! Þannig!
gæti! kennslustundin!nýst!betur!og!nemendur! fengið! verkefni! sem!hentaði!
þeim!betur.!

Þessi! rannsókn! gaf! nemendum! kost! á! því! að! kynnast! öðrum!
kennsluaðferðum!en!þeir!voru!vanir,!kennsluaðferðum!sem!ætlaðar!voru!til!
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að! auka! orðaforða! og! læra! út! frá! mörgum! og! ólíkum! sjónarhornum.!
Jafnframt! lærði! ég! nýjar! kennsluaðferðir! og! aðra! nálgun! á! viðfangsefnið.!
Kennarar!þurfa!að!ígrunda!sjálfa!sig!stöðugt!og!bæta!og!breyta!sinni!kennslu!
eftir!þörfum!nemenda!sinna.!

4.5.5 Óöryggi&og&óvissa&

Mikið!óöryggi!og!óvissa!einkenndi!upphaf!rannsóknarinnar.!Vert!er!að!nefna!
að! sama! hversu! óöruggur! einstaklingur! getur! verið! þegar! hann! ætlar! að!
gera!eitthvað! í! fyrsta!sinn!þá!þarf!hann!að!hafa!hugfast!að!oftast! fer!allt!á!
endanum!vel.!Þegar!einstaklingar!prófa!eitthvað!nýtt!þá!er!eðlilegt!að!finna!
fyrir!óvissu!og!óöryggi.!Líkt!og!kom!fram!í!rannsóknardagbók!minni!hafði!ég!
miklar! efasemdir! í! upphafi! rannsóknar.! Efasemdir! um! að! kennsluaðferðir!
leiklistar!og!leikferlið!sjálft!myndi!henta!þessum!nemendahóp.!

Þessar! áhyggjur! reyndust! óþarfar,! kennsluaðferðir! leiklistar! reyndust!
drjúgar!við!kennslu!hjá!tvítyngdum!nemendum.!Þrátt!fyrir!óöryggi!er!ljóst!að!
nemendur! í! þessari! rannsókn! nutu! sín! til! fulls! með! kennsluaðferðum!
leiklistar!þrátt!fyrir!að!þörf!hefði!verið!á!því!að!fara!mun!hægar!með!þeim!í!
gegnum!námsefnið.!Þrátt!fyrir!að!ferðalagið!hafi!ekki!farið!nákvæmlega!eins!
og!ég!hafði!ímyndað!mér,!var!ótrúlega!ánægjulegt!að!fá!að!vera!ferðafélagi!
þeirra! og! fylgjast! með! þeim.! Lífið! færir! okkur! áskoranir! sem! þarf! oft! að!
glíma!við!en!ég!tel!vera!mjög!mikilvægt!fyrir!kennara!og!alla!aðra!að!hafa!í!
huga,!að!allt!er!hægt!ef!vilji!er!fyrir!hendi.!
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5 Umræður&í&ferðalok&

Í! kaflanum! verða! helstu! niðurstöður! rannsóknar! teknar! saman! og! settar! í!
fræðilegt! samhengi.! Einnig! verður! fjallað! um! þann! lærdóm! sem! ég! hef!
öðlast!á!þessu!rannsóknarferðalagi!mínu.!

5.1 Takmarkanir&

Í!gegnum!rannsóknina!rakst!ég!alltaf!á!sama!vegginn!þegar!það!kom!að!því!
að!kenna!tvítyngdu!nemendunum!með!kennsluaðferðum!leiklistar.!Ég!lærði!
að!það!er!mikilvægt!að!endurtaka!orðin,!fara!hægt!í!gegnum!námsefnið!og!
vera!með!ítarlega!útskýringar!og!sýnikennslu.!Einnig!er!mikilvægt!að!ganga!
úr!skugga!um!að!nemendur!átti!sig!á!hvað!skal!gera!og!til!hvers!er!ætlast!af!
þeim.!Endurtekning!er!mjög!mikilvæg!í!kennslu!tvítyngdra!barna.!Þeir!þurfa!
að! heyra,! segja! og! sjá! orðin! endurtekin! sem! þeir! læra! hverju! sinni!
(Roessingh,!2014,!bls.!88;!Alber!og!Foil,!2003,!bls.!23;!Nation,!2001,!bls.!61).!
Með! þessu! móti! nær! tvítyngdi! nemandinn! að! muna! töluvert! betur! orðið!
sem!er! kennt!heldur! en!ef! það!er! eingöngu! sagt! einu! sinni! (Nation,! 2001,!
bls.! 67;68).! Hins! vegar! þurfa! þeir! fyrst! og! fremst! jákvæðni! og! örugga!
hvatningu! frá! kennara! ásamt! trausti,! einnig! þurfa! þeir! meiri! tíma,! ró! og!
minni!þrýsting!til!þess!að!ná!árangri!í!sínu!námi!(Elín!Þöll!Þórðardóttir,!2007,!
bls.!124;125).!

Það!er!algengt!að!tvítyngdir!nemendur!eigi!það!til!að!blekkja!kennarann,!
að! láta! sem! þeir! skilji! viðfangsefnið.! Þeir! reyna! að! sýna! að! þeir! hafi! náð!
góðum! framburði! í! nýja! tungumálinu! en! á! sama! tíma! er! orðaforði! þeirra!
takmarkaður.! Þeir! geta! ekki! nýtt! gagnrýna! hugsun! eða! sett! sínar! skoðanir!
fram! á! rökrænan! hátt.! Það! er! augljóst! að! skortur! á! orðaforða! tvítyngdra!
nemenda! er! ein! meginorsök! erfiðleika! þeirra! í! námi! (Anna! Guðrún!
Júlíusdóttir,!2006,!bls.!33).!Þá!er!mikilvægt!fyrir!kennara!að!þekkja!tvítyngdu!
nemendur! sína! vel! og! gera! hæfilegar! kröfur! til! nemenda! (Elín! Þöll!
Þórðardóttir,!2007,!bls.!104).!

5.2 Kennsluaðferðir&

Fram! til! þessa! hafði! ég! ekki! kennt! tvítyngdum! nemendum! með!
kennsluaðferðum!leiklistar.!Óöryggi!mitt!og!lítil!þekking!á!kennslu!tvítyngdra!
nemenda!kom! fljótlega! í! ljós! í! upphafi! rannsóknar,! en!með! tímanum!gekk!
mér! betur.! Þegar! einstaklingar! prófa! eitthvað! nýtt! þá! er! eðlilegt! að! finna!
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fyrir!óvissu!og!óöryggi.!Það!hlýtur!að!vera!mikilvægt!að!kennarar!hafi!trú!á!
aðferðum! sem!þeir! nota! og! trú! á! því! að! nemendur! þeirra! geti! lært! (Anna!
Guðrún! Júlíusdóttir,! 2006,! bls.! 33;! Genesee! og! Nicoladis,! 1995,! bls.! 18).!
Dunn! og! Anderson! (2013,! bls.! 304)! árétta! að! kennarar! þurfi! að! uppfylla!
ákveðnar! kröfur! í! gegnum! kennslustundirnar! sínar! eigi! kennsluaðferðir!
leiklistar!að!geta!ýtt!undir!alla!þá!þætti!sem!þeir!þurfa!að!uppfylla.!Í!upphafi!
rannsóknar! hafði! ég! efasemdir! um! hvort! kennsluaðferðir! leiklistar! og!
leikferlið! sjálft!myndi!henta! fyrir!þennan!nemendahóp.! Þær!áhyggjur! voru!
óþarfar! því! niðurstöður! rannsóknar! gefa! ákveðnar! vísbendingar! um! að!
kennsluaðferðir!leiklistar!geti!aukið!orðaforða!tvítyngdra!nemenda.!

Þegar! unnið! var! með! kennsluaðferðir! leiklistar! var! ánægjulegt! að! sjá!
hversu! stúlkunum!gekk!vel.!Þegar!nemendur! fara! í! annað!hlutverk!en!þeir!
sjálfir,! lifa!þeir!sig!inn!í!aðstæðurnar!sem!leiðir!til!þess!að!þeir!gleyma!sér!í!
augnablikinu!(Stinson!og!Piazzoli,!2013,!bls.!217;!O’Toole!og!Stinson,!2013,!
bls.!173).!Dæmi!um!það!var!þegar!Margrét!var!í!kyrrmynd,!hún!var!fljót!að!
koma!með!svör!þegar!hún!var!spurð!spurninga.!Mín!upplifun!á!Margréti!á!
þessu!augnabliki!er!samhljóma!orðum!eins!kennara!sem!tjáði!sig!í!rannsókn!
þeirra!Ásu!Helgu!Ragnarsdóttur!og!Rannveigar!B.!Þorkelsdóttur! (2010,!bls.!
7):!

Af! því! að! þú! ferð! í! hlutverk.! Þú! ert! ekki! lengur! þú! sjálfur,! þú!
getur!opnað!þig!á!allt!annan!hátt!heldur!en!þú!gerir.!Þú!ert!ekki!
lengur! þessi!manneskja! heldur! einhver! allt! annar! og! þá! getur!
þú! einhvern! veginn! gert! miklu! meira! en! höftin! á! sjálfum! þér!
eru.!

Að! sögn! Boudreault! (2010)! þá! eiga! nemendur! sem! eru! feimnir! eða!
hræddir!erfitt!með!að!tjá!sig!á!tungumálinu!sem!er!verið!að!kenna,!en!geta!
gleymt! sér! í! leik.! Í! ljósi! þessa! geta! kennsluaðferðir! leiklistar! ekki! eingöngu!
haft!áhrif!á!orðaforða!tvítyngdra!nemenda!heldur!einnig!geta!þær!komið! í!
veg! fyrir! að! nemendur! einangrist,! þær! geta! haft! áhrif! á! öryggi! þeirra! og!
sjálfstraust! til! að! tjá! sig! (Moorefield;Lang,! 2008,! bls.! 102;! Ása! Helga!
Ragnarsdóttir! og! Rannveig! B.! Þorkelsdóttir,! 2010;! Kristín! Á.! Ólafsdóttir,!
2007;!Anderson!og!Dunn,!2013,!bls.!8).!

Ákvæði!um!leiklist!í!námskrám!hafa!hingað!til!ekki!dugað!til!þess!að!hún!
sé! almennt! notuð! í! skólum! landsins.! Samkvæmt! rannsóknum! Ingvars!
Sigurgeirssonar! sem! gerðar! voru! árin! 1992! og! 1994! voru! aðeins! notaðar!
kennsluaðferðir! leiklistar! í! fimmtán! (2,2%)! af! þeim! 667! kennslustundum!
sem!hann!athugaði!(Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b,!bls.!102).!Samkvæmt!nýrri!
rannsóknum! hafa! litlar! breytingar! orðið! á! kennsluháttum! því! algengustu!



!

67!

kennsluaðferðir!sem!eru!notaðar!eru!annað!hvort!bein!kennsla,!með!eða!án!
samræðna,! eða! unnið! er! beint! upp! úr! vinnubókum! (Ingvar! Sigurgeirsson!
o.fl.,!2014,!bls.!150).!Velta!má!fyrir!sér!hvers!vegna!svo!sé,!eru!kennarar!ef!
til! vill! hræddir!um!stjórn;!og!agaleysi! í!bekkjum!sínum!þegar!notast!er! við!
kennsluaðferðir! leiklistar,! eða! telja! þeir! kennsluaðferðirnar! of! erfiðar! að!
kljást!við,!og!færast!því!undan!því!að!nota!þær.!Mögulega!hafa!þeir!áhyggjur!
af!því!að!komast!ekki!yfir!ákveðið!efni!samkvæmt!Aðalnámskrá!grunnskóla.!Í!
skapandi! verkefnum! er! engin! trygging! fyrir! því! að! allt! gangi! upp! en! ef!
kennari! hefur! skýr! markmið! og! er! vel! undirbúinn! verður! verkefnið!
auðveldara!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004,!bls.!64).!

Það! hlýtur! að! vera! mikilvægt! að! kennarar! prófi! sig! áfram! með!
kennsluaðferðir! og! leiðir! þannig! að! fjölbreytni! sé! í! fyrirrúmi.! Samkvæmt!
rannsókn! Rannveigar! Þorkelsdóttur! (2009,! bls.! 49;50)! þá! virðist! það! ekki!
vera! gert! og! kennsluaðferðir! leiklistar! ekki! nýttar! eins! og! hægt! væri.! Þar!
kom! fram! að! aðeins! 35! grunn;! og! framhaldsskólar! notast! við!
kennsluaðferðir! leiklistar!þótt!þeir!ættu!að!nota!hana!samkvæmt!námskrá.!
Niðurstöður! starfsháttarrannsóknar! sem! unnin! var! árin! 2009;2011! leiða! í!
ljós!að!25%!kennara!nota!aðferðirnar! leikræna!tjáningu,!söng!og!hreyfingu!
daglega.! Það! er! athyglisvert! að! skoða! þessar! niðurstöður!með! hliðsjón! af!
öðrum!spurningum!úr!sömu!rannsókn!en!þar!kom!fram!að!nemendum!þykir!
list;! og! verkgreinar! skemmtilegar,! en! ekki! eins! mikilvægar! og! bóklegar!
greinar! (Ingvar! Sigurgeirsson! o.fl.,! 2014,! bls.! 134;! Gerður! G.! Óskarsdóttir!
o.fl.,!2014b,!bls.!272;273).!Þegar!niðurstöður!starfsháttarannsóknar!Gerðar!
G.! Óskarsdóttur! o.fl.! (2014a)! eru! skoðaðar! í! heild! sinni! virðist! vera! sem!
kennarar! séu! orðnir! opnari! og! öruggari! heldur! en! áður! með! að! nota!
fjölbreyttari!kennsluaðferðir,!til!dæmis!leiklist,!en!þó!virðist!enn!vera!langt!í!
land.!

5.3 Lært&í&gegnum&leiki&

Í!gegnum!rannsóknina!kom!skýrt!fram!að!lærdómur!varð!í!gegnum!leiki.!Ég!
velti!fyrir!mér!hver!skyldi!vera!ástæðan!fyrir!því!að!sumir!kennarar!nýti!ekki!
leiki! í! sínum! kennslustundum.! Enn! og! aftur,! gæti! ástæðan! vera! sú! að!
kennarar!trúi!ekki!á!leiki!í!skólastarfi,!kennarar!gefi!sér!ekki!tíma!fyrir!leiki!og!
líti!frekar!á!þá!sem!umbun!heldur!en!lærdóm.!Í!rannsókninni!var!ávallt!farið!
í!leiki!í!upphafi!kennslustundar!vegna!þess!að!ég!trúi!því!að!lærdómur!geti!á!
sér!stað!í!gegnum!leiki.!Leikir!hafa!marga!gagnlega!eiginleika,!þeir!geta!verið!
góðir!til!þess!að!hrista!nemendur!saman,!þeir!geta!vakið!áhuga!nemenda!á!
kennsluefni!þannig!að!nemendur!komið!jákvæðir!að!nýju!námsefni!og!leikir!
geta! gefið! skólastarfinu! fjölbreytileika! og! margþætt! gildi! (Ingvar!
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Sigurgeirsson,!1995,!bls.!9).!Einnig!eru!leikir!mikilvægir!í!skólastarfi!því!þeir!
opna!víddir!þar!sem!sköpunargleði!nemenda!fær!að!njóta!sín!(Aðalnámskrá!
grunnskóla,! 2011,! bls.! 24).! Jafnframt! verða! nemendur! niðursokknir! í!
leiknum,! leika! sér! af! frjálsum! og! fúsum! vilja! og! sækja! í! fyrri! þekkingu!
(Valborg!Sigurðardóttir,!1991,!bls.!108;109).!

Leikir!komu!að!góðu!gagni!þegar!ég!vann!með!tvítyngdu!nemendunum.!
Sem!dæmi!má!nefna!þegar!nemendur! fóru! í! leikinn!Fíll,! pálmatré!og!asni.!
Unnið!var!með!orðaforða! í! tengslum!við!þessa!þrjá!hluti.!Tilgangur! leiksins!
var! fyrst! og! fremst! að! efla! orðaforða! nemendanna.! Til! þess! að! ganga! úr!
skugga!um!að!allir!nemendur!hefðu!orðin!á!hreinu!bað!ég!þá!að!segja!þau!
upphátt!með!mér!áður!leikurinn!hófst.!Í!leiknum!lærðu!nemendurnir!ný!orð,!
til! dæmis! þekkti! Sigríður! ekki! orðin! þrjú.! Kristín! og! Anna! voru! óvissar! um!
heitin,! til! dæmis! vissu! þær! ekki! um! íslenska! orðið! pálmatré.! Í! sjálfum!
leiknum!ríkti!mikil!kátína!og:!

Það!virðist!ekkert!vandamál!fyrir!Önnu!að!segja!orðin!í!leiknum!
en!aftur!á!móti!talaði!hún!ofurlágt!eins!og!vanalega.!Hún!lenti!
ekki!oft!í!miðjunni!en!það!á!einnig!við!Sigríði!en!hún!veltist!um!
af!hlátri!því!það!var!svo!gaman.!Hún!fór!sjálf!ekki!oft!í!miðjuna!
vegna!þess!að!hún!var!fljót!að!bregðast!við!en!þegar!hún!fór! í!
miðjuna!sagði!hún!langoftast!orðið!,,Fíll“!einhverra!hluta!vegna!
(Rannsóknardagbók,!5.!nóvember!2014).!

5.4 Menningarmunur?&

Í!kennslustundum!meðan!á!rannsókninni!stóð!tók!ég!eftir!því!að!nemendur!
áttu! það! til! að! misskilja! verkefnin! og! fyrirmælin.! Ég! velti! fyrir! mér! hvort!
ástæðan! fyrir!misskilningnum!væri!menningarmunur,!ef!ólíkar! skoðanir!og!
tungumál! eru! til! staðar! þá! getur! það! valdið! misskilningi! og!
samskiptaörðugleikum! (Eriksen! og! Sørheim,! 2002,! bls.! 48;50).! Nemendur!
virtust!og!sögðust!skilja!verkefnin,!en!síðar!kom!í!ljós!að!þeir!gerðu!það!ekki.!
Það! er! algengt! að! tvítyngdir! nemendur! eigi! það! til! að! blekkja! kennarann,!
segjast!skilja!viðfangsefnið!en!í!raun!er!orðaforði!þeirra!takmarkaður!í!nýja!
tungumálinu.! Þeir! geta! ekki! nýtt! gagnrýna! hugsun! eða! sett! sína! skoðanir!
fram! á! rökrænan! hátt.! Það! er! augljóst! að! skortur! á! orðaforða! tvítyngdra!
nemenda! er! ein! meginorsök! erfiðleika! þeirra! í! námi! (Anna! Guðrún!
Júlíusdóttir,!2006,!bls.!33).!Nefna!má!dæmi!er! styrkir!þessa!kenningu.!Það!
var!þegar!Sigríður!átti!að!skrifa!niður!á!blað!sex!hluti!sem!hún!vildi!taka!með!
sér!í!ímyndað!ferðalag!en!í!staðinn!skrifaði!hún!hluti!sem!hún!vildi!setja!ofan!
í! skólatösku! sína.!Nemendur! fengu!einnig!það!verkefni! að! skrifa!upp!hvað!



!

69!

gerir! þá! glaða.! Kennari! skrifaði! orð! þeirra! upp! á! töflu! og! síðan! áttu!
nemendur!að!semja!stutt!rapp!um!það!sem!gerði!þá!glaða.!Kristín!var!í!hópi!
ásamt! Önnu! og! öðrum! nemendum.! Eftir! dágóða! stund! spurði! hún!
samnemendur! sína! ,,Eigum! við! að! segja! öll! hvað! okkur! finnst! gaman! og!
skrifa!það!á!blað?“.!Hún!hafði!greinilega!misskilið!það!sem!sagt!var!eða!var!
of!óörugg!til!að!byrja!á!verkefninu.!

Einnig!má!nefna!dæmi!þegar!nemendur!voru!beðnir!að! teikna!mynd!af!
því! sem! þeir! sáu! þegar! farið! var! með! þá! í! gegnum! kennsluaðferðina!
hugarflug!með!leiðsögn.!Aðferðin!lýsir!sér!þannig!að!nemendur!loka!augum!
og! reyna! að! sjá! fyrir! sér! það! sem!kennarinn! segir! frá! eða!biður! þá!um!að!
ímynda!sér!(Anna!Jeppesen!og!Ása!Helga!Ragnarsdóttir,!2004,!bls.!30).!Í!stað!
þess!að!teikna!það!sem!þeir!sáu!héldu!Margrét!og!Sigríður!að!það!ætti!að!
teikna! það! sem! þær! sáu! á! þessari! stundu.! Báðar! teiknuðu! það! sem! þær!
sáum!út!um!gluggann!sem!voru!hús,! tré!og!bílar.!Það!hefði!verið!betra!að!
byrja!að!útskýra! sjálfa!aðferðina! í! stað!þess!að!byrja!á!að!biðja!nemendur!
um!að!loka!augum!og!hlusta!á!það!sem!sagt!var.!Einnig!hefði!verið!gott!að!
ganga!úr!skugga!um!hvort!allir!hefðu!skilið!hvað!þeir!áttu!að!gera!og!útskýra!
það!enn!betur.!

Mörg!atvik!komu!upp!þar!sem!nemendur!misskildu!fyrirmæli!kennarans!
og!það! fékk!mig! til! að!velta! fyrir!mér!hvort!hægt!væri! að!koma! í! veg! fyrir!
það.!Fræðimaðurinn!Krashen!(1982)!trúir!því!að!til!að!vekja!áhuga!nemenda!
á! nýjum! orðum! þurfa! fyrirmælin! eða! skilaboðin! frá! kennaranum! að! vera!
áhugaverð.!Þau!verða!að!tengjast!daglegu!lífi!þeirra!svo!þeir!geta!notað!þau!
sjálfir! síðar! í! sínu! persónulega! lífi! (Nation,! 1990,! bls.! 2).! Í! rannsókn!
Roessingh!sem!gerð!var!árið!2004!er!lögð!of!lítil!áhersla!á!að!nemendur!skilji!
viðfangsefnið! (Roessingh,!2004,!bls.!613).! Í! ljósi!þessa!ákvað!ég!að!útskýra!
verkefnin!enn!hægar,!á!mismunandi!vegu!og!vera!með!ítarlegri!sýnikennslu.!
Dæmi!um!það!var!þegar!ég! fór!með!nemendum!skref! fyrir! skref! í!gegnum!
kennsluaðferðina! spuna.! Ég! fékk! aðstoð! frá!Guðrúnu! kennara! við! að! sýna!
nemendum!einn!spuna!með!ítarlegri!sýnikennslu!þannig!að!þeir!myndu!átta!
sig!enn!frekar!á!því!til!hvers!var!ætlast!af!þeim!og!hvernig!þeir!gætu!útbúið!
spuna.!Skemmst!er!frá!því!að!segja!að!kennsla!gekk!betur!við!að!hægja!á!og!
útskýra!hægar.!

Það! er! augljóst! að! kennsluaðferðirnar! leiklistar! nýtast! tvítyngdum!
unglingum! til! að! efla! orðaforða.! Ekki! er! nóg! með! að! lærdómur! fari! fram!
heldur!njóta!nemendur!sín!á!svo!margan!annan!hátt!með!kennsluaðferðum!
leiklistar! (O’Toole! og! Stinson,! 2013,! bls.! 176).!Minna!má! á! að! það! skiptir!
miklu!máli!að!sýna!tvítyngdum!nemendum!þolinmæði,!kennari!þarf!að!trúa!
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á!að!kennsluaðferðirnar!geti!haft!áhrif!og!síðast!en!ekki!síst!þarf!kennarinn!
að!hafa!trú!á!sjálfum!sér.!

5.5 Að&rýna&í&sitt&eigið&starf&

Að! rýna! í! eigið! starf! er! einstaklega! þroskandi.! Rannsakandinn! er! í!
lykilhlutverki!og!er!ábyrgur! fyrir!að!greina!og! lýsa!niðurstöðum!gagna!sem!
hann! hefur! aflað! sér! í! gegnum! rannsóknina! (Lichtman,! 2010,! bls.! 33;35;!
McMillan!og!Schumacher,!2006,!bls.!26;27).!Í!gegnum!starfendarannsókn!er!
ekki! leitað!að! lokaniðurstöðu!eða! lokasvari,!heldur!hvatt! til!þess!að! spyrja!
nýrra!spurninga!og!horfa!fram!á!við.!Þannig!gefur!rannsóknin!kost!á!því!að!
skoða!ný!sjónarhorn!og!aðra!þætti.!Þar!af!leiðandi!getur!hún!verið!öflug!leið!
að! þróunar;,! breytingar;! eða! umbótarstarfi! í! skólum! vegna! þess! að!
tilgangurinn! er! einnig! að! stuðla! að! bættri! menntun! og! betri! árangri! hjá!
nemendum!(Hafdís!Guðjónsdóttir,!2011,!bls.!2,12).!Það!sem!skiptir!fyrst!og!
fremst! máli! í! starfendarannsóknum! er! að! rannsakandinn! átti! sig! á!
lærdómnum! sem! hann! hefur! öðlast! með! því! að! ígrunda! sjálfan! sig! og!
kennslu! sína! í! gegnum! rannsóknina! (McNiff! og!Whitehead,! 2010,! bls.! 18).!
Lærdómur!minn!af!rannsókninni!var!mjög!mikill.!Það!er!ákaflega!gagnlegt!að!
rýna! í!eigið! starf.!Ég!varð!víðsýnni,!opnari!og!öðlaðist!mun!betri! skilning!á!
viðfangsefninu!sem!ég!rannsakaði!og!hafði!brennandi!áhuga!á.!Niðurstöður!
ransóknarinnar!vekja!upp!margar!spurningar.!Út!frá!niðurstöðunum!velti!ég!
meðal!annars!fyrir!mér!hvers!vegna!kennsluaðferðir!leiklistar!séu!ekki!nýttar!
meira! með! tvítyngdum! nemendum?! Hvort! niðurstöður! rannsóknarinnar!
munu!breyta!einhverju!eða!bæta!við!einhverjum!hugmyndum!hjá!verðandi!
og! starfandi! kennurum! í! grunnskólum?! Hvort! þeir! haldi! áfram!með! sínar!
kennsluaðferðir!eða!munu!prófa!kennsluaðferðir! leiklistar!með!tvítyngdum!
nemendum.!Það!verður!mjög!athyglistvert!að!fylgjast!með!því.!

5.6 Lærdómur&

Rannsóknin!var!mér!lærdómur,!og!ekki!er!hægt!að!lýsa!því!í!fáum!orðum.!Í!
grein! Korthagen! (2013)! nefnir! hann! að! bæði! nemendur! og! kennarar! geti!
upplifað!ákveðinn!ljóma.!Það!gerir!þeim!kleift!að!læra!viðfangsefnið!fljótt!og!
auðveldlega.!Þegar!fjallað!er!um!einstaklinga!og!þroska!þeirra!er!mikilvægt!
að! þeir! geti! upplifað! ljómann! (Korthagen,! 2013,! bls.! 24;25).! Ljómanum!
mætti! líkja!við!ákveðinn!hvata!sem!hver!einstaklingur!getur!upplifað!þegar!
hann!lærir!eitthvað!nýtt!og!vekur!áhuga!hans.!Þegar!kennarar!upplifa!ljóma!
í! sinni! kennslustund,! þá! verða! þeir! sveigjanlegri,! þeir! upplifa! mikla!
sköpunargleði! og! ábyrgðarkennd! gagnvart! nemendum! og! verkefnunum!
sínum.!Þar!að!auki!geta!þeir!spurt!nemendur!sína!krefjandi!spurninga!sem!
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geta! skapað! gagnlegar! umræður! (Korthagen,! 2013,! bls.! 25).! Þetta! er!
samhljóma! upplifun! minni! í! kennslu! með! tvítyngdu! nemendunum! þegar!
unnið!var!með!fjórða!kafla!bókarinnar!(sjá!í!viðauka!F).!Í!þeirri!kennslustund!
upplifði!ég!ljómann!og!varla!er!hægt!að!lýsa!honum!betur!en!kemur!fram!í!
rannsóknardagbókinni,!29.!september!2014:!

Ég! þurfti! að! breyta! aðeins! ferlinu! sem! ég! gerði! á! staðnum.!
Rosalega!gaman!að!geta!gert!það!!Samkvæmt!áætluninni!áttu!
þau!að!fara!í!samviskugöng!en!þar!sem!mér!þykir!það!of!flókið!
fyrir!þau!og!samkvæmt!fyrri!reynslu!(gátu!lítið!sem!ekkert!gert!
það)!þá!breytti!ég!því! yfir!að! láta!þau!skrifa!á! lítinn!miða!–! já!
eða! nei,! hvort! maðurinn! eigi! að! bjarga! litlu! stúlkunni! og! af!
hverju.! Þar! á! eftir! áttu! nemendur! að! setja! miðann! í!
örlagavefinn!sem!var!búið!að!mynda!á!gólfinu.!Síðan! lásu!þeir!
upp!miðann!og!það!komu!stórkostleg!svör!!Til!dæmis!kom!eitt!
svarið!,,Já,!því!hann!er!frændi!konunnar“!og!svo!,,Nei,!því!hann!
langar!það!ekki“.!Þetta!er!alveg!frábært!!

Það!sem!gerði!lærdóminn!enn!eftirminnilegri!var!að!mér!fannst!ég!alltaf!
vera! að! rekast! á! sama! vegginn! aftur! og! aftur,! ég! þurfti! að! hægja! á! í!
kennslunni.!Það!er!mikilvægt!að!ávarpa!nemendur!hægt!og!rólega,!það!þarf!
að! útskýra! allt! saman! á! einfaldan! hátt! og! hafa! ítarlega! sýnikennslu! þegar!
unnið!er!með!kennsluaðferðir! leiklistar!með!tvítyngdum!nemendum.!Brýnt!
er! fyrir! kennara! að! hafa! umræður! í! upphafi! kennslustundar! um!
viðfangsefnið!og!verkefni!svo!nemendur!átti!sig!á!út!á!hvað!það!gengur!og!
til!hvers!er!ætlast!af!þeim.!Kennari!þarf!að!þekkja!nemendur!sína!mjög!vel!
og! reyna! sjá!hvar!þeirra! veik;! og! styrkleikar! liggja.! Jafnframt!þarf! hann!að!
hafa!það!hugfast!að!það!er!mjög!eðlilegt!að!tvítyngdir!nemendur!þurfi!lengri!
tíma! til!að! læra!en!aðrir!og!þá!er!mikilvægt!að!hafa!sanngjarnar!kröfur!og!
hæfilegar! væntingar! til! þeirra! (Elín! Þöll! Þórðardóttir,! 2007,! bls.! 124;125;!
Anna! Guðrún! Júlíusdóttir,! 2006,! bls.! 33;! Genesee! og! Nicoladis,! 1995,! bls.!
18).!

Meðan!á!kennslu!stendur!er!kostur!ef!kennarinn!er!ávallt!tilbúinn!til!að!
grípa!þau!orð! sem!virðast! vera!ný! fyrir! nemendum!og!hefja! umræður!um!
þau,! til!dæmis!þegar!Kristín! sagði! í! verkefninu! ,,hann!er! frændi!konunnar“!
þá!getur!verið!gagnlegt!að!grípa!orðið!frændi!og!spyrja!nemendur!hvort!þeir!
viti!hver!er!frændi!og!hvað!það!orð!þýðir!(Stahl!og!Fairbanks,!1986;!Nation,!
1990,!bls.!3).!Þetta!lærði!ég!í!rannsókn!minni!og!reyndi!að!tileinka!mér.!Auk!
þess!sá!ég!hve!mikilvægt!er!að!hafa!umræður!í!lok!kennslustundar!þá!getur!
kennari!komið!með!krefjandi!spurningar!til!nemenda!bæði!til!upprifjunar!á!
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námsefninu! og! einnig! til! þess! að! finna! út! hvað! sat! eftir! af! námsefninu! í!
minni! nemenda.! Það! ýtir! undir! að! þeir! þurfi! að! leggja! höfuðið! í! bleyti! og!
velta!spurningum!fyrir! sér,!en!um! leið!hafa!þeir!kost!á!því!að!koma!sínum!
skoðunum! á! framfæri,! rökræða! og! velta! fyrir! sér! mismunandi! hliðum! á!
tilteknu!máli! (Ingvar!Sigurgeirsson,!1999b,!bls.!92;!Alber!og!Foil,!2003,!bls.!
24).!

Skilningurinn! minn! og! þekking! efldust! á! kennsluaðferðum! leiklistar! í!
gegnum! rannsóknina! ásamt! því! að! öðlast! þekkingu! á! ólíkum!
kennsluaðferðum!sem!henta!tvítyngdum!nemendum.!Mikil!áhersla!var!lögð!
á! ígrundun!á!meðan!á! rannsókninni! stóð!og!var!um!markvissa! sjálfskoðun!
að! ræða! af! minni! hálfu! í! tengslum! við! kennslu! mína,! líkt! og! Korthagen!
(2013)!líkir!við!að!afhýða!lauk.!Það!þarf!að!byrja!á!að!skoða!sig!utan!frá!og!
vinna!sig!síðan!inn!á!við.!Áður!en!rannsakandi!byrjar!að!rannsaka!þarf!hann!
að!spyrja!sig!ýmissa!spurninga!sem!ef!til!vill!er!hægt!er!að!setja!í!sex!þrep.!
Fyrsta!spurningin!er! fyrsta!þrepið!og!ysti!hringur! lauksins!sem!er!afhýddur!
o.s.frv.:!

• Hvað!er!ég!að!fást!við?!

• Hvað!ætla!ég!að!gera?!

• Hvað!get!ég!gert?!

• Hverju!trúi!ég?!

• Hver!er!ég!í!mínu!starfi?!

• Hvað!veitir!mér!innblástur?!(Korthagen,!2013,!bls.!32;33).!

Spurningarnar! geta! verið! krefjandi! fyrir! rannsakandann! vegna! þess! að!
hann!þarf!að!skoða!sjálfan!sig!og!spyrja!sjálfan!sig!krefjandi!spurninga,!það!
reyndi!ég!að!gera! í! gegnum!rannsókn!mína.! Lærdómurinn!er!ómetanlegur!
vegna! þess! að! nú! hef! ég! öðlast! enn! betri! skilning! og! þekkingu! á!
kennsluaðferðir! leiklistar.! Þar! að! auki! bý! ég! nú! yfir! enn! meiri! reynslu! af!
kennarastarfinu!og!ólíkum!kennsluaðferðum!sem!ég!tek!með!mér!í!nánustu!
framtíð.
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6 Í&ljósi&nýrrar&þekkingar&

Markmið! þessarar! rannsóknar! var! að! kanna! hvort! og! hvernig!
kennsluaðferðir! leiklistar! gætu! haft! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdra! unglinga.!
Niðurstöður!rannsóknar!gefa!ákveðnar!vísbendingar!um!að!kennsluaðferðir!
leiklistar!geti!gagnast!við!að!efla!orðaforða!þeirra.!

Meðan! á! rannsókn! stóð! komu! fram!margir! áhugaverðir! fletir! sem! vert!
væri!að!skoða!nánar.!Til!dæmis!væri!hægt!að!skoða!stöðu!nemenda!eftir!ár,!
hver! verður! staða! þeirra! þá! og! notar! kennari! þeirra! enn! kennsluaðferðir!
leiklistar?!Hægt! væri! að! skoða!nánar! sjálfstraust! nemenda,! hvort! það!hafi!
eflst!eftir!að!kennsluaðferðir!leiklistar!voru!notaðar.!Sérstaka!rannsókn!væri!
hægt!að!framkvæma!til!þess!að!fylgjast!með!tali!og!framkomu!kennarans!og!
finna!út!hvaða!áhrif!þeir!þættir!hefðu!á! tvítyngdu!nemendurna.!Tvítyngdir!
nemendur! þurfa! fyrst! og! fremst! jákvæðni! og! örugga! hvatningu! ásamt!
trausti,!einnig!þurfa!þeir!meiri!tíma,!ró!og!að!ekki!sé!þrýst!of!mikið!á!þá!til!
þess!að!ná!árangri!í!náminu!(Elín!Þöll!Þórðardóttir,!2007,!bls.!124;125).!

Rannsóknin! getur! gagnast! þeim! kennurum! sem! koma! að! kennslu!
tvítyngdra! nemenda.! Margir! kennarar! vilja! bæta! og! breyta! sínum!
kennsluháttum! og! þá! er! tilvalið! að! velja! þær! kennsluaðferðir! sem! henta!
hverju! sinni.! Fyrir! tvítyngda!nemendur!geta!kennsluaðferðir! leiklistar!verið!
góður!kostur.!Viðfangsefni!rannsóknarinnar!getur!vakið!áhuga!hjá!verðandi!
og! starfandi! kennurum! og! hvatt! þá! til! að! prófa! kennsluaðferðir! leiklistar!
með!tvítyngdum!nemendum.!Það!gefur!bæði!kennara!og!nemendum!mörg!
ólík!sjónahorn!á!námsefnið.!
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7 Lokaorð&

Í! rannsókn! þessari! var! grennslast! fyrir! um! það! hvort! og! hvernig!
kennsluaðferðir! leiklistar! hefðu! áhrif! á! orðaforða! tvítyngdra! nemenda.!
Niðurstöður! þessar! rannsóknar! leiddu! í! ljós! að! kennsluaðferðir! leiklistar!
geta!eflt!orðaforða!hjá!tvítyngdum!unglingum.!Ljóst!var!að!nemendur!tóku!
framförum,! þeir! notuðu! ríkari! orðaforða! en! áður,! þeir! töluðu! meira! í!
leiknum!og!kátína!og!gleði!einkenndi!starf!þeirra.!Stúlkurnar!fjórar!voru!allar!
sammála!því! að!þeim!þótti! gaman!þegar!unnið! var!með!kennsluaðferðum!
leiklistar.!Þar!að!auki!sást!vel!á!meðan!á!rannsókn!stóð!að!lærdómur!átti!sér!
stað.! Hver! kennslustund! var! tekin! upp! á! myndband! og! þegar! þau! voru!
skoðuð! aftur! og! aftur! sást! aukning! á! orðaforða! hjá! nemendum! og!
félagsfærni!þeirra!jókst.!

Ferðalag!mitt!með! nemendum! og! kennara! var! einstaklega! ánægjulegt,!
en!um!leið!eitt!það!lærdómríkasta!sem!ég!hef!upplifað.!Ég!tel!mig!hafa!verið!
einstaklega! heppna! að! hafa! fengið! Guðrúnu! með! mér! í! lið! í! þessari!
rannsókn.!Hún! var! opin! fyrir! að! læra! að! nota! kennsluaðferðir! leiklistar! og!
aðstoðaði! mig! í! minni! rannsóknarvinnu! á! allan! hátt.! Það! er! mín! von! að!
rannsóknin! muni! gagnast! verðandi! og! jafnframt! starfandi! kennurum! í!
skólum.!Þegar!einstaklingar!taka!að!sér!stór!og!ný!verkefni!fylgir!því!yfirleitt!
hræðsla,!spenna,!tilhlökkun!eða!stress.!Að!minnsta!kosti!upplifði!ég!það.!Ég!
lærði!að!í!hverju!verkefni!sem!maður!tekur!að!sér!á!maður!alltaf!að!einbeita!
sér!að!því!að!horfa!á!það!jákvæða,!halda!ótrauður!áfram!með!fagmennsku,!
gleði!og!trú!að!leiðarljósi!þá!verður!ferðalagið!lærdómsríkt!og!ógleymanlegt,!

...því!góðir!hlutir!gerast!hægt.&
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Viðauki&A&–&Persónuvernd&
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Viðauki&B&–&Leyfisbréf&til&foreldra&á&íslensku&

Í!leyfisbréfinu!er!búið!að!taka!út!nafn!grunnskólans!þar!sem!rannsóknin!fór!
fram!og!notað!er!dulnefni!umsjónarkennara!tvítyngdu!nemendanna.!

!
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Viðauki&C&–&Leyfisbréf&til&foreldra&á&víetnemsku&

Í!leyfisbréfinu!er!búið!að!taka!út!nafn!grunnskólans!þar!sem!rannsóknin!fór!
fram!og!notað!er!dulnefni!umsjónarkennara!tvítyngdu!nemendanna.!
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Viðauki&D&–&Leyfisbréf&til&foreldra&á&farsa&

Í!leyfisbréfinu!er!búið!að!taka!út!nafn!grunnskólans!þar!sem!rannsóknin!fór!
fram!og!notað!er!dulnefni!umsjónarkennara!tvítyngdu!nemendanna.!
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Viðauki&E&–&Spurningalistar&

Spurningarlisti!fyrir!fyrra!viðtalið!sem!var!tekið!í!upphafi!rannsóknar:!

• Hefur!þú!verið!í!leiklist!áður?!

• Hvað!heldur!þú!að!það!sé!gert!í!leiklist?!

• Hvernig!heldur!þú!að!leiklist!verði?!

• Hvaða!tilfinningu!finnur!þú!ef!þú!hugsar!um!leiklist?!

Spurnigarlisti!fyrir!seinna!viðtalið!sem!var!tekið!í!lok!rannsóknar:!

• Hefur! þú! áður! fengið! kennslu! þar! sem! kennsluaðferðir! leiklistar! eru!
notaðar!í!kennslu?!

• Hvernig!finnst!þér!seinustu!vikur!hafa!verið?!

• Hvernig!leið!þér!á!meðan?!

• Hvaða!væntingar!hafðir!þú!til!þessa!tíma!og!af!hverju?!

• Þegar!þú!hugsar!um!nám!og!að! læra.!Heldur!þú!að!þú!lærir! íslensku!
þegar! þessar! kennsluaðferðir! leiklistar! eru! notaðar.! Ef! svo,! hvernig!
þá?!Ef!ekki,!með!hvaða!kennsluaðferðum!þá?!

• Kennsluaðferðir!leiklistar!eru!ekki!oft!notaðar!í!skóla,!af!hverju!heldur!
þú!að!það!sé?!

• Af! hverju! heldur! þú! að! leiklist! er! kennd! hér! en! ekki! til! dæmis! í!
stærðfræði?
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Viðauki&F&–&Kæra&dagbók&

Kafli&1&–&Á&Íslandi&

Kennsluaðferðir:!Hugarflug!með! leiðsögn,! kyrrmynd,!hvað!er! í!
töskunni?,! viðtöl! og! skrifað! í! hlutverk,! umræður,! spuni! og!
kyrrmynd.!

Hjálpargögn:!Hvítir!miðar,!blöð,!heftari!með!hefti,!blýantar,!litir!
og!spottar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Nafnaleikur!með!hreyfingu!

• Nafnaleikur!með!dýrum!(Lovísa!Loðfíll)!

• Spottaleikur! (Hvað! heitir! þú,! hvar! áttu! heima,! hvað! ertu!
gamall/gömul!og!fleira...)!

Hugarflug!með!leiðsögn!(nemendur!loka!augum,!fyrir!framan!þá!er!autt!
blað!og!blýantur)!

Við! erum! stödd! í! öðru! landi! (heimalandinu! okkar)! og! erum! á!
leið!til!Íslands.!Við!erum!á!flugvellinum,!nýkomin!úr!flugvélinni.!
Við! göngum! út! úr! flugvélinni.! Hvernig! er! veðrið?! Þekkir! þú!
þetta! veður,! er! svona! veður! heima! hjá! þér?! Hvernig! er!
umhverfið?! Hvaða! önnur! hljóð! en! í! veðrinu! heyrast?! Hvaða!
hljóð! eru! í! umhverfinu?! Hvaða! lykt! finnur! þú?! Hvernig! líður!
þér?! Hvað! er! í! kringum! þig?! Er! mikið! af! fólki?! Ert! þú! með!
margar!töskur?!Hver!er!með!þér?!

Skrifaðu!niður! allt! sem!þú!upplifðir! frá! því! að! þú! komst! út! úr!
flugvélinni!og!komst!á!áfangastað!þinn.!

2.! Nemendur! teikna! mynd! af! því! sem! þeir! sáu/hugsuðu! í!
hugarflugi!með!leiðsögn.!

!
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Kyrrmyndir!

Nemendum! er! skipt! í! litla! þriggja! til! fjagra!manna! hópa.! Þeir!
deila! hugmyndum! sínum! með! hópnum! og! sýna! mynd! af! því!
sem!þeir!sáu!og!ákveða!síðan!í!sameiningu!eina!hugmynd!til!að!
sýna! sem! kyrrmynd.! Nemendur! velja! sér! allir! einn! hlut! úr!
myndinni!til!að!sýna.!Kennari!gengur!síðan!á!milli!og!spyr!hvern!
og! einn! hver! hann! er! og! hvað! hann! er! að! gera! og! hvernig!
honum/henni!líður!og!svo!framvegis.!

Hvað!er!í!töskunni?!

Nemendur!fá!A;3!blað!og!brjóta!það!til!helminga!og!hefta!síðan!
hliðarnar!saman.!Utan!á!blaðið!skrifa!þeir!ferðataskan!mín.!Þeir!
geta! einnig!myndskreytt.! Hver! og! einn! nemandi! fær! síðan! tíu!
litla!hvíta!auða!miða!og!á!þá!skrifa!þeir!hvað!er!í!ferðatöskunni.!
Dæmi:!Peysa,!úlpa,!nærföt!og!svo!framvegis.!Eitt!á!hvern!miða!
og! setja! ofan! í! ferðatöskuna! sína! (hvíta! blaðið! með! hólfinu).!
Kennari!segir!nemendum!að!skrifa!líka!á!miðana!annað!en!föt,!
þau!leikföng,!bækur!eða!annað!sem!er! í!töskunni!(fjölbreytni).!
Þegar!þessu!er! lokið!þá!stendur!hver!og!einn!upp!og!segir! frá!
því! sem! er! ofan! í! hvíta! umslaginu,! hvað! það! er! og! af! hverju!
viðkomandi!kaus!að!taka!þetta!með!sér!til!nýja!landsins.!Í!lokin!
væri!gaman!að!spyrja!hvort!nemandinn!hafi!viljað!hafa!eitthvað!
annað!með!sér!sem!hann!fékk!ekki!að!hafa!með!sér.!Ef!ekkert!
kemur!þá!er!það!í!fínasta!lagi.!

Viðtöl!

Tveir!og!tveir!eru!saman.!Annar!er!spyrillinn!og!viðmælandinn!
sem! á! að! vera! einn! hlutur! úr! ferðatösku.! Möguleiki! að! fá!
spurningar!úr!sal.!Dæmi:!Hver!var!hans!upplifun!að!fara!frá!sínu!
heimalandi,!hvar!var!hann!framleiddur,!hvað!heitir!hann,!hvað!
er! hann! gamall,! hvernig! er! hann! á! litinn?! Hvernig! var! flugið?!
Þægilegt,! óþægilegt?! Af! hverju! og! hvernig?! Hvernig! líður! þér!
núna!að!vera!á!Íslandi?!Er!mikill!munur!á!landslagi,!hvernig?!

Skrifað!í!hlutverk!

Allir! nemendur! setja! í! spor! eins! hlutar! úr! ferðatöskunni! og!
segja!frá!sinni!upplifun!og!líða!í!gegnum!ferðalagið.!
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Umræður!

Kennarinn! fær! nemendur! til! að! velta! fyrir! sér! lífinu! á!
flugvöllum.!Hann!getur!meðal!annars!spurt!hvað!er!gert!þar!og!
hvað!getur!verið!á!þeim?!

Kyrrmyndir!

Paravinna.!Nemendur!eiga!að!búa!til!eina!kyrrmynd!af!því!sem!
er! gert! á! flugvöllum! eða! jafnvel! búa! til! atvik.! Þar! á! eftir! stilla!
þeir! sér! upp! fyrir! hina! nemendurna! og! kennari! spyr! þá!
spurninga.!Dæmi:!Hver!ert!þú?!Hvað!ert!þú!að!gera?!Hvert!ert!
þú!að!fara?!

Spuni!

Kennari! skiptir!nemendum! í! tvo!hópa!og! fær!nemendur! til! að!
velta!fyrir!sér!hvað!gæti!gerst!á!flugvelli.!

Hópur! eitt! –! Þið! eruð! fjölskylda! sem! er! nýlega! lent,! þið! eruð!
komin! til! Íslands.! Því! miður! þá! hleypur! þriggja! ára!
fjölskyldumeðlimur! frá! ykkur! í! burt! og! týnist.! Hvað! gerið! þið?!
Hvert! getið! þið! leitað?! Hvert! gæti! hann! hafa! farið?! Hvernig!
endar!leikritið?!

Hópur! tvö! –! Þegar! þið! eruð! mjög! þreytt! eftir! langt! ferðalag.!
Þegar! þið! komið! inn! á! flugvöllinn! og! eruð! að! bíða! eftir!
töskunum! ykkar! þá! kemur! í! ljós! að! ein! taskan! er! týnd.! Hvað!
ætlið!þið!að!gera?!Hvernig!líður!ykkur?!

Hópur! þrjú! –! Þið! eru! tvær!manneskjur.! Þið! eruð! að!bíða! eftir!
flugi!en!allt!í!einu!hellir!önnur!ykkar!yfir!sig!og!hún!hefur!enginn!
auka!föt.!Hvað!gerist?!Hvað!gerir!manneskjan?!

Hópur! fjögur! –! Þú! ert! vitni! af! búðarþjófnaði.! Hverjir! koma! til!
sögu?!Hvað!gerist?!Hvernig!líður!þeim?!

Hópur! fimm!–! Það! er! stjórnlaus!manneskja/ur! á! flugvellinum.!
Hvað! er! að! gerast?!Hvað! er! hægt! að! gera! í! þessu!máli?! Á! að!
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leyfa! henni! að! vera! stjórnlaus?! Hvað! gerir! stjórnlausa!
manneskjan?!Hvernig!endar!þetta?!

Hópur!sex!–!Flugvallarstarfsmenn!sem!taka! töskurnar!sjá!allt! í!
einu! að! það! er! stór! rauður! blettur! á! einni! töskunni.! Hvað! er!
þetta?!Hvað!eiga!þeir!að!gera?!
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Kafli&2&–&Heima&

Kennsluaðferðir:! Hugrenningar,! semja! sögu,! kyrrmyndir! og!
látbragð,!sjónsköpun,!spuni!og!skrifað!í!hlutverk,!samviskugöng!
og!látbragð.!

Hjálpargögn:!Mynd!af!fólki!heima!hjá!sér.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Hreyfing! í! rými.! Nemendur! ganga! um! rými! án! þess! að! snertast.!
Kennari! stjórnar! göngunni.! Ganga! til! dæmis! hægt,! hratt,! læðast,! á!
tánum,! hælum,! með! bogin! hné,! halda! í! einhver! líkamshluta! eða!
mynda!töluna!átta.!

• Já/Nei!–!hringur!

• Að!gefa!gjöf!

• Guffa!

Hugrenningar!

1.!Nemendur!mynda! sitjandi! hring! ásamt! kennaranum! sínum.!
Kennarinn!sýnir!gamla!mynd!af!fólki!heima!hjá!sér.!Kennari!fær!
nemendur! að! velta! fyrir! sér! hvað! gæti! verið! að! gerast! á!
myndinni,!hvernig!þeim!líður!og!svo!framvegis.!

2.!Nemendum!er!skipt!í!litla!hópa!og!eiga!þeir!að!stilla!sér!upp!í!
kyrrmynd! eins! og!myndin.! Síðan! gengur! kennari! á!milli! þeirra!
og!eiga!þeir!að!segja!eina!setningu!um!hvernig!þeim!líður!og!af!
hverju.!

Semja!sögu!

Nemendur!skipta!sér!í!litla!hópa!og!eiga!að!semja!litla!sögu!um!
fjölskylduna! á! myndinni.! Nemendur! hafa! frjálsar! hendur! en!
gott! er! að! íhuga! hvað! kom! fyrir! fjölskylduna?! Hverjir! eru! á!
myndinni?!Hvernig!var!lífið!þeirra?!

Sjónsköpun!(fyrir!framan!þá!er!autt!blað,!blýantur!og!litir)!!

Kennari!spyr!nemendur!hvað!er!upp!á!háaloftinu,!hvað!þeir!sjá!
þegar!þeir!fara!upp!á!háaloft.!Hugmyndir!koma!frá!nemendum.!
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Síðan! teikna! þeir! eða! skrifa! niður! það! sem! þeir! sjá! upp! á!
háaloftinu.!Eftir!því!loknu!segja!nemendur!frá!því!hvað!þeir!sáu!
hjá!sér.!

Kyrrmyndir!og!látbragð!

Nemendur!hugsa!sér!það!sem!þeir!gera!heima!hjá!sér!og!stilla!
sér!upp!í!kyrrmynd.!Kennari!gengur!á!milli!hvers!og!eins!og!spyr!
spurninga.! Þegar! kennari! hafi! lokið! við! að! spyrja! alla! þá! leika!
allir!í!einu!það!sem!þeir!gera!heima!hjá!sér.!

Spuni!

Nemendum! er! skipt! í! litla! hópa! og! fá! þeir! það! hlutverk! að!
spinna! út! frá! aðstæðum.! Nemendur!æfa! spunann! örlítið! en! í!
stað! þess! að! nota! hefðbundið! mál! nota! þeir! bullmál.! Hver!
hópur!kemur!sýnir!fyrir!hinum!nemendum!ásamt!kennara.!

Aðstæður:!Þið!eruð!foreldrar!og!(barn).!Þið!eru!stödd!í!búð!þar!
sem!þið!ætlið!að!kaupa!ykkur!nýjan!sófa.!

Aðstæður:!Þið!eruð!systkini!og!eruð!að!læra!saman.!Hvað!fer!á!
milli!ykkar.!

Aðstæður:! Þið! eruð! foreldrar.! Einn! er! í! tölvunni! og! hinn! les!
dagblaðið.!Hvað!fer!á!milli!ykkar.!

Aðstæður:!Þið!eruð!kisa!og!hundur!og!þið!sjáið!að!það!er!verið!
að!matreiða!kvöldmatinn.!

Aðstæður:! Þið! eruð! fuglar! fyrir! utan! húsið! og! sjáið! að!
fjölskyldan!inni!er!með!nýbakað!brauð.!

Skrifað!í!hlutverk!

Nemendur!koma!sér!í!hlutverk!einhvers!hlutar!sem!er!inní!stofu!
og!skrifa!þeirra!upplifun!í!nýja!húsinu.!Dæmi:!,,Ég!er!rauður!sófi!
og!mér!þykir!það!ótrúlega!leiðinlegt!því!það!er!endalaust!verið!
að! setjast! á! mig,! hoppa! og! liggja.! Það! væri! nú! gaman! að! ég!
fengi!að!gera!það!einu!sinni“.!
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Samviskugöng!

Nemendur!mynda!tvær!raðir!eins!og!það!myndi!göng.!Nemandi!
fer! í! hlutverk! sem! drengur! sem! veit! ekki! hvort! hann! ætti! að!
vera! heima! hjá! sér! með! fjölskyldunni! sinni! eða! fara! út! með!
vinum!sínum.!Önnur!röðin!á!að!koma!með!rök!fyrir!því!að!hann!
eigi!að!hitta!vini!sína!en!hin!röðin!skal!koma!með!rök!fyrir!því!
að!hann!eigi!að!vera!með!fjölskyldunni!sinni.!Þegar!drengurinn!
er!búinn!að!ganga!á!milli!og!hlusta!á!hverja!og!eina!samvisku!í!
einu! þá! skal! hann! velja! aðra! hvora! röðina! til! að! ákveða! hvað!
hann!ætlar!að!gera.!Valið!hans!eru!ræddar.!

Látbragð!og!deilt!

Nemendum!vinna!saman!sem!par!og!eiga!þeir!að!búa!til! lítinn!
leikþátt!um!hvað!gerist!heima!til!dæmis!hjá!vinum.!Nemendur!
ræða! saman! hvað! gerðist! og! hvaða! samtal! gæti! farið! fram! á!
milli!þeirra!og!síðan!er!það!sýnt!fyrir!framan!aðra.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

104!

Kafli&3&–&Í&skólanum&

Kennsluaðferðir:! Kyrrmyndir,! spuni,! persónusköpun,! kennari! í!
hlutverki,!örlagavefur!og!viðtal!–!kastljós.!

Hjálpargögn:! Blað,! blýantur,! tákn! fyrir! Völu,! tappar,! dót! og!
drasl!tilbúið!í!töfrapoka.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Ég!er!frábær!

• Í!skólann:!

Nemendur! mynda! stóran! hring.! Þegar! nemendur! hafa! komið!
sér!vel!fyrir!ásamt!kennaranum!segir!hann!þeim!að!þau!ætla!að!
fara!saman!í!skólann!og!eiga!að!herma!eftir!honum.!Kennarinn!
byrjar! að! segja! neðangreindar! setningar! og! gerir! viðeigandi!
hreyfingar!með.!

1.!Við!erum!að!fara!í!skólann!!

2.!Og!við!ætlum!að!skemmta!okkur!vel!!

3.!Þetta!verður!æðislegt!!

4.!Við!erum!viss!um!það!!

Nemendur! eiga! að! endurtaka! setningarnar! jafnóðum! með!
kennaranum! sínum! og! segja! þær! kröftuglega! og! hressilega.!
Kennarinn! hefur! frjálsar! hendur! um! hvernig! hreyfingar! skulu!
vera! við! hverja! setningu! en! allir! þurfa! að!herma!eftir! honum.!
Síðan! heldur! ferðalagið! áfram! og! er! kennarinn! fremstur! og!
stjórnar!því!sem!nemendur!lenda!í.!

Dæmi:! Kennari:! ,,Nei!! Hvað! er! hér,! gangbraut!! Hmm,! hvernig!
komumst!við!yfir!hana?!Hvernig!gerum!við!það?“!Kennari! fær!
hugmyndir!frá!nemendum!og!síðan!er!gengið!yfir!gangbrautina.!

Kennari:! ,,En! hvað! heyrist! þegar! við! göngum! yfir!
gangbrautina?“!Nemendur!koma!með!hugmyndir.!!
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Kennari:!,,Vó,!sjáið!þið!þennan!stóra!og!þétta!skóg!!Við!skulum!
ganga!í!gegnum!hann!til!að!stytta!okkur!leið!í!skólann.!Hvernig!
komust! við! í! gegnum! hann?“! Kennarinn! fær! hugmyndir! frá!
nemendum!hvernig!gengið!skal!í!gegn!og!hvaða!hljóð!heyrist.!

Kennari:! ,,Ææ,! nú! eru! góð! ráð! dýr.!Hér! er!mikill! og! kröftugur!
lækur!! Hvernig! komumst! við! yfir! hann?“! Kennarinn! fær!
hugmyndir!frá!nemendum!hvernig!við!komumst!yfir! lækinn!og!
hvaða!hljóð!gæti!heyrst.!

Kennari:! ,,Æ!nei,!nú!erum!við!öll!blaut!!Við!verðum!að!þurrka!
okkur!! Hvernig! gerum! við! það! og! hvað! heyrist?“! Kennari! fær!
hugmyndir!frá!nemendum!og!hvað!hljóð!gæti!heyrst.!

Kennari:! ,,Nei,! sjáið!! Þarna! eru! krakkar! í! fótbolta!! Hvernig!
spörkum!við! í!bolta?!Hvað!heyrist?“!Kennarinn!fær!hugmyndir!
frá!nemendum!og!hvaða!hljóð!gæti!heyrst.!

Kennari:!,,Húrra!!Sjáið!vinir!og!vinkonur!!Risa!stór!skóli!!Hvernig!
komumst!við!inn!í!hann?!Hvað!heyrist!þegar!við!troðumst!inn?“!
Kennarinn!fær!hugmyndir!frá!nemendum!hvernig!við!komumst!
inn!og!hvaða!hljóð!heyrist.!

Kennari:! ,,Skólabjallan! hringir!! Hvað! heyrist?“! Allir! halda! fyrir!
eyrun!og!gefa!frá!sér!viðkomandi!hljóð.!

Kennari:! ,,Erum! komin! inní! skólann!! Vá! en! stór! skóli!! Hlustið!!
Heyrið! þið! líka! í! öðrum! krökkum?! Við! skulum! ganga! að!
hljóðinu“.! Kennari! fær! hugmyndir! um! hvernig! skal! ganga! að!
hljóðinu!(hlaupa,!trítla,!rólega).!

Kennari:! ,,Hér! er! skólastofa,! við! skulum! opna! hana.! Vó,!
hellingur!af!krökkum!!Frábært!!Hvað!eru!þeir!eiginlega!margir?!
Eigum!við!að!telja?!Einn,! tveir,!þrír...“.!Kennari! fær!hugmyndir!
frá!nemendum!hvað!þeir!sjá!marga!nemendur!og!telja!saman.!

Kennari:! ,,Frábært!! Þá! getum! við! sest! niður!! Ahhh,! þetta! var!
skemmtilegt!“! Kennari! sest! niður! ásamt! nemendum! í! hring! á!
gólfið.!
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Kyrrmyndir!og!spuni!

Kennari! hugstormar! með! nemendum! hvað! þeir! myndu! vilja!
hafa! í! skólastofunni.! Kennari! skrifar! á! blað! hugmyndir!
nemenda.! Ef! þeir! eru!mjög! ungir! teiknar! hann! hugmyndirnar.!
Nemendur! eru! beðnir! um! að! útbúa! kyrrmyndir! af! því! sem! er!
gert! í! skólastofunni.! Þar! á! eftir! eiga! þeir! að! spinna! upp!
atburðarás,!hvað!gæti!gerst!í!skólastofunni.!

Það! er! möguleiki! að! vinna! áfram! með! stofuna! og! láta!
nemendur!búa!til!kyrrmynd!og!spuna!með!það!sem!fer!fram!til!
dæmis!inn!á!kennarastofu.!

Viðtal!–!kyrrmyndir!

Nemendur!fara!í!hlutverk!sem!einhver!hlutur!í!skólastofunni!og!
eiga!að!sitja!fyrir!spurningum!frá!hinum!nemendunum.!Dæmi:!
Hvað!heitir!þú?!Hvað!gerir!þú?!Hver!er!besti!vinur!þinn?!Ert!þú!
mikilvægur!hlutur?!Af!hverju!ert!þú!svona!mikilvægur?!

Kennari!í!hlutverki/Tappar,!dót!og!drasl!

1.! Kennari! biður! nemendur! að! setjast! niður! eftir! spunann! og!
segir! þeim! frá! hver! á! skólastofuna.! Það! er! hún! Vala! og! setur!
kennari! á! sig! tákn! fyrir! Völu! kennara.! Hún! spjallar! örlítið! við!
nemendur! og! kynnist! þeim! (fær! nemendur! til! að! segja! örlítið!
um!sig).!Síðan!réttir!hún!hverjum!og!einum!nemenda!töfrapoka!
eða!fjagra!til!fimm!manna!hóp!(fer!eftir!stærð!nemendahóps).!
Þar! ofan! í! er! ýmis! dót! og! biður! hún! nemendur! að! flokka! það!
sem!er!ofan! í!og! telja.!Þegar!allir!hafa! lokið!við!að! telja!þá!er!
gengið! hringinn! og! hver! og! einn! frá! því! sem!þeir! eru!með!og!
hversu!mikið.!

2.! Næst! biður! Vala! nemendur! búa! til! einhverja! persónu! úr!
hlutunum.!Að!lokum!er!hópurinn!beðinn!um!að!semja!litla!sögu!
um!persónuna.!Þar!getur! íslenskukennslan!komið! inn! í.!Dæmi:!
Nemendur!eru!beðnir!um!að!hafa!tíu!lýsingarorð!í!sögunni!eða!
nemendur!eru!beðnir!að!skrifa!söguna!í!þátíð.!
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3.! Að! lokum! er! hópurinn! myndaður! með! listaverki! sínu! og!
möguleiki!er!á!að!hengja!myndirnar!upp!í!skólastofunni.!

4.!Ef!tími!gefst!þá!er!tilvalið!að!semja!sögu,!lítill!leikþátt,!spuna!
með!nemendum!út!frá!persónunum!sínum!sem!þeir!sköpuðu.!

Persónusköpun!

1.!Nemendur!skapa!persónu!í!bekknum!sem!þeir!eru!í!og!skrifa!
niður! einkenni! persónarinnar,! aldur,! hvað! hún! heitir,! hvaðan!
kemur! hún,! áhugamál,! hvað! gerir! hún! í! daglegu! lífi,! hver! eru!
vinir!og!fjölskylda!og!teikna!hana.!

2.! Unnið! áfram! með! persónurnar.! Pör! vinna! saman! og! velta!
fyrir! sér! hvernig! þín! gæti! persóna! tengst! minni?! Nemendur!
semja!það!á!sameiginlegt!blað,!eins!og!lítil!saga.!

3.! Í! lokin!er!möguleiki!á!að!búa!til!Storyline!og! láta!nemendur!
búa! til! dæmis! lítið! þorp! þar! sem! allar! persónurnar! búa! í! eða!
skólabekk.! Á! hvaða! tímabili! gerist! það?! Fortíð,! nútíð! eða!
framtíð?!Hvernig!er!umhverfið?!Hvað!gæti! gerst! þar?!Hvernig!
er!best!að!leysa!það?!

Örlagavefur!

Kennari!biður!nemendur!að!mynda!hring!og!biður!þá!segja!sér!
til! dæmis! hvað! þeim! fannst! um! tímann! í! dag! og! hvað! þeir!
lærðu.!Þegar!allir!hafa!lokið!við!að!hugsa!lausnina!þá!er!kastað!
hnyklinum!á!milli!og!um!leið!er!hún!sögð.!Muna!að!halda!fast!í!
bandið.!Í!lokin!hefur!myndast!eins!konar!köngulóavefur.!

!

!

!

!

!
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Kafli&4&–&Sögustund&

Kennsluaðferðir:!Frásögn,!samviskugöng,!örlagavefur,!kennari!í!
hlutverki! og! kastljós,! hjóðmynd,! skrifað! í! hlutverk,!
hugrenningar,!samið!sögu,!dýpkun!á!hlutverki!og!fundir.!

Hjálpargögn:!Tákn!fyrir!vonda!fuglinn,!hnykill!og!blöð.!

Í!upphafi!kennslustundar:!!

• Þetta!er!ekki...!Þetta!er...!

• Ég!frétti!að!þú!værir!meistari!í...!!

• Þrjár!staðreyndir,!ein!lygi!

Frásögn! (kennari! segir! frá! lítilli! sögu!með!aðferðum! leiklistar.!Muna! að!
kennari! þarf! að! vera!mjög! vel! undirbúinn.! Hann! þarf! að! vita! nákvæmlega!
hvað!kemur!næst!því!það!verður!að!vera!gott!flæði!á!milli!aðferða.)!

,,Einu! sinni! var!kona! sem!átti!heima! í! gömlu!húsi! við! sjó.!Hún!
átti! litla! stelpu! sem! var! sex! ára! gömul.! Einn! sólríkan! dag! var!
stelpan!úti!að!leika!en!svo!allt!í!einu!kom!stór!og!vondur!fugl!og!
tók!hana!!Fuglinn!fór!með!stelpuna!hátt!upp!í!fjall.!Stelpan!var!
mjög!hrædd!og!leið!því!hún!komst!ekki!niður“.!

Af! hverju! haldið! þið! að! vondi! fuglinn! hafi! tekið! stelpuna! og!
farið!með! hana! hátt! upp! í! fjall?! Kennari! reynir! að! fá! svör! frá!
nemendum.!Muna!eftir!opnum!spurningum.!

Kennari!í!hlutverki!og!kastljós!

Kennari! fær! nemendur! til! að! vera! sammála! sér! um! að! spyrja!
vonda! fuglinn.!Dæmi:! ,,Ég!veit!!Væri!ekki! sniðugt!að! fá! vonda!
fuglinn! í!kastljós.!Eigum!við!að!spyrja!hann!af!hverju!hann!tók!
stelpuna?“.!Kennari!fer!í!hlutverk!vonda!fuglsins!(tákn)!og!situr!
fyrir! spurningum!nemenda!af!hverju!hann! tók!stelpuna!og! fór!
með!hana!upp!í!fjall.!

!

!
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Örlagavefur!

Kennari!biður!nemendur!að!mynda!hring!og!biður!þá!að!velta!
fyrir! sér! hvernig! stelpan! gæti! komist! niður! úr! fjallinu! og! frá!
fuglinum.! Þegar! allir! hafa! lokið! við! að! leysa! þrautina! þá! er!
hnyklinum!kastað!á!milli!um! leið!er!hún!sögð.!Muna!að!halda!
fast!í!bandið.!Í!lokin!hefur!myndast!eins!konar!köngulóavefur.!

Frásögn!(kennari!heldur!áfram!með!söguna)!

,,Konan! í! gamla! húsinu! var! virkilega! hrædd! um! stelpuna! sína!
því! hún! sá! vonda! fuglinn! taka! hana! í! burtu.! Konan! talaði! við!
góðan! mann! og! spurði! hann! hvort! hann! gæti! náð! í! litlu!
stelpuna!sína“.!

Samviskugöng!

Nemendur!mynda!tvær!raðir!eins!og!það!myndi!göng.!Kennari!
fer!í!hlutverk!góða!mannsins.!Önnur!röðin!(góð!samviska)!á!að!
koma!með!rök!fyrir!því!að!hann!eigi!að!fara!og!ná!í!stelpuna!en!
hin!röðin!(slæm!samviska)!skal!koma!með!rök!fyrir!því!að!hann!
eigi!ekki!að!fara.!Þegar!góði!maðurinn!er!búinn!að!ganga!á!milli!
og! hlusta! á! hverja! og! eina! samvisku! í! einu! þá! skal! hann! velja!
aðra!hvora!röðina!til!að!ákveða!hvað!hann!ætlar!að!gera.!Valið!
hans!eru!rætt.!

Frásögn!(kennari!heldur!áfram!með!söguna)!

,,Vitið! þið! hvað! góði! maðurinn! gerði! í! raun! og! veru?! Hann!
ákvað!að!fara!og!ná!í!litlu!stelpuna.!Hann!gekk!lengi,!lengi!en!sá!
loksins!stelpuna!efst!upp!í!fjallinu.!Hann!náði!í!hana!og!fór!með!
hana!heim!aftur!til!konunnar.!Þá!voru!allir!glaðir“.!

Nemendur!teikna!mynd!úr!sögunni!og!segja!þar!af!leiðandi!frá!
myndinni! sinni! fyrir! framan! samnemendur! sína.! Hvað! er! á!
myndinni?!Hvað!er!að!gerast!á!myndinni?!Hvernig!líður...?!

!

!
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Hljóðmynd!

Nemendum!er!skipt!í!litla!hópa!og!í!hópunum!eiga!þeir!að!búa!
til! hljóðmynd! það! sem! gerist! í! sögunni.! Til! dæmis! hljóðmynd!
þegar:!

Stúlkan!leikur!sér!úti!áður!en!fuglinn!kemur!og!tekur!hana.!

Þegar!vondi!fuglinn!svífur!um!loftin.!

Þegar!góðir!maðurinn!fer!og!bjargar!stúlkunni.!

Síðan! sýna! nemendur! hljóðmyndina! sína! fyrir! hinum!
nemendum.! Hægt! er! að! vinna! áfram! með! verkefnið! og! láta!
nemendur!búa!til!lítinn!leikþátt!út!frá!hljóðmyndinni.!Þá!myndi!
nokkrir! spila!hljóðmyndina!en!á!meðan!myndu!aðrir! leika!það!
sem! fer! fram.! Það! er! mikilvægt! að! nemendur! leiki! í! takt! við!
tónlistina.!

Skrifað!í!hlutverk!

Nemendur! setja! í! spor! litlu! stúlkunnar.! Þeir! skrifa! hugsanir!
hennar!og!tilfinningar!þegar!hún!var!efst!uppi!á!fjallinu.!Kennari!
getur!beðið!nemendur!að! lesa!upphátt!það! sem!þeir! skrifuðu!
fyrir!hina!nemendurna.!

Hugrenningar!

Nemendum! er! skipt! í! tvo! hópa.! Einn! hópurinn! er! móðir!
stúlkunnar! og! vinkonur! hennar! og! eru! að! ræða! saman! um!
atvikið.! Annar! hópurinn! gerir! það! sama! nema! hann! er! í!
hlutverki! góði!maðurinn! og! vinir! hans.! Kennari! gengur! á!milli!
persóna! og! fær! að! vita! hvað! fer! fram! í! huga! persónunnar.!
Dæmi:! Hvað! ert! þú! að! hugsa?! Hvernig! líður! þér?! Hvað! finnst!
þér!um!það!sem!gerðist?!

!

!
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Spuni!–!munnleg!túlkun!

1.! Tveir! og! tveir! saman! eða! litlir! hópar! búa! til! samtal! milli!
konunnar!og!stelpunnar!eftir!að!góði!maðurinn!náði!stelpunni!
frá!vonda!fuglinum.!Hvað!gerist!þegar!stelpan!er!komin!heim!til!
konunnar?! Hvaða! kona! er! þetta?! Hvernig! líður! stelpunni?!
Hvernig!líður!konunni?!Er!konan!í!raun!og!veru!glöð!með!að!fá!
stelpuna!sína!heim?!Af!hverju?!Af!hverju!ekki?!Er!stelpan!mjög!
glöð!að!koma!heim!til!konunnar?!

2.! Nemendur! sýna! brot! úr! samtalinu! fyrir! samnemendur! sína!
og!kennara.!

Nemendur!semja!sögu!

Nemendum!er!skipt! í! litla!hópa!og!semja!þeir! litla!sögu! líkt!og!
þá!sem!var!lesinn!fyrir!þá.!Í!sögunni!verða!að!vera!tvær!til!þrjár!
persónur! og! einhver! af! þeim! verður! að! takast! á! við! einhverja!
mikilvæga!ákvörðun!eins!og!góði!maðurinn!í!sögunni!gerði.!Þar!
að!auki!er!gott!að! láta!nemendur!búa! til! sögu! sem!gæti! verið!
sannsöguleg.!Þegar!þeir!hafa! lokið!við!að!skrifa!hana! lesa!þeir!
hana!upp!fyrir!hinum!nemendunum.!

Dýpkun!á!hlutverki!

Nemendur! skipta! sögunum! á! milli! sín! og! velja! sér!
hlutverk/persónu!í!henni.!Nemendur!sitja!þrír!til!fimm!saman!í!
hring.! Þeir! eru! spurðir! spjörunum! úr,! hver! á! fætur! öðrum! og!
svara!í!því!hlutverki!sem!þeir!hafa!valið!sér.!Þeir!verða!að!gefa!
persónunni! sem! þeir! völdu! úr! sögunni! kyn,! aldur,! nafn! og!
sérþekkingu.! Hinir! í! hópnum! spyrja! allir! í! sinni! eigin! persónu,!
ekki! hlutverki.! Þetta! er! endurtekið! þar! til! allir! í! hópnum! hafa!
fengið!tækifæri!til!að!svara!í!hlutverkinu!sem!þeir!völdu!sér.!

Fundir!–!umræður!

Kennari!ræðir!við!nemendur!um!hvað!fór!fram!í!sögunum,!spyr!
þá!hvert!vandamálið!var!í!sögunum!og!hvort!það!sé!til!einhver!
lausn!á!vandamálunum?!Hvaða!lausnir?!Hvers!vegna!þær?!Er!til!
einhver!önnur!betri!lausn?!Hver?!Af!hverju?!
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Kafli&5&–&Fötin&

Kennsluaðferðir:! Skrifað! í! hlutverk,! viðtöl,! paravinna! og!
sérfræðingar.!Nemendur!búa!til!sögu!og!spuni.!!

Hjálpargögn:!Sérfræðingabók,!aðstæðumiðar!og!blöð.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Tilfinningahringur!

• Fimm!villur!(tveir!og!tveir!saman)!

Viðtöl!

Kennari! biður! nemendur! að! setja! sig! í! stellingar! þar! sem!þeir!
eru!að!fara!sjá!spurningaþátt!í!sjónvarpi!þar!sem!nemendur!eru!
í! hlutverki! fatnaðar.! Einn! og! einn! nemandi! kemur! í! þáttinn! í!
hlutverki! flíkur! (þeir! ráða)! og! spyr! spyrillinn! hann! spjörunum!
úr:! Hvað! ert! þú?! Hvernig! ert! þú! á! litinn?! Hvað! ertu! gömul?!
Hvað! gerir! þú?! Af! hverju! ert! þú! svona!merkileg! (úlpa)?! Hvað!
getur! þú! gert! fyrir! mannkynið?! Hvað! hefur! þú! upplifað! í!
gegnum!þína!ævi?!

Skrifað!í!hlutverk!

Nemendur!eru!beðnir!um!að!skrifa!sig!i!hlutverk!sem!til!dæmis!
peysa!og!í!hvaða!ævintýrum!hún!hefur!lent!í.!

Paravinna!

Nemendur!eiga!að!vera!tveir!og!tveir!saman!og!fara! í!hlutverk!
annað!hvort!A!eða!B.!Þeir!draga!um!það!hjá!kennaranum.!Öll!
pörin! koma! sér! fyrir! og! tala! í! einu.! Koma!með! rök! fyrir! sinni!
skoðun.!Kennari! stöðvar! ferlið! til!dæmis!með! lófaklappi!þegar!
honum! finnst! komið! nóg.! Síðan! á! hvert! par! að! endursegja!
samtalið!í!stuttu!máli.!

!

!
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Aðstæður:!Hvort!er!mikilvægari!til!að!halda!barni!heitu?!

A!–!Peysa!! ! ! A!–!Úlpa!

B!–!Ullasokkar! ! ! B!–!Kuldaskór!

Aðstæður:!Hvort!er!þægilegra?!

A!–!Eyrnaband! ! ! A!–!Nærbuxur!

B!–!Húfa! ! ! ! B!–!Trefill!

Aðstæður:!Hvor!liturinn!er!fallegri?!

A!–!Grænn! ! ! A!–!Blár!

B!–!Rauður! ! ! B!–!Gulur!

Aðstæður:!Hvor!liturinn!er!hentugri!til!að!mála!hjónaherbergi?!

A!–!Hvítur! ! ! A!–!Bleikur!

B!–!Svartur! ! ! B!–!Fjólublár!

Sérfræðingar!

Kennari! skiptir! nemendum! í! litla! hópa! og! afhendir! þeim!
sérstaka! sérfræðingabók.! Hann! kemur! þeim! í! hlutverk! mjög!
mikilvæga! sérfræðinga! sem! ætla! að! rannsaka! hversu! margar!
flíkur! eru! í! fatahenginu! á! skólagöngunum! (annað! hvort! á!
ákveðnu!svæði!eða!allan!skólann).!Hver!hópur! fær!eina! flík! til!
að!rannsaka,!til!dæmis!fá!Peysusérfræðingarnir!að!skoða,!skrá!
og!telja!alla!peysur!í!skólanum.!Hvað!eru!þær!margar?!Hvernig!
eru!þær!á!litinn?!Hvernig!er!áferðin?!Eru!margar!eins?!

Nemendur! verða! að! skrá! niður! hjá! sér! svo! þegar! tíminn! er!
liðinn! eiga! þeir! að! koma!aftur! í! kennslustofuna!og! eru! teknar!
helstu!niðurstöður!um!fatnað!í!skólanum.!

!
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Nemendur!búa!til!sögu/spuni!

Nemendum!er! skipt! í! litla!hópa!eða! tveir!og! tveir! saman.!Þeir!
búa!til!sögu!í!sameiningu!í!hvaða!ævintýri!þeir!lenda!í!sem!fötin!
sem!þeir! voru! í! kastljósinu.! Kennari! biður!nemendur! að! skrifa!
söguna!niður!og/eða!ræða!hana!saman!á!milli!sín.!Möguleiki!er!
að! láta! nemendur! lesa! hana! upp! fyrir! aðra.! Í! framhaldi! af!
sögunni! eiga! nemendur! að! æfa! hana! og! sýna! hinum.! Ekki! er!
ætlast!til!að!nemendur!búi!til!handrit!eða!slíkt!heldur!eingöngu!
þjálfa! það! sem! fer! fram! en! samtalið! sjálf! er! spuni! á! milli!
nemendanna.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&6&–&Í&sundi&

Kennsluaðferðir:! Látbragð,! formleg! athöfn,! skrifað! í! hlutverk,!
kyrrmyndir,!þátttökuleikhús!og!samviskugöng.!

Hjálpargögn:!Miðar!fyrir!látbragð.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Falskar!tennur!

• Telja!upp!að!tíu!

• Látbragð!

Kennari!fær!einn!og!einn!nemenda!til!að!draga!miða!til!að!leika!
fyrir!framan!hina!nemendurna.!Þeir!eiga!að!giska!hvað!hann!er!
að!leika.!Miðarnir!skulu!vera!tengdir!sundi.!

Formleg!athöfn!

Kennari!biður!nemendur!að!standa!í!hring!með!sér!og!segir!við!
þá!að!við!erum!á!leið!í!sund.!Við!þurfum!að!pakka!niður!í!tösku!
en! hvað! við! þurfum! að! taka! með! okkur?! Kennari! fær!
hugmyndir! frá! nemendum! og! gera! þau! saman! viðeigandi!
hreyfingar.! Síðan!er! gengið! af! stað! í! sund!og! takast! á! við!það!
sem!þarf!að!gera!þegar!farið!er!í!sund.!Líkt!og!að!borga!sig!inn,!
klæða! sig! úr! fötum,! þvo! sér! vel! á! öllum! líkamanum! (hvaða!
staðir! eru! það?)! og! svo! er! gengið! í! sundlaugina.!Hvaða! reglur!
gilda!þar?!Kennari!fær!ávallt!hugmyndir!og!svör!frá!nemendum.!!

Skrifað!í!hlutverk!

Kennari!biður!nemendur!að!setjast!niður!og!þeir!eiga!að!velta!
fyrir! sér!hvað!þeir! sjá! í! sundi.!Kennari! skrifar!það!niður!á!blað!
og!biður!nemendur!að!setja!sig!í!spor!manns!eða!konu!sem!er!
að!fara!hanna!nýja!sundlaug.!Hvernig!lítur!hún!út?!Er!hún!stór!
eða! lítil?!Hverjir!eru! í! sundi! í!nýju! sundlauginni?!Er!margt! fólk!
eða!fáir?!Nemendur!teikna!hugmyndina!sína!upp!og!lýsa!henni!
síðan!fyrir!samnemendur!sína.!

!
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Kyrrmyndir!

Nemendum! er! skipt! í! litla! hópa! og! eiga! þeir! að! ræða! hvaða!
kyrrmynd!þeir!vilja!stilla!sér!upp!tengt!hvað!er!gert!í!sundi!eða!í!
sundlaugum.! Kennari! gengur! síðan! á! milli! og! spyr! spurninga.!
Dæmi:! Hver! hann! er?! Hvað! er! hann! að! gera! í! sundlauginni?!
Vinnur!þú!hér?!Hvernig!líkar!þér!starfið?!Þarftu!að!nota!kúta?!

Þátttökuleikhús!

Kennari! setur! upp! aðstæður! og! fær! tvo! nemendur! í! hlutverk.!
Þeir! eiga! spinna! samtalið! og! koma! með! rök! fyrir! sínu! máli.!
Áhorfendur! fylgjast! vel! með! og! eiga! að! reyna! að! hjálpa! eða!
leysa! vandamálið! milli! þeirra.! Þeir! geta! gert! það! með! því! að!
segja! ,,stopp“!og!segja!annað!hvort! lausnina!upphátt!eða! fara!
sjálfir! í! hlutverk! og! prufa! þar! af! leiðandi! lausnina.! Svoleiðis!
gengur!þetta!þangað!til!það!finnst!lausn.!

Aðstæður:!

A)!Stúlka!vill!fara!í!djúpu!laugina!en!mamma!hennar!leyfir!það!
ekki.!

B)!Mamma! vill! að! drengurinn! sinn! noti! kúta! en! hann! vill! það!
ekki.!

C)!Hjón!standa!við!sundlaugabakkann.!Þau!velta!fyrir!sér!hvort!
þau! eiga! fara! fyrst! í! sundlaugina! eða! heita! pottinn.! Konuna!
langar! fyrst! í! sundlaugina! og! svo! heita! pottinn! en! manninn!
langar!fyrst!í!heita!pottinn!og!svo!sundlaugina.!

D)! Gömul! hjón! sitja! í! heita! pottinum! og! ræða! málin! saman.!
Gamla!konan!vill!fara!í!matvöruverslun!eftir!heita!pottinn!til!að!
kaupa!í!kvöldmatinn!en!gamli!maðurinn!vill!frekar!fá!afganginn!
frá!því!í!gærkvöldi.!

!

!
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Samviskugöng!

Í!sundlauginni!eru!systkini.!Ein!stúlka!og!einn!drengur.!Stúlkan!
vill!að!bróðir!hennar!komi!með!sér!í!rennibrautina!en!veit!ekki!
hvort!hann!ætti!að!gera!það!því!þetta!er!í!fyrsta!sinn!sem!hann!
fer! í! rennibraut.! Nemendur! mynda! tvær! raðir! eins! og! það!
myndi!göng.!Kennari!fer!í!hlutverk!drengsins.!Önnur!röðin!(góð!
samviska)! á! að! koma!með! rök! fyrir! því! að! hann! eigi! að! fara! í!
rennibrautina!en!hin!röðin!(slæm!samviska)!á!að!koma!með!rök!
fyrir!því!að!hann!eigi!ekki!að!fara.!Þegar!drengurinn!er!búinn!að!
ganga!á!milli!og!hlusta!á!hverja!og!eina!samvisku!í!einu!þá!skal!
hann!velja!hvað!hann!ætlar!að!gera.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

118!

Kafli&7&–&Í&fjörunni&

Kennsluaðferðir:! Hugstormun,! persónusköpun,! kastljós,! spuni,!
slúðurhringur!og!spuni!með!höndum.!

Hjálpargögn:!Blað,!blýantar!og!litir.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Að!gefa!gjöf!

• Fallin!spýta! (traust!æfing!–!hringur!og!einn! í!miðjunni! lætur!sig! falla!
eins!og!spýta)!

• Að! láta! sig! detta! (Hrópa! tölu! og! þeir! sem! eru! talan! eiga! að! falla! á!
dramatískan!hátt!og!hinir!eiga!að!bjarga)!

Hugstormun!

Kennari!spyr!nemendur!hvort!einhver!af!þeim!hafa!farið!í!fjöru!
og!velta!þeir!fyrir!sér!hvað!getur!verið!í!fjörunni,!hvað!sjá!þeir!í!
fjörunni,! hvað! má! finna! í! fjörunni,! hvernig! er! tilfinningin! að!
vera! í! fjörunni,! hvernig! er! tilfinningin! að! vera! í! sjónum! en! í!
sjónum!úti! í!útlöndum?!Er!eitthvað!hættulegt! í!sjónum,!ef!svo!
er!hvað!gæti!það!verið?!

Persónusköpun!

Nemendur! skapa! dýr! sem! býr! í! sjónum! sem! þeir! eru.! Þeir!
teikna! það! upp! og! skrifa! niður! einkenni! þess.! Dæmi:! Nafn,!
aldur,!hvað!það!borðar,!hvernig!það!lítur!út,!hvað!það!elskar!og!
hatar,!hvað!það!gerir! í! sjónum,!hvaða!hljóð!gefur!það! frá! sér.!
Möguleiki!er!á!að!hengja!upp!dýrin!upp!á!vegg.!

Kastljós!

Hver! nemandi! kemur! í! kastljós! sem! dýrið! sem! þeir! sköpuðu.!
Nemendur!spyrja!það!ýmsa!spurninga!til!að!kynnast!því.!Dæmi:!
Hvernig!lítur!þú!út?!Ertu!stór/lítill?!Ertu!fallegur/ljótur?!Hvernig!
ertu! á! litinn?! Hvað! ertu! gamall?! Hvar! býrðu! í! sjónum?! Hvað!
borðar!þú?!Hvað!finnst!þér!gaman!að!gera?!
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Spuni!

Tveir!og!tveir!nemendur!vinna!saman.!Þeir!kynna!dýrið!sitt!og!
ræða!saman!í!hvaða!ævintýrum!dýrin!þeirra!gætu!lent!í!saman.!
Gott!að!finna!eitthvað!vandamál!og! lausnina!á!því.!Síðan!sýna!
nemendur!spunann!sinn!fyrir!framan!nemendahópinn.!

Slúðurhringur!

Tveir! og! tveir! nemendur! sitja! fyrir! framan! aðra! nemendur! og!
spinna!upp! slúðursögu!um!hin!dýrin! í! sjónum.!Möguleiki! á! að!
hafa! þá! sem! eru!með! stór! dýr! saman! og! öfugt! með! lítil! dýr.!
Dæmi! um! spurningar:! Hvað! gæti! verið! að! fara! á! milli! þeirra!
þegar! þeir! sjá! töluvert! stærri! dýr! en! þeir?! Halda! þeir! að! þeir!
séu!miklu!betri!en!við?!

Spuni!með!höndum!

Í! spunanum! eru! fjórir! í! hlutverki.! Tveir! þeirra! sem! eru! í!
hlutverki! Sonju!og! Símons! í! fjörunni! og! spinna!þar! af! leiðandi!
samræður!þeirra.!Hinir!tveir!standa!fyrir!aftan!Símon!og!Sonju!
og! krækja! þeir! höndum! saman.! Þannig! að! þeir! sem! er! fyrir!
aftan! eru! í! hlutverki! handa! Sonju! og! svo! hinum! meginn! í!
hlutverki! handa! Símons.! Fleiri! möguleikar! fyrir! hlutverk! í!
fjörunni:! Tvær! skeljar,! foreldrar! Símons! og! Sonju,! máfur! og!
snigill,!tveir!vinir!finna!flöskuskeyti.!

!

!

!
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Kafli&8&–&Hjá&skólastjóranum&

Kennsluaðferðir:! Skrifað! í! hlutverk,! kennari! í! hlutverki,!
kyrrmyndir,!fundur,!látbragð,!innri!raddir!og!örlagavefur.!

Hjálpargögn:!Tákn!fyrir!skólastjórann,!blöð,!hnykill,!blýantar!og!
litlir!miðar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

Kennari!í!hlutverki!

Kennari! í! hlutverki! strax! í! upphafi! tímans.! Hann! kynnir! sig! og!
segir! aðeins! frá! sér.! Dæmi:! ,,Komið! þið! sæl.! Ég! heiti!
Guðmundur!og!er!skólastjóri!að!vestan.!Ég!er!menntaður!sem!
stærðfræðikennari.!Já,!ég!man!alltaf!eftir!því!að!ég!ætlaði!ekki!
að!vera!kennari.!Mig!langaði!alltaf!að!vera!lögga!!Hvað!viljið!þið!
vera! þegar! þið! eruð! orðin! stór?! (bendir! á! einn! í! einu).! Í!
skólanum! sem! ég! er! í! eru! örfá! börn,! örugglega! aðeins! tólf!
nemendur.! Hvað! eruð! þið! mörg?! (Bíður! eftir! svari)! En! hvað!
gerið!þið!hérna?!Hvað!hafið!þið!verið!að!gera!hér?!Hvað!gerið!
þið! svona! yfirleitt! hérna?! (reynir! að! fá! þá! til! að! koma! sjálfir!
með! hugmyndir! af! leikjum! sem! kennari! hefur! kennt! þeim!
síðustu!kennslustunda!og!fær!nemendur!til!að!kenna!sér)“.!

Örlagavefur!

Nemendur! mynda! hring! ásamt! kennaranum! sínum.! Hnykli! er!
kastað!á!milli!nemenda!og!eiga!þeir!að!segja!einn!hlut!eða!orð!
sem!geta! verið! inni! á! skrifstofu!hjá! skólastjóranum.!Að! lokum!
eiga! nemendur! að! skrifa! hvaða! tilfinningar! geta! komið! upp!
þegar!þeir!fara!til!skólastjórans!og!setja!það!inn!í!örlagavefinn.!
Næst!er!gengið!á!milli!miða!og!rætt!um!tilfinningarnar.!

Kyrrmyndir!og!látbragð!

Nemendum! er! skipt! í! þrjá! hópa! og! eiga! að! setja! upp! eina!
kyrrmynd! og! þar! af! leiðandi! að! semja! framhaldið.! Hér! fyrir!
neðan!eru!hugmyndir!af!persónum!og!aðstæðum!sem!má!nota!
en!ef!nemendur!eru!fleiri!mega!þeir!skapa!persónu!sem!tengist!
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kyrrmyndinni.!Nemendur!sýna!það!sem!þeir!sömdu.!Fyrst!stilla!
þeir!sér!upp!í!kyrrmynd!og!hefja!síðan!leikþátt.!

A)! Skólastjórinn! við! tölvuna.! Hann! er! að! tala! við! einhvern! í!
gegnum!hana.!Við!hvern/hverja!er!hann!að!tala!og!um!hvað?!

B)! Sonja! að! rétta! skólastjóranum! bréf! frá! gamla! skólanum!
sínum.!Hvað!fer! fram!á!milli!þeirra?!Hvernig! líður!Sonju!þegar!
hún!réttir!bréfið?!

C)!Samræður!Sonju!og!Rósu!vinkonu!hennar!þegar!þær!ganga!
að!skrifstofu!skólastjórans.!Hvernig!líður!þeim!þegar!þær!ganga!
að! áttina! að! skrifstofunni! og! um! hvað! eru! þær! að! tala?!Hitta!
þær!einhvern!á!leiðinni?!

Innri!raddir!

Nemendur!eru!í!fjögurra!manna!hópum.!Tveir!sitja!á!stól!hvor!á!
móti! öðrum! en! hinir! standa! fyrir! aftan! þá.! Þeir! sem! sitja! tala!
saman! en! hinir! sem! standa! fyrir! aftan! eiga! að! túlka! hugsanir!
þeirra.!Því!í!daglegu!lífi!segjum!við!stundum!eitthvað!annað!en!
okkur!finnst!í!raun!og!veru,!sem!dæmi!má!nefna!getum!við!sagt!
að! okkur! þykir! kakan! rosalega! góð! en! í! raun! og! veru! finnst!
okkur!hún!vera!mjög!vond.!!

Nemendur!eru!settir!í!aðstæður:!!

A)! Tveir! nemendur! sita! fyrir! framan! hurðina! hjá!
skólastjóranum.! Hvað! eru! þeir! að! fara! þar?! Dæmi:! Hvað!ætli!
hann!hafi!gert!af!sér!núna?!Þessi!er!alltaf!hjá!skólastjóranum.!

B)! Foreldri! að! tala! við! barnið! sitt! eftir! heimsókn! hjá!
skólastjóranum.!

C)! Krakkar! í! skólanum! að! tala! um! einn! krakka! sem! fór! til!
skólastjórans.!

D)!Tveir!foreldrar!að!ræða!saman!um!eineltismál!sem!er!komið!
upp!á!milli!barnanna!þeirra.!
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Fundur!

Kennari!fær!tvo!sjálfboðaliða!til!að!fara!í!hlutverk!sem!foreldrar!
sem!eiga!tvö!börn!sem!eiga!það!til!að!stríða!hvort!öðru.!Nú!er!
komið! nóg! og! á! að! finna! lausn! málinu! og! er! fundað! með!
skólastjóranum.! Hinir! nemendur! eru! settir! í! hlutverk! sem!
skólastjóri! og! hlusta! þeir! á! hvað! foreldrarnir! hafa! að! segja.!
Fundin!er!lausn!í!sameiningu.!

Skrifað!í!hlutverk!og!kennari!í!hlutverki!

Nemendur! koma! sér! í! hlutverk! Sonju! og! skrifa! bréf! til! gamla!
skólans! síns.! Þegar! nemendur! hafa! lokið! við! að! semja! bréfið!
eiga!þeir!að!fara!eitt!og!eitt!með!það!til!skólastjórans!(kennari!í!
hlutverki).!Skólastjórinn!tekur!á!móti!bréfunum,!þakkar!fyrir!og!
biður!þá!um!að!setjast!niður/þakka!þeim!fyrir!kennslustundina.!
Ef! tími! gefst! þá! er! möguleiki! á! að! lesa! upp! nokkur! bréf! frá!
nemendum.!

!

!

!
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Kafli&9&–&Á&bryggjunni&

Kennsluaðferðir:! Hugstorma,! samið! sögu,! leikþættir! og!
dagbókaskrif.!

Hjálpargögn:!Myndir!af!bryggjum,!blöð,!blýantar,! flettitafla!og!
tússpenni.!

Í!upphafi!kennslustundar:!!

• Hlutverka;!og!orðaupphitun!

Kennari! gefur! fyrirmæli! um! að! segja! orð! eða! setningu! og! um!
leið!á!að!gera!viðkomandi!hreyfingu.!Nemendur!eiga!að!gera!og!
segja! þegar! þeir! mæta! einhverjum.! Allir! ganga! um! rýmið.!
Dæmi:! ,,Góðan! daginn“! og! heilsast,! ,,Hurrrgh!“! og! sýna! á! sér!
vöðvana,! ,,Hæ“! og! vera! feimin,! ,,Blessaður“! og! gefa! fimmu,!
,,Alagasam!“!og!veifa!sprota,!hlægja!og!bora!í!nefið!um!leið.!

• Fíll,!asni,!pálmatré!

Staðið!í!hring.!

Fíll!–!Rani!með!höndum!!

Asni!–!Stendur!beinn!!

Pálmatré!–!Báðar!hendur!upp!og!fær!aðstoð!frá!hinum!sem!eru!
hliðina!á!honum.!Þeir!eiga!að!rétta!báðar!hendurnar!til!hliðar,!
áttina!að!honum.!

Hugstorma!

Kveikja!að!sýna!nemendum!myndir!af!fólki!á!bryggjum.!Kennari!
biður! nemendur! að! skoða! myndirnar! mjög! vel! og! hugsa! sér!
hvað!er!að!gerast!á!henni.!Myndirnar!eru!ræddar!í!sameiningu!
um!hvað!gæti!verið!að!gerast?!Hvernig!líður!hinum!og!þessum!
á!myndinni?!Hvað!er!fólkið!að!gera?!Hvert!eru!þau!að!fara?!

!
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Samið!sögu!

Nemendum!er!skipt!í!fjögurra!manna!hópa!og!vinnur!hann!með!
eina!mynd!sem!honum!er!úthlutað.!Þeir!eiga!að!búa!til! sögu! í!
sameiningu! um! hvað! er! að! gerast! á! myndinni! og! hvað! mun!
gerast.!

Lítill!leikþáttur!

Nemendur! æfa! lítinn! leikþátt! út! frá! því! sem! þeir! skrifuðu! og!
sýna!hinum.!

Dagbókaskrif!

Hver!og!einn!nemandi!velur!sér!eina!persónu!úr!myndinni!sem!
þeim! var! úthlutað! og! eiga! þeir! að! skrifa! örstutt! um! eitt!
leyndarmál!persónan!sem!þeir!völdu!býr!yfir.!

Stærri!leikþáttur!(ef!tími!gefst)!

Kennari!semur!ásamt!nemendum!eina!stóra!sögu!út! frá!öllum!
litlu!leikþáttunum!sem!voru!sýndir.!Þeir!velta!fyrir!sér!ástæðum!
fyrir!öllu!því!sem!gerðist!og!afleiðingum!þess.!Sagan!er!skrifuð!á!
flettitöflu! svo! allir! nemendur! sjái! söguna! sem!myndast! smátt!
og!smátt.!Muna!að!hafa!upphaf,!miðju!og!endi.!!

!
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Kafli&10&–&Morgunn&og&kvöld&

Kennsluaðferðir:! Unnið! með! fyrirsagnir,! spuni,! kastljós,!
hugrenningar!og!kyrrmyndir.!

Hjálpargögn:!Orð!í!poka,!límstifti!og!blöð.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Þrjár!staðreyndir,!ein!lygi.!

• Ég!hef...!

Nemendur! sitja! saman! á! stól! og!mynda! hring.! Einn! stendur! í!
miðjunni! og! segir! eina! staðreynd! um! sig! sem! hann! hefur!
gert/ekki! gert.!Dæmi:! Ég! hef! farið! til! Danmerkur.! Þá! eiga! allir!
þeir! sem!hafa! farið! til!Danmerkur! að! standa!upp!og! finna! sér!
nýtt!sæti!og!á!sá!sem!var! í!miðjunni!að!reyna!ná! í!auðan!stól.!
Eftir! stendur!einn! í!miðjunni! (sá! sem!náði! ekki! stól).! Þeir! sem!
hafa!ekki!farið!til!Danmerkur!sitja!enn!í!sínum!stól.!

Unnið!með!fyrirsagnir!

Fyrirsagnir!klipptar!út!úr!blöðum.!Gott!að!hafa!þær!þannig!að!
þær!kyndi!undir!ímyndunarafl!nemenda.!!

Nemendur! vinna! saman! tveir! og! tveir! og! hvert! par! velur! sér!
eina!fyrirsögn.!!

Pörin!búa!til!sögu!úr!fyrirsögninni!og!sýna!hinum!nemendum.!

Veljið!síðan!eitt!af!verkefnunum!hér!á!eftir:!!

A)! Nemendur! skrifa! í! hlutverki! sem! persónan! sem! fyrirsögnin!
fjallar!um.!

B)!Nemendur!geta!raðað!saman!fyrirsögnum!og!búið!þannig!til!
skemmtilega!frásögn!og!límt!upp!á!veggspjald.!

C)! Setjið! fyrirsögn! efst! á! blað,! síðan! teikna! nemendur!
teiknimyndasögu!sem!inniheldur!fyrirsögnina.!
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Spuni!

Nemendur!skipta!sér!úr!paravinnunni!og!fara!yfir! í!stærri!hóp.!
Nú!eiga!nemendur!að! taka!sögurnar! tvær!saman!og!gera!þær!
að!einni.!Þeir!velta!söguþræðinum!fyrir!sér!og!sýna!hinum.!

Kastljós!

Nemendum! er! skipt! í! tvennt.! Annar! hópurinn! er! fólk! sem!
vinnur! á! kvöldin,! en! hinn! er! fólk! sem! vinnur! á! daginn.! Annar!
hópurinn! situr! fyrir! svörum! í! einu! og! síðan! hinn.! Þeir! eru!
spurðir! út! úr! um! lífið! sem! vinnandi! manneskja! í! dag;! og!
kvöldvinnu.! Dæmi:! Hvernig! líður! þér?! Við! hvað! vinnur! þú?!
Hvernig! finnst! þér! að! vinna! á! dag;! /kvöldvakt?! Áttu! vini! og!
fjölskyldu?!Hvernig!nærðu!að!sinna!þeim!öllum?!Áttu!börn!eða!
maka?!

Hugrenningar!

Hver! og! einn! stendur! og! segir! eina! setningu! hver! um! dag;
/kvöldvinnuna! sína,! til! dæmis! hvað! var! gert! í! dag! eða! gerðist!
eitthvað!sérstakt.!Hún!má!vera!jákvæð!eða!neikvæð.!

Kyrrmyndir!

Nemendur! mynda! stóran! hring! ásamt! kennaranum.! Hver! og!
einn! nemandi! ákveður! fyrir! sig! eina! vinnandi! persónu.! Dæmi!
rútubílstjóri.!Þegar!kemur!að!hverjum!og!einum!nemenda!skal!
hann! fyrst! stilla! sér! upp! í! kyrrmynd! sem! rútubílstjóri! og! svo!
leika!það.!Aðrir!nemendur! fylgjast!vel!með!þangað!til!hann!er!
búinn!og!þá!má!giska!hvað!hann!var.!Síðan!gengur!hringurinn!
þangað!til!að!allir!hafa!gert.!

!

!

!

!
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Kafli&11&–&Íþróttir&

Kennsluaðferðir:! Bull! í! beinni,! kyrrmyndir,! dagbókaskrif,!
paravinna,!samviskugöng,!fundur!og!kennari!í!hlutverki.!

Hjálpargögn:!Tákn!fyrir!blaðamann.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Tilfinningahringur!

• Ég!er!frábær!

• Ég!frétti!að!þú!væri!meistari!í...!

Bull!í!beinni!

Nemendur!skulu!skapa!sér!persónu! í!huganum!sem!er!á! leið! í!
viðtal! á! íþróttastöðinni! Áfram! þú!! Hér! er! spyrjandi! sem! talar!
íslensku,!túlkur!sem!talar!íslensku!og!tungumál!viðmælanda!og!
svo! kemur! viðmælandinn!með! sitt! tungumál.! Nemendur! hafa!
frjálsar!hendur.!

Kyrrmyndir!

Nemendum!er! skipt! í! litla!hópa.!Þeir!eiga!að!búa! til! kyrrmynd!
og!þykjast!vera!að!iðka!einhverja!íþrótt.!Kennari!gengur!síðan!á!
milli!nemenda!og!þegar!hann!kemur!við!nemandann!skal!hann!
gera! viðkomandi! hreyfingu! og! spyr! um! leið! ýmsa! spurninga.!
Dæmi:! Hvað! hann! er! að! æfa,! hvernig! líður! honum,! er! hann!
stoltur! af! sinni! íþrótt,! hver! er! ástæðan! fyrir! því! að! hann!æfir!
þessa!íþrótt!en!ekki!einhverja!aðra.!

Dagbókaskrif!

Nemendur! skapa! og! skrifa! í! hlutverk! sem! einhver! fræg!
íþróttamanneskja.!Þeir!skrifa!um!líf!hennar!og!hvernig!hún!varð!
fræg.!Hvert!er! leyndarmálið!til!að!verða!frægur.!Hvernig!er!að!
vera!fræg!íþróttamanneskja.!

!
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Paravinna!

Nemendur!eru!tveir!og!tveir!saman.!Kennari!raðar!nemendum!í!
hlutverk! og! velur! þeim! aðstæður! og! viðfangsefni.! Öll! pörin!
koma! sér! fyrir! og! tala! í! einu.! Kennari! stöðvar! ferlið! til! dæmis!
með! lófaklappi! þegar! honum! finnst! komið! nóg.! Síðan! á! hvert!
par!á!að!endursegja!samtalið!í!stuttu!máli.!

A!–!Jónsi!

B!–!Ella!

Aðstæður:! Jónsi!og!Ella!eru!saman! í! íþróttum! í! skólanum.!Þau!
eru! ósátt! því! Jónsi! vill! aldrei! sparka! fótboltanum! yfir! á! Ellu!
þegar!þau!spila!saman!fótbolta.!!

A!–!Mamma!

B!–!Siggi!

Aðstæður:!Mamma!Sigga!vill!að!hann!fari!á!fótboltaæfingu!því!
hann! er! svo! flinkur! í! því! en! hann! vill! ekki! fara! því! hann! er!
hræddur!við!stóru!krakkana!sem!eru!á!æfingu!á!sama!tíma!og!
hann.!

A!–!Ísak!íþróttakennari!

B!–!Jón!

Aðstæður:! Ísak! íþróttakennari!vill!að! Jón!verði!markmaður!því!
hann!er!svo!góður!í!marki!en!hann!vill!það!ekki.!!

A!–!Pabbi!

B!–!Sandra!

Aðstæður:!Pabbi!Söndru!mætir!alltaf!á!allar!handboltaæfingar!
hjá!henni,!en!þegar!hann!mætir!er!hann!með!mikil!læti.!Söndru!
finnst! það! mjög! óþægilegt! því! allir! horfa! skringilega! á! hann.!
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Hana!langar!að!segja!pabba!sínum!að!hætta!þessum!látum!en!
hún!þorir!það!ekki.!

A!–!Meiddur!badmintonleikmaður!

B!–!Andstæðingurinn!

Aðstæður:! Það! er! badmintonkeppni.! Á! leikvellinum! er!
badmintonleikmaður! sem! er! mjög! illt! eftir! að! hafa! fengið!
fluguna! í! augað.! Hann! vill! fá! auka! stig! fyrir! meiðslin! en!
andstæðingurinn!er!ekki!sammála!því.!!

A!–!Amma!

B!–!Litla!barnið!

Aðstæður:!Litla!barnið!er!í!pössun!hjá!ömmu!sinni!og!spyr!hana!
hvaða! íþróttir! voru! stundaðar! í! gamla! daga! og! hvernig! voru!
þær,!hefur!amman!einhverjar!sögur!að!segja?!

A!–!Pabbi!

B!–!Sonur!

Aðstæður:! Það! kvöldmatartími.! Pabbi! og! sonur! hans! eru! að!
borða.!Sonurinn!spyr!pabba!sinn!hvaða!íþróttir!voru!stundaðar!
þegar! hann! var! yngri! og! hvernig! voru! þær,! hefur! pabbinn!
einhverjar!sögur!að!segja?!

Samviskugöng!

Nemendur!mynda!tvær!raðir!eins!og!myndi!göng.!Kennari!fer!í!
hlutverk! eða! fær! einn! sjálfboðaliða! til! að! fara! í! hlutverk!
Guðrúnar!sem!stendur!fyrir!þeirri!ákvörðun!að!þurfa!velja!í!lið.!
Hún!er!ekki!viss!hvort!hún!eigi!að!velja!bestu!vinkonu!sína!með!
sér!í!lið!eða!ekki.!Hvað!á!Guðrún!að!gera?!!

Önnur!röðin!(góð!samviska)!á!að!koma!með!rök!fyrir!því!að!hún!
eigi! að!velja!bestu!vinkonu! sína!en!hin! röðin! (slæm!samviska)!
kemur! með! rök! gegn! því! að! hún! eigi! að! velja! hana.! Þegar!
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Guðrún! er! búin! að! ganga! á! milli! og! hlusta! á! hverja! og! eina!
samvisku!í!einu!þá!skal!hún!velja!aðra!hvora!röðina.!

Fundur!og!kennari!í!hlutverki!

Kennari! setur! sig! í! hlutverk! blaðamanns! sem! er! að! fara! taka!
viðtal! við! heimsfrægt! fótboltalið! sem! hefur! ákveðið! að! fara! í!
verkfall.! Nemendur! skrifa! niður! hjá! sér! rök! og! ástæður! af!
hverju! þeir! eru! í! verkfalli! og! undirbúa! sig! fyrir! fundinn.! Þegar!
nemendur!hafa!lokið!við!að!skrifa!niður!helstu!ástæður!og!rök!
með!og! á!móti! koma!þeir! sér! fyrir! eins!og!þeir! væru! í! viðtali.!
Kennarinn! fer! í!hlutverk!blaðamannsins!og!spyr!þá!spjörunum!
út.! Dæmi:! Af! hverju! eruð! þið! í! verkfalli?! Er! eitthvað!
undirliggjandi?!Hver!er!lausnin?!Hvert!er!framhaldið?!

!
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Kafli&12&–&Í&búð&

Kennsluaðferðir:! Sjónsköpun,! persónusköpun,! hljóðmynd,!
paravinna,!spuni!og!innri!raddir.!

Hjálpargögn:!Blöð,!límstifti,!blýantar,!litir!og!matarbæklingar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Tarzan,!Jane!og!ljónið!

• S!–!spuni!

Sjónsköpun!(fyrir!framan!þá!er!autt!blað,!blýantur!og!litir)!!

Kennari!spyr!hvort!nemendur!hafa!farið!út!í!búð,!hvað!sjá!þeir!
þegar!þeir!fara!þangað.!Hugmyndir!koma!frá!nemendum.!Síðan!
eiga!þeir!að!teikna!eða!skrifa!niður!hluti!eða!annað!sem!þeim!
finnst!geta!verið!í!búð.!

Persónusköpun!

Nemendur! skapa! persónu! í! búðinni.! Það! getur! verið! hver! og!
hvað! sem! er.! Þeir! teikna! hana! upp! og! skrifa! niður! einkenni!
hennar!á!blað.!Dæmi:!Nafn,!aldur,!ástæðuna!fyrir!því!að!hún!sé!
í! búðinni,! hvað! elskar! hún! og! hatar,! og! hver! eru! hennar!
áhugamál.!

Hljóðmynd!

Nemendur! standa! í! hring! ásamt! kennaranum! í! hlutverki!
persónunnar! sem! þeir! sköpuðu! í! búðinni.! Í! hringnum! byrjar!
einn!að!mynda!einfalt!hljóð!sem!lýsir!þeirra!persónu!síðan!koll!
af!kolli.!Þegar!allir!hafa!lokið!við!að!finna!hljóð!við!sína!persónu!
og!leyft!hinum!að!heyra!það!eiga!þeir!að!ímynda!sér!að!þeir!séu!
út! í! búð! og! að! versla.! Gengið! er! um! rýmið! í! hlutverk!
persónunnar!og!um!leið!eiga!þeir!að!gefa!frá!sér!hljóðið.!Þegar!
allir!eru!komnir!af!stað!er!búið!að!mynda!hljóðmynd!í!búðinni.!

!
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Hvað!verslaðir!þú?!

Nemendur! fá! matarbækling! frá! kennaranum.! Þeir! eiga! að!
skoða!hann!og!klippa!út!tíu!hluti!sem!þeir!ætla!að!versla!sér!inn!
og!líma!það!á!blað.!Í! lokin!eiga!þeir!að!koma!eitt!og!eitt!í!einu!
og!segja!frá!hvað!þeir!keyptu.!Gott!er!að!spyrja!nemendur!um!
ástæðuna! fyrir! því! sem! þeir! völdu! og! hvort! það! var! eitthvað!
sem!þeir!vildu!kaupa!en!gátu!ekki.!

Innri!raddir!

Nemendur!eru! í! fjögurra!manna!hópum.!Tveir! standa!en!hinir!
standa!fyrir!aftan!þá.!Þeir!sem!standa!tala!saman!en!hinir!túlka!
hugsanir!þeirra.!Dæmi!um!aðstæður:!!

A)!Mamma!talar!við!barnið!sitt!sem!stal!hlut!úr!búðinni.!Hvað!
fer! fram! á!milli! þeirra.! Dæmi:! Af! hverju! stalstu! namminu?! Þú!
segir!alltaf!nei!þegar!ég!spyr!um!nammi.!

B)!Eldra!sjampó!að!spjalla!við!nýja!sjampóið.!

C)! Hamborgarakjöt! og! lambakjöt! að! spjalla! um! hvort! verði!
vinsælla!í!dag.!

Paravinna!

Nemendum! er! skipt! í! þriggja! manna! hópa.! Þeir! eru! settir! í!
aðstæður!og!eiga!að!ræða!málin!hvað!gæti!farið!fram!og!spinna!
síðan! hvað! gerist! fyrir! framan! hina! nemendurna.! Ef! þeir! eru!
enn! óöruggir! að! koma! fram! er! gott! að! notast! við! að! þeir! tali!
allir!saman!í!einu!og!endursegi!og!sýni!samtalið!í!stuttu!máli.!!

Aðstæður:! Mamma,! pabbi! og! barn.! Barnið! stal! nammi! úr!
búðinni.!Hvernig!líður!foreldrum!og!barninu,!hvað!ætla!þau!að!
gera!í!málinu?!!

Aðstæður:! Þrír! vinir.! Einn! þeirra! tilkynnir! að! hann! hafi! stolið!
tölvuleik! úr! búðinni.! Hvernig! bregðast! hinir! vinirnir! við?!
Hvernig!líður!þeim!öllum?!Hvað!ætla!þeir!að!gera?!
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Aðstæður:!Þrjár!vinkonur.!Ein!þeirra!tilkynnir!að!hún!hafi!heyrt!
að!ein! stúlka!úr!bekknum!þeirra!hafi!borðað!mat! í!búðinni!án!
þess!að!vera!búin!að!borga.!

Aðstæður:! Þrír! eldriborgarar! rifja! upp! barnæsku! sína! og!
ævintýrnum!sem!þau!lentu!í!þegar!þau!fóru!í!búðir!sem!börn.!

Aðstæður:!Hjón!með! litla!barnið! sitt.! Þau! velta!mikið! fyrir! sér!
hvor!sjampóið!þau!ættu!að!kaupa.!!

Spuni!

Nemendum! er! skipt! niður! í! litla! hópa! og! eiga! þeir! að! spinna!
upp!samræður!sem!koma!upp!við!kvöldmatarborðið.!Dæmi:!Að!
ræða! um!matinn,! hvað! var! gert! í! dag,! eitthvað! atvik! sem!eitt!
þeirra!varð!vitni!að.!Hóparnir!sýna!og!aðrir!sitja!og!horfa!á.!!

!

!

!

!
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Kafli&13&–&Afmæli&

Kennsluaðferðir:! Persónuleg! reynsla! yfir! í! leikrit! og! Afmæli!
Snúllu!(heildstætt!ferli).!

Hjálpargögn:!Spjaldtölva,!tákn!fyrir!Snúllu,!spjöld!með!lýsingum!
á!þrautunum,!ýmiss!konar!húsbúnaður,!blöð,!blýantar!og!litir.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Falskar!tennur!

• Þetta!er!ekki...!Þetta!er...!

• Hláturjóga:! Teboð,! apar! í! skóginum,! sláttuvélin,! veiða! fisk,! ljón!með!
tunguna!úti!

Persónuleg!reynsla!yfir!í!leikrit!(stutt)!!

1.! Skipta! nemendur! í! litla! hópa! (12! nemendur! –! 4! hópar! –! 3!
saman!í!hóp)!

2.! Nemendur! rifja! upp! og! deila! einhverri! skemmtilegri!
minningu! sem! gerðist! í! afmæli.! Möguleiki! á! að! hún! sé!
skemmtileg,!fyndin!eða!vandræðaleg.!

3.!Nemendur! skiptast!á! reynslu! í!hópnum!sínum!og!velja!eina!
sögu.!

4.!Þegar!allir!eru!búnir!að!velja!sögu!á!að!æfa!þann!atburð.!

5.!Í!lokin!er!atburðinn!sýndur.!Möguleiki!á!að!taka!upp!og!leyfa!
nemendum!að!horfa!á!það!í!lok!kennslustundar!ef!tími!gefst.!

Afmæli!Snúllu! (heildstætt! ferli!og!mælt!er!með!að!nota! langa!ganga!en!
gott!er!að!ljúka!ferlinu!í!stofu)!

Kveikja!(kynning):!!

,,Mig! langaði! að! segja! ykkur! sögu! af! einni! vinkonu!minni! sem!
heitir! Snúlla.! Hún! er! engin! venjuleg! vinkona! því! hún! er!
tröllastelpa!!Hún!er!rosalega!skemmtileg!og!ég!er!eina!vinkona!
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hennar!sem!er!mennsk!!En!vitiði!hvar!Snúlla!á!heima?!Já,!hún!á!
heima!í!helli!!Snúlla!er!búin!að!fá!leyfi!til!að!bjóða!þessum!bekk!
heim! í! hellinn! sinn! því! hún! á! afmæli!“! Kennari! fær! samþykki!
nemenda! til! fararinnar.! ,,Til! að! komast! þangað! verðið! þið! að!
leysa!ákveðnar!þrautir!á!leiðinni.!Eruð!þið!til!í!það?“.!

Hreyfing!

Nemendur!stilla! sér!upp! í! tvöfaldri! röð.!Þegar!allir!eru! tilbúnir!
gefur!kennari!merki!og!nemendur!eiga!að!ganga!hljóðlega!í!röð!
að!fyrstu!stöð.!Hér!á!fyrsta!þrautin!að!vera.!

1.! þraut:! Þið! þurfið! að! skríða! í! einfaldri! röð! á! maganum! í!
gegnum!þessi!göng,!standa!síðan!upp!og!hoppa!tíu!sinnum.!Þið!
megið!ekki!rekast!á!þann!næsta.!Setjist!síðan!niður!og!bíðið!öll!
róleg!þangað!til!þið!fáið!að!halda!áfram.!

Kennari:! ,,Eru!allir!tilbúnir!í!næsta!áfangastað?!Nú!eigið!þið!að!
læðast! á! tánum! að! næsta! stað.! Við! eigum! ekki! langt! eftir! að!
hellinum!en!hér!bíður!okkar!önnur!þraut“.!

2.!þraut:!Þið!þurfið!að!syngja!eitt! lag!sem!þið!veljið!sjálf,!klifra!
síðan! yfir! þetta! fjall! og! ganga! mjóa! göngustíginn! og! setjast!
niður!og!bíða!rólega!þangað!til!að!allir!hafa!komist!yfir.!

Kennari:! ,,Eru! allir! tilbúnir! í! næstu! þraut?!Nú! er! það! erfiðara.!
Allir!eiga!að!ganga!gæsagang!með!hendur!fyrir!eyrum!að!næsta!
stað.!Engin!má!svindla!því!þá!komumst!við!ekki!áfram.!Nú!erum!
við! komin! að! hellinum! og! við! skulum! gæta! þess! að! hafa! ekki!
hátt!en!hér!er!þriðja!þrautin“.!

3.!þraut:!Þið!myndið!einfalda!halarófu!og!hoppið!á!öðrum!fæti!
hring!í!kringum!um!þennan!hól,!síðan!beygið!þið!ykkur!niður!og!
gangið!bogin!(undir!eitthvað)!inn!í!hellinn!og!setjist!þar!niður.!

Kennari:! ,,Nú! erum! við! komin! í! hellinn! en! þið! eigið! eftir! að!
teikna!mynd!af!því!sem!þið!viljið!færa!Snúllu!til!að!gefa!henni!í!
afmælisgjöf.!Þið!skuluð!teikna!eitthvað!sem!þið!álítið!að!henni!
þyki! vænt! um! að! fá.!Myndina! eigið! þið! að! færa! Snúllu! þegar!
hún!kemur“.!Hugmynd:!Kennari!segist!ætla!athuga!hvort!hann!
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sjái! hana,! fer! afsíðis! og! bregður! sér! í! táknið! og! segist! hafa!
fundið! Snúllu! áður! hann! kemur! inn! en! gengur! inn! í! hellinn! í!
hlutverki!sem!Snúlla.!

Heima!hjá!Snúllu!

Útfærsla! getur! verið! í!marga! vegu.! Kennari! setur!upp! tákn!og!
leikur! Snúllu,! einhver! annar! leikur! hana! eða! stóll! er! notaður!
sem! tákn! fyrir! hana.! Nemendur! færa! Snúllu! myndirnar! og!
borða! til! dæmis! nesti! eða! annað! á! staðnum.! Skilaboð! um!
heimferð! finnst! í!hellinum!hjá!Snúllu!eða!nemendur!eiga! ráða!
heimferðinni!ef!þeir!geta!komið!sér!saman.!!

!

!
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Kafli&14&–&Veðrið&á&Íslandi&

Kennsluaðferðir:! Örlagavefur,! viðtöl,! samviskugöng,!
hljóðmynd,! skrifað! í! hlutverk! og! deilt,! fundur,! frásögn! og!
látbragð.!

Hjálpargögn:!Hnykill,!blöð!og!blýantar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Tilfinningahringur!

• Gefa!gjöf!

Örlagavefur!

1.! Kennari! biður! nemendur! að! mynda! hring! og! þeir! eiga! að!
velta! fyrir! sér! veðrinu! á! Íslandi.! Dæmi:! Rigning,! sól,! vetur,!
sumar,!rok,!regnbogi,!úði,! jörð,!snjór.!Þegar!allir!hafa! lokið!því!
þá!er!hnyklinum!kastað!á!milli!manna!og!sagt!um!leið!orð!um!
veðrið! á! Íslandi.! Muna! að! halda! fast! í! bandið.! Í! lokin! hefur!
myndast!eins!konar!köngulóavefur.!

2.! Kennari!dreifir! litlu!blaði! til! nemenda!og!eiga!þeir! að! skrifa!
hvað!þeim!finnst!um!veðrið!á!Íslandi!og!setja!það!einhverstaðar!
inn! í! köngulóavefinn.! Síðan! er! gengið! á! milli! og! það! sem! var!
skrifað!rætt.!

Hljóðmynd!

Kennari!biður!nemendur!að!setjast!niður!á!gólf!og!skiptir!þeim!í!
fjóra! hópa.! Hann! biður! hópana! að! búa! til! hljóð! við! það! sem!
hann!segi!á!næstunni.!

Kennari:!,,Úti!er!mikill!vindur!í!skóginum“.!Hópur!eitt!framleiðir!
nú!vindhljóð.!!

Kennari:! ,,Síðan! kom! hellirigning.! Hvernig! er! hægt! að! sýna!
það?“!Kennari!kallar!eftir!hugmyndum!frá!hópi!tvö.!
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Kennari:! ,,Því! næst! kom! haglél.! Hvernig! getum! við! búið! til!
haglél?“!Hópur!þrjú!kemur!með!hugmyndir.!!

Kennari:! ,,Þá! komu! þrumur! og! eldingar“.! Hópur! fjögur! kemur!
með!hugmyndir.! ,,Ímyndið!ykkur!ef!veðrið!yrði!svona! í!marga,!
marga! daga!“! Hljóð! og! hreyfingarnar! eru! endurteknar.! Þegar!
komið!er!nóg!biður!kennarinn!um!hljóð.!

Viðtöl!

Kennari! biður! nemendur! að! setja! sig! í! stellingar! þar! sem!þeir!
eru!að!fara!sjá!spurningaþátt!í!sjónvarpi!þar!sem!nemendur!eru!
í! hlutverki! veðurs! (rigning,! sól,! vetur,! sumar,! jörðin).! Einn! og!
einn! nemandi! kemur! í! þáttinn! í! hlutverki! (þeir! ráða)! og! spyr!
spyrillinn! hann! spjörunum! úr:! Hvað! ert! þú?! Hvernig! ert! þú! á!
litinn?!Hvað!ertu!gömul?!Hvað!gerir!þú?!Af!hverju!ert!þú!svona!
merkileg! (sól)?! Af! hverju! hefur! þú! verið! svona! lítið! á! Íslandi!
núna!síðasta!sumar?!Hvað!getur!þú!gert!fyrir!mannkynið?!Hvað!
hefur!þú!upplifað!í!gegnum!þína!ævi?!

Samviskugöng!!

Nemendur!mynda!tvær!raðir!eins!og!það!myndi!göng.!Kennari!
fer!í!hlutverk!eða!einn!af!nemendunum!sem!sólin.!Önnur!röðin!
(góð! samviska)! á! að! koma! með! rök! fyrir! því! að! hún! eigi! að!
koma! í!heimsókn! til! Íslands!en!hin! röðin! (slæm!samviska)! skal!
koma!með!rök!fyrir!því!að!hún!eigi!ekki!að!koma.!Þegar!sólin!er!
búin!að!ganga!á!milli!og!hlusta!á!hverja!og!eina!samvisku!í!einu!
þá! skal! hún! velja! aðra! hvora! röðina! til! að! ákveða! hvað! hún!
ætlar!að!gera.!

Fundur!

Kennari!skiptir!bekknum!í!tvo!hópa.!Annar!hópurinn!setur!sig!í!
hlutverk! húsanna! á! Íslandi! og! hinn! veðurguðina.! Það! eru!
misjafnar! skoðanir! á!því!hvernig! veðrið! fer!með!húsin!og! vilja!
þau! fund! með! veðurguðunum! til! að! ræða! veðrið! á! Íslandi.!
Nemendur! spinna! samræður! og! koma! með! rök! fyrir! skoðun!
sinni.!Síðan!er!skipt.!
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Skrifað!í!hlutverk!og!deilt!

Nemendur! eru! settir! í! hlutverk! veðurfræðinga! sem! spá! fyrir!
veðrið!næstu!vikur.! Spáin!er! rosaleg!!Veðurfræðingarnir! skulu!
skrifa!niður!lýsingu/skýrslu!hjá!sér!hvernig!veðrið!verður!næstu!
viku.! Síðan! fara! nemendur! í! hlutverk! veðurfræðings! og! deila!
með! hinum! hvernig! veðrið! verður! í! næstu! viku.! Þeir! sem! eru!
feimnastir!geta!sagt!frá!en!aðrir!fara!í!hlutverk!veðurfræðings!í!
sjónvarpi! og! lýsa! veðrinu! fyrir! næstu! viku.! Dæmi:! ,,Góðan!
daginn!Ísland.!Eins!og!við!vitum!öll!er!sumarið!búið!að!vera!ansi!
þungbúið! en! engar! áhyggjur! því! næstu! viku! er! spáð! 20! stiga!
hita!um!allt!land!“.!

Frásögn!og!látbragð!

Nemendum! er! skipt! í! litla! hópa! og! eiga! þeir! að! semja!
framhaldið!af!viðkomandi!sögu:!Einu!sinni!var!níu!ára!drengur!
sem! hét! Jakob.! Einn! daginn! bað! mamma! hans! að! fara! með!
súpu!og!nýbakað!brauð!til!ömmu!sinnar!því!hún!lá!lasin!heima!
hjá! sér.! Jakob! vildi! svo! sannarlega! gera! það! og! klæddi! sig! í!
regnföt!því!hann!vissi!að!það!var!spáð!rigningu!þann!dag.!Hann!
ákvað! að! taka! með! sér! regnhlíf! ef! það! skyldi! rigna! á! leiðinni!
heim! frá! ömmu.! Hann! gekk! smá! spotta! til! ömmu! sinnar! og!
færði! henni! súpuna! og! brauð.! Amma! hans! var! virkilega! glöð!
með! heimsóknina! og! þakkaði! kærlega! fyrir! sig.! Jakob! lagði! af!
stað! aftur! heim! en! þegar! hann! var! hálfnaður! kom! allt! í! einu!
þvílíkt! rok!og! rigning!! Jakob!opnaði! regnhlífina! til! að! skýla! sér!
frá!þessu!óveðri!en!þá!kom!allt! í!einu!mikill! vindur!sem!feykti!
honum!upp,! hátt,! hátt! upp!!Hvað! haldið! þið! hafi! komið! ! fyrir!
Jakob?! Hvernig! er! framhaldið?! Hvernig! endar! sagan?!
Nemendur! klára! söguna!með! því! að! skipta! sér! í! litla! hópa! og!
búa!til!og!æfa!möguleg!sögulok.!

!

!

!

!
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Kafl&15&–&Í&sveitinni&

Kennsluaðferðir:!Hugarflug!með!leiðsögn,!kyrrmyndir,!látbragð,!
dagbókaskrif,!slúðurhringur,!fundur!og!kennari!í!hlutverki.!

Hjálpargögn:!Miðar!með!sveitadýrum,!blöð,!blýantar!og!litir.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Ég!hef...!

• Ég!frétti!að!þú!værir!meistari!í...!

Hugarflug!með!leiðsögn!(nemendur!loka!augum,!fyrir!framan!þá!er!autt!
blað!og!blýantur)!

Við!erum!stödd!í!rútu!og!erum!á!leið!í!sveitina...!Við!erum!úti!á!
landi! og! erum! nýkomin! út! úr! rútunni.! Við! göngum! að!
sveitabænum.! Hvernig! er! veðrið?! Hvernig! lítur! sveitabærinn!
út?! Hver! tekur! á! móti! okkur?! Hvernig! er! umhverfið?! Hvaða!
önnur! hljóð! en! í! veðrinu! heyrast?! Hvaða! hljóð! eru! í!
umhverfinu?!Hvaða!lykt!finnur!þú?!Hvernig!líður!þér?!Hvað!er!í!
kringum!þig?!Er!margt!fólk?!Hver!er!með!þér?!!

Skrifaðu!niður! allt! sem!þú!upplifðir! frá! því! að! þú! komst! út! úr!
rútunni!og!komst!inn!í!fjósið.!

2.! Nemendur! teikna! mynd! að! því! sem! þeir! sáu/hugsuðu! í!
hugarflugi!með!leiðsögn.!

Kyrrmyndir!

Nemendum!skipt! í! litla! hópa!og!eiga!þeir! að! koma! sér! saman!
um!eina!kyrrmynd!af!dýrum! í! sveitinni.!Hvaða!dýr!eru!þeir!og!
hvað! eru! þau! að! gera?! Kennari! gengur! síðan! á! milli! og! spyr!
spurninga.!Dæmi:!Hvað!ert!þú?!Hvað!ert!þú!að!gera?!Hvernig!
finnst!þér!að!vera!í!sveitinni?!!

!

!
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Látbragð!

Kennari!er!búinn!að!útbúa!miða!með!alls!kyns!nöfn!af!dýrum!í!
sveitinni.!Nemendum!er! skipt! í! tvö! lið!þar! sem!einn!úr!hverju!
liði!dregur!miða!hjá!kennaranum!og!eiga!þeir!að!leika!það!sem!
þar!stendur!fyrir!liðið!sitt.!Liðin!eiga!að!giska!á!hvað!þeir!leika.!
Möguleiki! á! að! hafa! stigatöflu! og! gefið! er! stig! ef! giskað! er! á!
rétt.!

Dagbókaskrif!

Hver! og! einn! nemandi! velur! sér! eitt! dýr! úr! sveitinni! og! á! að!
setja!sig!í!spor!þess!og!skrifa!örstutt!þeirra!upplifun!í!sveitinni.!
Dæmi:! Hver! ert! þú! í! sveitinni?! Hvernig! líður! þér?! Hvaða!
hlutverki!gegnir!þú!í!sveitinni?!Hvaðan!kemur!þú?!Hvernig!lítur!
þú! út?! Hvað! ertu! gamall/gömul?! Hvað! er! skemmtilegt! í!
sveitinni?!

Umræður!

Hvað! er! sveit?! Hvar! er! hún?! Hvernig! lítur! hún! út?! Hvað! er! í!
sveitinni?! Eru!dýr?!Hvaða!dýr! eru! í! sveitinni?!Hvernig! líta!þau!
út?!Hvað!hljóð!gefa!þau!frá!sér?!Hvað!gera!dýrin?!Haldið!þið!að!
dýrin!geta!talað!saman?!

Slúðurhringur!

Kennari!skiptir!nemendum!í!litla!hópa!og!eiga!þeir!að!sitja!fyrir!
framan! aðra! nemendur! og! spinna! upp! slúðursögu! um! dýrin! í!
sveitinni.!Hugmyndir!um!aðstæður:!

A)!Hópur!A!eru!kýr!og!hópur!B!eru!hænur.!

B)!Hópur!A!eru!hundar!og!hópur!B!eru!kettir.!

C)!Hópur!A!eru!hestar!og!hópur!B!eru!kindur.!

D)!Hópur!A!hani!og!hópur!B!eru!mýs.!

!
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Fundur!og!kennari!í!hlutverki!

Kennari!setur!sig!í!hlutverk!bóndakonunnar!sem!ætlar!að!funda!
með! kúnum! í! fjósinu! því! þær! hafa! ákveðið! að! fara! í! verkfall.!
(Hugmynd:! Þær! ætla! ekki! að! mjólka! meir).! Nemendur! skrifa!
niður! hjá! sér! rök! og! ástæður! af! hverju! þær! eru! í! verkfalli! og!
undirbúa! sig! fyrir! fundinn.! Þegar! nemendur! hafa! lokið! við! að!
skrifa!niður!helstu! ástæður!og! rök! koma!þeir! sér! fyrir! eins!og!
þeir!væru!í!viðtali.!Kennarinn!fer!í!hlutverk!bóndakonunnar!og!
spyr!kýrnar!spjörunum!úr.!Dæmi:!Af!hverju!eruð!þið!í!verkfalli?!
Er! eitthvað! undirliggjandi?! Hver! er! lausnin?! Hvert! er!
framhaldið?!Hvað!með!mjólkina?! Eigum!við! að!nærast! bara! á!
vatni?!En!okkur!vantar!vítamínin!úr!mjólkinni!?!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&16&–&Veikindi&

Kennsluaðferðir:! Afturhvarf,! innri! raddir,! persónusköpun,!
kastljós,!látbragð!og!deilt!og!sérfræðingar.!

Hjálpargögn:!Mynd!af!manni,!sérfærðingarblað!og!spjaldtölvur!
eða!tölvur.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Setningahringur!með!tilfinningu!(Dæmi:!Mér!er!kalt,!ég!er!með!kvef,!
ég!er!með!hálsbólgu,!mér!er! illt! í!maganum,!hnerra!á!hvort!annað! í!
þykjustunni)!

• Ég!er!frábær!

Afturhvarf!

Kennari! kemur!með! gamla! af!mynd! af! veikum!manni! og! eiga!
nemendur! að! spinna! út! frá! því! lítið! atvik! sem! varpa! ljósi! á! líf!
hans.!Dæmi:!Hver!er!hann?!Hvað!er!hann!gamall?!Hvernig!líður!
honum?!Hvernig!var!lífið!hans?!Hvað!kom!fyrir!hann?!

Innri!raddir!

A!–!Mamma!

B!–!Sonur!

Mamma! og! sonur! eiga! samskipti,! hann! er! veikur! og! vill! ekki!
fara!í!skólann.!Hún!vill!að!hann!fari!í!þangað.!

A!–!Vinur!1!

B!–!Vinur!2!

Vinir! tala! saman.!Annar!þeirra!er!að!segja! sögur!um!sig!þegar!
hann! varð! veikur! og! hvernig! bregst! hinn! við?! (Til! dæmis! trúir!
hann!ekki!sögunum).!

A!–!Kona!
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B!–!Læknir!

Kona!er!á!læknastofu!og!hún!er!að!fara!fá!merkilegar!fréttir!frá!
lækninum!sínum.!

A!–!Stúlka!

B!–!Tannlæknir!

Almenn! heimsókn! hjá! tannlækninum.! Stúlkan! liggur! á!
tannlæknastól!á!meðan!hann!sinnir!sínu!starfi.!

Persónusköpun!

1.!Nemendur!skapa!sýkill/veiru!sem!þeir!eru! í! líkama!einhvers!
og!skrifa!niður!einkenni!þess,!aldur,!hvað!hún!heitir,!áhugamál,!
hvað!gerir!hún,!er!hún!hættuleg,!hvað!er!hættulegt! við!hana,!
hvernig! lítur!hún!út,!hvernig!er!hægt!að!drepa!hana?!Síðan!er!
hún!teiknuð!upp!á!blað.!

2.! Unnið! áfram! með! sýklana/veirurnar.! Pör! vinna! saman! og!
velta! fyrir! sér! hvernig! gæti! þinn! sýkill/veira! tengst! minni?!
Nemendur!semja!saman!á!blað,!líkt!og!litla!sögu.!

3.! Í! lokin!er!möguleiki!á!að!búa!til!Storyline!og! láta!nemendur!
búa! til! til! dæmis! lítið! þorp! inní! líkama! einhvers! sem! allar!
persónurnar! búa! í.! Á! hvaða! tímabili! gerist! það?! Fortíð,! nútíð!
eða! framtíð?! Hvering! er! umhverfið?! Hvað! gæti! gerst! þar?!
Hvernig!er!best!að!leysa!það?!

Kastljós!

Hver! nemandi! kemur! í! kastljós! sem! sýkillinn/veiran! sem! þeir!
sköpuðu.!Nemendur!spyrja!það!ýmissa!spurninga!til!að!kynnast!
hinum/henni.! Dæmi:! Hvernig! lítur! þú! út?! Ertu! stór/lítill?! Ertu!
falleg(ur)/ljót(ur)?! Hvernig! ertu! á! litinn?! Hvað! ertu!
gamall/gömul?!Hvað!gerir!þú?!Hvað!borðar!þú?!Hvað!finnst!þér!
gaman! að! gera?! Er! hægt! að! drepa! þig?! Ertu!
hættulegur/hættuleg?! Hvers! vegna! ertu!mikilvægari! en! aðrar!
veirur/sýklar?!Hafa!læknar!geta!læknað!þig?!
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Látbragð!og!deilt!

Nemendum! er! skipt! í! tveggja! manna! hópa! og! fá! þeir! það!
hlutverk,!að!vera!Daníel!sem!er!mjög!illt!í!maganum!og!hinn!er!
Símon! sem! er! með! tannpínu.! Nemendur! ræða! saman! hvað!
gerðist!og!hvaða!samtal!gæti! farið!fram!á!milli!þeirra!og!síðan!
er!það!sýnt!fyrir!framan!aðra.!

Sérfræðingar!

1.! Kennari! skiptir! nemendum! í! litla! hópa! og! kemur! þeim! í!
hlutverk! lækna! og! hjúkrunarfræðinga! og! tilkynnir! þeim! afar!
mikilvæg!skilaboð.!

2.!Hann!afhendir!þeim!sérstakt!sérfræðingarblað!með!alls!kyns!
upplýsingum,! mynd! og! súluritum! af! veiru! sem! hefur! lagst! á!
mjög! marga! Íslendinga! og! hún! heldur! áfram! að! breiðast! út!!
Þessi! veira! kallast! XL! og! einkennin! hennar! er! að! þeir! sem!
smitast! af! henni! verða! mjög! veikir,! grænir! í! framan! og! með!
lekandi! hor! úr! nefinu! alla! daga,! allan! daginn.! Það! hafa! verið!
prufuð!almenn!lyf!á!sjúklingunum!sem!á!að!vinna!á!veirunni!en!
þegar!lyfin!eru!tekin!þá!stíflast!horið!í!nefinu!og!fá!sjúklingarnir!
svo!mikinn!hausverk! að!þeir! verða! rúmliggjandi! í!mánuð.! Það!
verður!að!bæta!lækninguna/lyfið!vel!og!vandlega.!Nú!er!leitað!
til! sérfræðinga,! ykkur,! sem! eru! einu! færustu! lækna! og!
hjúkrunafræðinga!til!að!finna!lausn!á!vandamálinu.!!

3.!Nemendur!eiga!að!afla!sér!upplýsinga!um!hor!og!reyna!finna!
lausn! á! þessari! hræðilegri! veiru! sem!er! að! herja! á! Íslendinga.!
Nemendur! fá! leyfi! til! að! fara! í! tölvur! en! þeir! verða!muna! að!
ræða!saman!hvernig!þeir!ætla!reyna!leysa!þetta.!Þeir!skrá!síðan!
niður!sínar!hugmyndir!og!lausnir!við!þessari!veiru!og!koma!með!
rök! fyrir! sínu!máli.! Hvaða! lyf! sköpuðu! þeir! og! af! hverju! þetta!
lyf?!Hvaða!lyf!er!þetta?!Hvað!gerir!það?!Síðan!koma!þeir!aftur!á!
fundinn! og! niðurstöðurnar! eru! ræddar.! Sameiginleg! lausn! er!
fundin!í!lokin.!
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Viðauki&G&–&Kæra&dagbók&2&

Kafli&1&–&Fjölskyldan&flytur&

Kennsluaðferðir:!Sjónsköpun,!skrifað! í!hlutverk,!samviskugöng,!
kastljós,!kyrrmyndir,!spuni,!látbragð!og!deilt.!

Hjálpargögn:!Blað,!blýantar!og!litir.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Fíll,!asni!og!pálmatré!

• S!–!spuni!

Sjónsköpun!(fyrir!framan!þá!er!autt!blað,!blýantur!og!litir)!

Kennari!lætur!nemendur!ímynda!sér!stórt!hús!sem!fjölskylda!er!
að!flytja!úr.!Þeir!sjá!að!það!er!verið!að!pakka!öllu!dótinu!niður,!
hvaða! hluti! sjá! þeir?! Hvaða! hlutum! er! verið! að! pakka! niður?!
Haldið!þið!að!hlutir!hafa!tilfinningar?!Hvernig! líður!hlutunum?!
Hugmyndir! koma! frá! nemendum.! Síðan! teikna! þeir! eða! skrifa!
niður!hluti!eða!annað!sem!þeim!sjá!fyrir!sér!í!flutningi.!

Skrifað!í!hlutverk!

Allir! nemendur! setja! sig! í! spor! eins! hlutar! í! flutningunum! og!
skrifa! frá! sinni! upplifun! og! líða! í! gegnum! flutningana.! Dæmi:!
Hvernig! líður! þér! í! flutningunum?! Langar! þig! að! flytja?! Hvers!
vegna/hvers! vegna!ekki?!Hvaða!minningar!áttir!þú!úr!húsinu?!
Hvert!er!verið!að!flytja!þig?!Hvernig!heldur!þú!að!þér!mun!líða!í!
nýja!húsinu?!

Kastljós!

Hver! nemandi! kemur! í! kastljós! sem! hlutur! í! flutningunum.!
Nemendur!spyrja!það!ýmsa!spurninga!til!að!kynnast!því.!Dæmi:!
Hvað!ert!þú?!Hvernig!lítur!þú!út?!Ertu!stór/lítill?!Hvernig!ertu!á!
litinn?! Hvað! ertu! gamall?! Hvernig! líður! þér! flytja! úr! húsinu!
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þínu?! Hvernig! heldur! þú! að! þér! muni! líða! í! nýja! húsinu?! Af!
hverju?!

Samviskugöng!

Nemendur! mynda! tvær! raðir! eins! og! göng.! Kennari! eða!
nemandi! fer! í! hlutverk! drengs! sem! er! að! flytja.! Hann! á!mjög!
mikið!af!dóti!en!hann!á!eitt!uppáhaldsdót!sem!litlu!frænku!hans!
langar!að!eiga,!en!hann!langar!það!ekki.!Hvað!á!að!hann!gera?!
Önnur!röðin!(góð!samviska)!vill!að!hann!gefi!uppáhaldsdótið!til!
frænku! sinnar! og! koma!með! rök! fyrir! því! en! hin! röðin! (slæm!
samviska)! skal! koma! með! rök! gegn! því.! Þegar! drengurinn! er!
búinn! að! ganga! á!milli! og! hlusta! á! hverja! og! eina! samvisku! í!
einu! þá! skal! hann! velja! aðra! hvora! röðina! til! að! ákveða! hvað!
hann!ætlar!að!gera.!Valið!hans!eru!rætt.!

Kyrrmyndir!og!spuni!

Nemendum! er! skipt! í! þrjá! hópa.! Þeir! eiga! að! setja! upp! eina!
kyrrmynd!af!því!sem!gæti!gerst!í!flutningum!og!þar!af!leiðandi!
spinna! atburðarás.! Kennari! stoppar! þegar! honum! finnst! vera!
komið! nóg.! Nemendur! verða! að! fylgjast! vel! með! vegna!
framhaldsins.!

Látbragð!og!deilt!

Hér! er! haldið! áfram! með! kennsluaðferðirnar! kyrrmyndir! og!
spuna.!Nemendur!eru!enn!í!sömu!hópunum!og!draga!þeir!miða!
sem! eru! merktir! með! tölustöfunum! einn,! tveir! og! þrír.!
Hópurinn! skal! endurleika! söguna! en! búa! til! (nýjan)! endi! á!
sögunni.!Þetta!er!æft!og!flutt!fyrir!hópinn.!

!

!

!

!
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Kafli&2&–&Í&Faxaskóla&

Kennsluaðferðir:! Hattaleikhús,! dýpkun! á! hlutverki,! paravinna,!
skrifað!í!hlutverk!og!fundur.!

Hjálpargögn:! Hattar,! miðar! fyrir! aðstæður! og! tákn! fyrir!
talsmann!frá!yfirvöldunum.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Hlutverka;!og!orðaleikur!

Kennari!ákveður!eitt!orð!eða!setningu!sem!nemendur!eiga!að!
segja! þegar! þeir!mæta! einhverjum.! Allir! nemendur! ganga! um!
rýmið!og!þegar!þeir!mæta!einhverjum!eiga!þeir!að!segja!orðið!
eða! setninguna! með! viðeigandi! hreyfingu.! Dæmi:! ,,Góðan!
daginn“!og!heilsast,!,,Oleee!!Oleee!“!og!sparka!bolta!og!hlaupa!
einn! hring! í! kringum! sjálfan! sig,! ,,Hoja!“! og! gera!
karatehreyfingu! um! leið,! ,,Blessaður“! og! gefa! fimmu,!
,,Alagasam!“! og! veifa! sprota,! ,,Aaaahh“! og! strjúka! kinnina! á!
næsta,!hlægja!og!bora!í!nefið!um!leið.!

Hattaleikhús!

Nemendur! velja! sér! hatta! og! þá! eru! þeir! komnir! í! hlutverk!
einhverrar!persónu.!

Nemendur! spinna! sögu! með! þessari! persónu.! Dæmi!
veiðimaður!sem!hittir!prinsessu.!

Samin! er! saga! í! sameiningu! þar! sem! allar! persónurnar! koma!
fram.!Kennari!skrifar!niður!söguna!uppá!töflu!eða!í!tölvu!tengd!
við!skjávarpa.!

Dýpkun!á!hlutverki!

Nemendur! sitja! þrír! til! fimm! saman! í! hring.! Þeir! eru! spurðir!
spjörunum!úr!hver!á!fætur!öðrum!og!svara!í!því!hlutverki!sem!
þeir!hafa!valið!sér.!Hinir!í!hópnum!spyrja!í!sinni!eigin!persónu,!
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ekki! hlutverki.! Þetta! er! endurtekið! þar! til! allir! í! hópnum! hafa!
fengið!tækifæri!til!að!svara!í!hlutverkinu!sem!þeir!völdu!sér.!

Paravinna!

Tveir! og! tveir! nemendur! eru! settir! í! aðstæður! (enn! með!
hattana).!Þeir!draga!miða!og!eiga!þeir!að!spinna!samræður!og!
það!sem!gerist!í!aðstæðunum.!

• Þið!eruð!á!fótboltaæfingu.!

• Þið!eruð!í!félagsmiðstöð.!

• Þið!eruð!í!nýjum!skóla.!

• Þið!eruð!í!risa!stórum!og!þéttum!skógi.!

• Þið!eruð!á!kóræfingu.!

• Þið!eruð!á!bókasafni.!

• Þið!eruð!í!útlöndum.!

Skrifað!í!hlutverk!

Nemendur! halda! áfram! að! vera! í! hlutverki! þess!með! hattinn.!
Þeir!eru!settir!í!hlutverk!þar!sem!þeir!eru!nýráðnir!skólastjórar!
við! skóla! sem! þeir! að! skapa.! Einnig! eiga! þeir! að! semja!
skólareglur!og!eina!stundatöflu.!Síðan!deila!þeir!í!hlutverki!sínu!
skólareglum!og!stundatöflu.!

Fundur!

Allir! skólastjórarnir! (nemendur! með! hattana)! eru! komnir!
saman!á! fund.!Þeir!hafa!verið!boðaðir!því!yfirvöldin! (kennari! í!
hlutverki! sem! talsmaður! frá! yfirvöldunum)! eru! að! skapa! nýja!
skóla! og! þótti! þeim! allar! hugmyndir! þeirra! um! skólareglur! og!
stundatöflur! mjög! góðar! og! vilja! þau! setja! hugmyndir! þeirra,!
reglur! og! stundaskrá! yfir! í! einn! skóla.! Aftur! á! móti! mega!
eingöngu! vera! tíu! skólareglur! í! nýja! skólanum! og! aðeins! tíu!
námsgreinar!í!stundatöflunni.!Hvernig!leysum!við!þetta?!

!

!
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Kafli&3&–&Í&höfuðborginni&

Kennsluaðferði:! Frásögn,! kyrrmyndir,! spuni,! umræður,!
samviskugöng,! kastljós,! innri! raddir,! réttarhöld! og! formleg!
athöfn.!

Hjálpargögn:!Tákn!fyrir!dómara,!litlir!miðar!og!blýantar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

Frásögn!

Kennarinn!segir! söguna:!Einu!sinni!var! lítil! geimvera!sem!bjó! í!
jaðri!skógarins.!Hún!var!ósköp!væn!og!góð!og!hét!Glómar.!Eitt!
sinn! bað! mamma! Glómars! að! taka! matarkörfu! til! ömmu! þar!
sem!hún!væri!veik.!

,,Já! mamma! mín“! sagði! Glómar! og! tók! körfuna.! Mamma!
Glómars! sagði! þá! að! hann! yrði! að! gæta! sín! á! vondu!
geimverunni,! Skugga,! sem! væri! lævís! og! útsmoginn! og!mætti!
hann!ekki!fara!út!af!veginum!því!að!þá!gæti!Skuggi!platað!hann.!
Þessu! lofaði! Glómar! og! lagði! síðan! af! stað.! Lengi! vel! gekk!
Glómar! litli! léttur! í! bragði! en! þá! birtist! allt! í! einu! vonda!
geimveran!Skuggi.!,,Góðan!daginn“!sagði!Skuggi!,,hvert!ertu!að!
fara!Glómar!litli“?!

,,Ég!þarf!að!taka!þennan!mat!til!hennar!ömmu!minnar!sem!er!
veik“!svaraði!Glómar.!

,,En!fallegt!af!þér“!sagði!Skuggi!,,en!af!hverju!tínir!þú!ekki!falleg!
blóm!handa!henni!ömmu!þinni!ég!er!viss!um!að!henni!líkar!það!
vel".!

,,Ég!lofaði!mömmu!minni!að!fara!ekki!út!af!gangstígnum“!sagði!
Glómar!þá.!

,,En!blómin!hér!við!gangstíginn!eru!svo!falleg!að!það!skemmir!
ekki! að! þú! tínir! í! lítinn! vönd! fyrir! kerlinguna“! sagði! Skuggi!
smeðjulega.!
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Glómar! lét! til! leiðast! og! byrjaði! að! tína! fallegu! blómin! við!
veginn!á!meðan!Skuggi!hentist! af! stað! inní!höfuðborgina! í! átt!
að! húsi! ömmu! gömlu.! Þar! sem! hann! ruddist! inn! og! gleypti!
kerlinguna! í!einum!munnbita.! Lagðist! síðan! í! rúm!kerlingar!og!
setti!á!sig!svefnhettuna.!

Nú!þegar!Glómar!var!kominn!með!fallegan!vönd!handa!ömmu!
sinni! rölti! hann!af! stað!og! leið!ekki! á! löngu!að!hann!koma!að!
húsi! ömmu! sinnar.! Hann! bankaði! á! dyrnar! og! Skuggi! svaraði!
,,kom!inn“.!

,,Ó!ert!það!þú!elsku!Glómar!minn“!sagði!Skuggi!,,en!sætt!af!þér!
að!koma“.!

,,En“!sagði!Glómar!,,af!hverju!ertu!með!svona!stór!eyru!amma!
mín“?!

,,Svo! ég! geti! betur! heyrt! hvað! þú! segir! elsku! Glómar! minn"!
svarar!Skuggi.!

,,En!amma!af!hverju!eru!með!svona!stór!augu“?!spurði!Glómar!
þá.!

,,Svo!ég!sjái!þig!betur!elsku!Glómar!minn“!sagði!Skuggi!þá.!

,,En! amma! mín! af! hverju! ertu! komin! með! svona! stórann!
munn“?!sagði!Glómar.!

,,Til! að! ég! geti! étið! þig!“! öskraði! Skuggi! og! rauk! til! og! gleypti!
Glómar!í!einum!munnbita.!

Nú! var! Skuggi! saddur! og! þreyttur! eins! og! gamlir! karlar! á!
jólunum!sem!búnir!eru!að!borða!og!mikið!og!lagðist!hann!upp!í!
rúm!ömmu!og!steinsofnaði.!

Nú!vill!svo!til!að!veiðimaðurinn!á!leið!hjá!húsi!ömmu!og!heyrir!
þessar!hrikalegu!hrotur!í!vondu!geimverunni!Skugga,!og!fer!að!
athuga! hvað! gangi! á! í! húsi! ömmu.!Hann! finnur! Skugga! í! rúmi!
ömmu! og! sér! ekki! betur! en! að! eitthvað! sé! að! bærast! í! belg!
Skugga.!Tekur!hann!veiðihníf!sinn!og!ristir!á!belginn!og!kemur!
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þá! í! ljós!Glómar!sem!stekkur!sprellilifandi!úr!belg!Skugga!og!á!
eftir!kemur!amma!gamla!heldur!lúin.!

Veiðimaðurinn! tekur! nú! nokkra! stóra! steina! og! setur! í! belg!
Skugga!og!saumar!svo!fyrir.!

Þegar!Skuggi!vaknar!þyrstir!hann!ógurlega!og!staulast!hann!út!
að! brunninum! en! þegar! hann! hallar! sér! til! að! súpa! úr!
brunninum!velta!steinarnir!til!í!belg!hans!og!hann!steypist!ofan!
í!brunninn.!Nú!er!kátt!í!húsi!ömmu!eftir!þetta!ævintýri.!

Köttur!út!í!mýri,!setti!uppá!sér!stýri!úti!er!ævintýri.!

Kyrrmyndir!

Nemendum!er!skipt!í!hópa.!Hópur:!!

A)! Býr! til! kyrrmynd! af! mömmunni! og! Glómar! (hvernig! er!
sambandið!á!milli!þeirra).!

B)! Mamma! hjá! félagsráðgjafanum! að! ræða! málefni! ömmu!
gömlu!sem!býr!ein.!

C)! Kyrrmyndir! af! hlutum! sem! hræða! okkur.! Hvað! er! í!
höfuðborginni!og!hvað!ímyndum!við!okkur!stundum!að!sé!þar!
að!nóttu!til?!

Umræður!

Hvar! býr! Glómar?! Hvernig! er! heimurinn! hans?! Við! vitum! að!
hann!á!mömmu!og!ömmu.!Búa!Glómar!og!mamma!hans!ein?!Á!
hann! til! dæmis! pabba?! Hvar! er! hann?! Hvað! gerir! hann?! Af!
hverju!er!hann!ekki!í!sögunni?!

Spuni!

Í! fjögurra! manna! hópum.! Nú! ætlum! við! að! búa! til!
þorpsstemmingu! sem! Glómar! býr! í.! Pabbinn! býr! ekki! hjá!
Glómar! og!mömmu.! Af! hverju?!Nú!ætla! ég! að! biðja! ykkur! að!
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búa! til! lítið! atriði/spuna! (það! má! tala)! og! atriðið! á! að! sýna!
okkur!hvað!varð!um!pabbann.!

Kastljós!

Mamma! Glómars! er! í! kastljósinu! og! situr! fyrir! svörum.! Hvers!
vegna! sendir! þú! Glómar! aleinan! út! þar! sem! leynast! margar!
hættur! í!höfuðborginni?!Nemendur!eru! í!hlutverki! sem! löggur!
og!mamman!hefur!komið!til!þeirra!og!tilkynnt!að!sonur!hennar!
sé!horfinn.!

Innri!raddir!

Nemendur! eru! í! fjagra! manna! hópum.! Tveir! standa! en! hinir!
standa!fyrir!aftan!þá.!Þeir!sem!standa!tala!saman!en!hinir!túlka!
hugsanir! þeirra.! Glómar! er! að! fara! af! stað! í! gegnum!
höfuðborgina! og!mamma! veifar! honum.!Hvað! segir!mamman!
og! hvað! segir! Glómar?!Dæmi:!Ó,! ég! vildi! að! ég! þyrfti! ekki! að!
senda!hann.!Hvar!er!pabbi!minn?!

Samviskugöng!

Hér!eru!nemendur!að!fjalla!um!erfiðar!ákvarðanir.!Þeir!stilla!sér!
upp!í!tvær!raðir!þannig!að!það!myndast!göng!á!milli.!Þeir!snúa!
andlitinu!inn!í!göngin.!Nemandi!eða!kennari! í!hlutverki!gengur!
hægt!í!gegnum!göngin!í!hlutverki!Glómars.!Önnur!röðin!hvetur!
Glómar!til!þess!að!tala!ekki!við!vondu!geimveruna!en!hin!röðin!
er!forvitni!Glómars!og!vill!fá!að!vita!hvað!hún!hefur!að!segja.!

Réttarhöld!

Vonda!geimveran!Skuggi!er!fyrir!rétti.!Skuggi!er!aðeins!særður!
eftir! veiðimanninn! en! ekki! alvarlega.! Kennarinn! er! í! hlutverki!
dómarans.!Á!að!dæma!hann!til!dauða!eða! í! fangelsi?!Verjandi!
og! saksóknari.! Hvað! hefur! hann! sér! til!málsbóta?!Hvað! finnst!
hinum!aðalpersónunum?!Hvernig!er!hægt!að!hjálpa!Skugga?!

Umræður!

Hvað!á!nú!að!gera!við!ömmu?!Á!hún!að!flytja!inn!til!Glómars!og!
mömmu?!Getur! hún!það?! Eru! einhverjar! ástæður! fyrir! því! að!
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hún! geti! það! ekki?! Hvað! gerist! næst?! Hvað! verður! um!
veiðimanninn?!Verður!Glómar!of!hræddur!við!að!fara!út!einn!í!
höfuðborginni?!

Formleg!athöfn!

Nemendur! skrifa! á! litla! miða! (sem! kennari! hefur! klippt! niður!
fyrirfram)!uppörvandi!setningu!fyrir!vondu!geimveruna!þannig!
að!hann! snúi! frá! villu! síns! vegar.! Kennari! situr! á! stól! og! tekur!
hátíðlega!á!móti!miðunum.!Einnig!er!hægt!að! fá!umræður!og!
uppástungur! frá! nemendum! hvað! skal! gera! í! sambandi! við!
vondu!geimveruna.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&4&–&Sumarið&er&komið!&

Kennsluaðferðir:!Hugarflug!með!leiðsögn,!kyrrmyndir,!hvað!er!í!
húsbílnum,! spuni! sem! talað! er! inn! á,! umræður,! viðtöl! og!
paravinna.!

Hjálpargögn:! Landakort,! blöð,! hvítir! miðar,! blýantar,! litir! og!
heftari.!Föndurefnivið!ef!þess!þarf.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Faðmlög!

• Grýluandlit!

• Bull!í!beinni!

Hugarflug!með!leiðsögn!(nemendur!loka!augum,!fyrir!framan!þá!er!autt!
blað!og!blýantur)!

Við! erum! stödd! í! húsbíl! og! erum! á! leið! hringinn! í! kringum!
Ísland.! Við! erum! nýsest! inní! húsbílinn,! hvernig! lítur! hann! út?!
Það!er!sumar.!Við!finnum!og!heyrum!að!bílinn!er!lagður!af!stað.!
Hver!er!fyrsti!áfangastaður?!Hvað!ætli!þið!að!gera!þar?!Hvernig!
er! veðrið?! Hvernig! er! umhverfið?! Hvaða! önnur! hljóð! en! í!
veðrinu! heyrast?! Hvaða! hljóð! eru! í! umhverfinu?! Hvaða! lykt!
finnur!þú?!Hvernig!líður!þér?!Hvað!er!í!kringum!þig?!Hver!með!
þér?!Ertu!með!mikinn!farangur?!!

Skrifaðu! niður! allt! sem! þú! upplifðir! frá! því! að! þú! komst! í!
húsbílinn!og!á!áfangastað!þinn.!

2.! Nemendur! teikna! mynd! af! því! sem! þeir! sáu/hugsuðu! í!
hugarflugi!með!leiðsögn.!

Kyrrmyndir!

Nemendum!er!skipt! í! litla!hópa,!þriggja!til! fjagra!manna!hópa.!
Þeir! deila! hugmyndum! sínum!með! hópnum! og! sýna!mynd! af!
því!sem!þeir!sáu!og!ákveða!síðan!í!sameiningu!eina!hugmynd!til!
að! sýna! sem! kyrrmynd.! Nemendur! velja! sem! hópur! eina!
kyrrmynd! og! stilla! sér! upp.! Ef! það! eru! ekki! nóg! hlutverk! á!
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myndinni! er! búið! til! hlutverk.! Kennari! gengur! síðan! á!milli! að!
hverjum! og! einum! og! spyr! hver! hann! er! og! hvað! er! hann! að!
gera!og!hvernig!honum/henni!líður!o.s.frv..!

Hvað!er!í!húsbílnum?!

Nemendur!fá!A;3!blað!og!brjóta!það!til!helminga!og!hefta!síðan!
hliðarnar! saman.!Möguleiki! á! að! láta! þá! föndra! eða! klippa! út!
kassabíl!á!hjólum!(vera!tilbúin!með!tilraun).!Utan!á!blaðið!skrifa!
þeir!húsbílinn!minn.!Þeir!geta!einnig!myndskreytt.!Hver!og!einn!
nemandi!fær!síðan!tíu! litla!hvíta!auða!miða!og!á!þá!skrifa!þeir!
hvað! er! í! húsbílnum.! Dæmi:! Pottar,! föt,! mat! og! fleira.! Eitt! á!
hvern! miða! og! setja! ofan! í! húsbílinn! sinn! (hvíta! blaðið! með!
hólfinu).! Kennari! segir! nemendum! að! skrifa! líka! á! miðana!
annað! en! föt,! þau! leikföng,! bækur! eða! annað! sem! er! í!
húsbílnum! (fjölbreytni).! Þegar! þessu! er! lokið! þá! stendur! hver!
og!einn!upp!og!segir!frá!því!sem!er!ofan!í!hvíta!umslaginu,!hvað!
það! sé!og! af! hverju! viðkomandi! kaus! að! taka!þetta!með! sér! í!
ferðalagið.! Í! lokin!væri!gaman!að!spyrja!hvort!nemandinn!hafi!
viljað!hafa!eitthvað!annað!sem!hann!fékk!ekki!að!hafa!með!sér.!
Ef!ekkert!kemur!þá!er!það!í!fínasta!lagi.!

Spuni!sem!talað!er!inná!

Nemendum! er! skipt! í! tveggja! manna! hópa! þar! sem! eiga! að!
setja! sig! í!hlutverk.!Þeir!eiga!að!spinna!upp!hvað!gerist!á!milli!
þeirra! en! síðan! eiga! aðrir! tveir! að! koma! sér! fyrir! til! hliðar! og!
túlka! hvað! er! að! gangi! með! orðum.! Þannig! að! það! eru! fjórir!
sem! sýna.! Dæmi:! Tveir! hundar! leika! sér! saman.! ,,Vá! hvað! er!
gaman!að!leika!við!þig!!Haha!!Já,!þú!ert!besti!vinur!minn“.!

Aðstæður:!

• Flugur!í!húsbíl.!

• Didda!og!Palli!að!laga!sprungið!dekk.!

• Mamma!og!pabbi!sitja!í!bílnum!en!sjá!að!annar!bíll!er!kyrrstæður!fyrir!
framan!þau.!

• Mýs!í!hrauninu.!

• Systkini!sitja!í!húsbíl!að!skoða!áttavita.!
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• Ísland!og!hafið!í!kring.!

Umræður!

Kennari!sýnir!nemendum!risastórt! landakort!og!er!það!skoðað!
fram!og! til! baka.! Þar! að!auki! er! rætt!hvar! áttirnar! eru,! suður,!
vestur,! austur! og! norður.! Hvernig! er! veðrið! í! þessum!
landshlutum?!Hvernig!haldið!þið!sé!að!búa!þar?!Hvar!er!mesti!
snjórinn?!Af!hverju!haldið!þið!að!það!sé?!

Viðtöl!

Kennari! biður! nemendur! að! setja! sig! í! stellingar! þar! sem!þeir!
eru!að!fara!sjá!spurningaþátt!í!sjónvarpi!þar!sem!nemendur!eru!
í!hlutverki!áttanna!(norður,!vestur,!austur,!suður).!Einn!og!einn!
nemandi!kemur!í!þáttinn!í!hlutverk!einhvers!áttanna!(þeir!ráða)!
og! spyr! spyrillinn! hann! spjörunum! úr.! Dæmi:! Hvað! ert! þú?!
Hvað!gerir!þú?!Af!hverju!ert!þú!svona!merkileg!átt?!Hvað!getur!
þú!gert!fyrir!mannkynið?!Hvað!hefur!þú!upplifað!í!gegnum!þína!
ævi?!

Paravinna!

Nemendur!eiga!að!vera!tveir!og!tveir!saman!og!fara! í!hlutverk!
annað!hvort!A!eða!B.!Þeir!draga!um!það!hjá!kennaranum.!Öll!
pörin! koma! sér! fyrir! og! tala! í! einu.! Kennari! stöðvar! ferlið! til!
dæmis!með!lófaklappi!þegar!honum!finnst!komið!nóg.!Síðan!er!
farið! hringinn! og! á! hvert! par! að! endursegja! samtalið! í! stuttu!
máli.!

Aðstæður:!Hvar!er!besta!veðrið?!

A!–!Austur! ! ! B!–!Suður!

B!–!Vestur! ! ! A!–!Norður!

!

!
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Kafli&5&–&Í&Borgarfirði&

Kennsluaðferðir:! Látbragð,! kyrrmyndir,! formleg! athöfn,!
samviskugöng,!kastljós!og!paravinna.!

Hjálpargögn:!Látbragðsmiðar!og!tákn!fyrir!gest.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Telja!upp!að!tíu!(liggjandi!á!bakinu,!ganga!um!rýmið,!loka!augum)!

• Fíll,!asni!og!pálmatré!

Látbragð!

Kennari!fær!einn!og!einn!nemenda!til!að!draga!miða!til!að!leika!
fyrir! framan! hina.! Þeir! eiga! að! giska! hvað! hann! er! að! leika.!
Miðarnir!skulu!vera!tengdir!nafnhætti!sagnorða!(að...).!

Kyrrmyndir!

Nemendur! ímynda! sér! að! þeir! séu! að! undirbúa! kvöldmat! og!
stilla! sér! upp! í! kyrrmynd.! Kennari! gengur! til! hvers! og! eins! og!
spyr!spurninga.!Dæmi:!Hver!ert!þú?!Hvað!ert!þú!að!gera?!Fyrir!
hvern!er!maturinn?!Hvað!er!í!matinn?!

Formleg!athöfn!

1.!Það!er!kvöldmatur!og!ætlum!við!öll!að!hjálpast!að!undirbúa!
matinn.!Kennari!spyr!hvað!er!í!matinn?!Hvað!þarf!að!undirbúa?!
Hver!ætlar!að!gera!hvað?!Dæmi:!Baka!köku,!grilla,!vaska!upp,!
skera!grænmeti,!smyrja!brauð.!Nemendur!stilla!sér!upp!ásamt!
kennaranum!í!hring!og!gera!allir!sömu!hreyfingar!í!einu.!Dæmi!
að! einn! nemandi! vill! skera! grænmeti! og! sýnir! viðkomandi!
hreyfingu!skulu!allir!herma!eftir!honum.!

2.! Þegar! kvöldmaturinn! er! tilbúinn! skal! bera! fram!matinn! og!
segja! gestum! hvað! er! í! boði,! hvað! þeir! gerðu! og! sýna!
viðkomandi!hreyfingu.!Kennari!setur!á!sig!tákn!sem!einn!gestur!
og!spyr!nemendur!um!matinn.!Dæmi:!Hvað!gerðir!þú?!Hvernig!
gerðir!þú!það?!Möguleiki!að!fá!nemendur!til!að!laga!til!og!vaska!
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upp!hjá! sér.!Gesturinn! smakkar! að! sjálfsögðu!matinn!og! segir!
hvað!honum!finnst.!

Samviskugöng!

Drengur! er! í! matarboði! hjá! afa! og! ömmu.! Honum! þykir!
maturinn! eitthvað! skrítinn! á! bragðið! og! veit! ekki! hvort! hann!
eigi!að!halda!áfram!að!borða!hann!eða!ekki.!Nemendur!mynda!
tvær!raðir!eins!og!það!myndi!göng.!Kennari!eða!nemandi!fer! í!
hlutverk!drengsins.!Önnur!röðin!(góð!samviska)!kemur!með!rök!
fyrir! því! að!hann!eigi! að!halda! áfram!að!borða!matinn!en!hin!
röðin! (slæm! samviska)! skal! koma! með! rök! gegn! því.! Þegar!
drengurinn!er!búinn!að!ganga!á!milli!og!hlusta!á!hverja!og!eina!
samvisku! í! einu! þá! skal! hann! velja! aðra! hvora! röðina! til! að!
ákveða!hvað!hann!ætlar!að!gera.!Valið!hans!eru!rætt.!

Kastljós!

Einn! nemandi! kemur! í! kastljós! í! hlutverki! drengsins! úr!
samviskugöngunum! og! hann! er! spurður! ýmissa! spurninga.!
Dæmi:! Hvað! heitir! þú?! Hvað! ertu! gamall?! Hvernig! leið! þér! í!
matarboðinu?! Síðan! er! gott! að! halda! áfram! og! fá! í! kastljós!
móður!drengsins,!ömmu!og!aðra!gesti!sem!voru!í!matarboðinu.!
Kannski!leynast!einhver!dularfull!leyndarmál.!

Paravinna!

Kennari!skiptir!nemendum!í!litla!hópa!og!eiga!þeir!að!sitja!fyrir!
framan!aðra!nemendur!og!spinna!upp!samræður!í!hlutverki!um!
hvað!sem!er.!Allar!aðstæðurnar!eru! í!matarboði!en!hlutverkin!
eru!mismunandi.!

A)!Þið!eruð!tvær!konur!í!matarboði.!

B)!Þið!eruð!kærustupar!í!matarboði!

C)! Þið! eruð! tvær! mýs! á! stefnumóti! undir! matarboði! hjá!
mannfólki.!
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D)! Þið! eruð! amma!og! tveir! orkumiklir! strákar! í!matarboði! hjá!
ömmu.!

E)!Þið!eruð!flaska!og!panna!á!matarborði!í!matarboði.!

F)!Þið!eruð!diskur!og!skál!á!matarborði!í!matarboði.!

G)!Þið!eruð!gaffall!og!glas!á!matarborði!í!matarboði.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&6&–&Á&Snæfellsnesi&

Kennsluaðferðir:! Útvarpsþáttur,! skrifað! í! hlutverk,!
persónusköpun,!sjónsköpun!og!samið!sögu.!

Hjálpargögn:! Föndurefniviður,! skæri,! leikmunir! (props),! blöð,!
blýantar,!litir,!og!tölva.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Að!láta!sig!detta!

• Þetta!er!ekki!...!Þetta!er!...!

Útvarpsþáttur!

Nemendur! vinna! tveir! saman.! Annar! er! spyrill! og! hinn!
viðmælandi.! Þeir! eiga! að! skapa! sér! persónur,! aðstæður! og!
viðfangsefni.!Dæmi:!Að!spyrillinn!er!neikvæður!eldri!karlmaður!
en! viðmælandinn! er! ung! jákvæð! söngkona.! Síðan! semja! þeir!
lítinn!útvarpsþátt!saman!og!æfa!hann!og!sýna!í!lokinn.!Gott!er!
að!gefa!nemendum!ákveðin!tíma!ramma!að!semja!og!æfa.!

Skrifað!í!hlutverk!

Nemendur! koma! sér! í! hlutverk! sinna! persóna! úr!
útvarpsþættinum! og! skrifa! um! þeirra! upplifun.! Dæmi:! ,,Þessi!
eldri! karl! var! alveg! hrikalega! leiðinlegur.! Sama! hvað! ég! sagði!
hann!svaraði!hann!dónalega!á!móti.!Allt!í!lagi,!ég!ætla!hætta!að!
hugsa!um!hann!og!vera!jákvæð!“.!

Persónusköpun!

1.!Nemendur!skapa!persónu!í!bekknum!sem!þeir!eru!í!og!skrifa!
niður! einkenni! persónunnar,! aldur,! hvað! hún! heitir,! hvaðan!
hún!kemur,!áhugamál,!hvað!gerir!hún!í!daglegu!lífi,!hverjir!eru!
vinir!og!fjölskylda!og!teikna!hana.!

2.!Unnið!áfram!með!persónurnar.!Pör!sett!saman!og!velta!fyrir!
sér! hvernig! gæti! sín! persóna! tengst! hinni?! Nemendur! semja!
það!á!sameiginlegt!blað,!eins!og!lítil!saga.!
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Sjónsköpun!(fyrir!framan!þá!er!autt!blað,!blýantur!og!litir)!!

1.! Kennari! lætur! nemendur! ímynda! sér! að! þeir! séu! á! leið! til!
útlanda!sem!persónan!sem!þeir!sköpuðu.!Hvað!sjá!þeir,!hvernig!
er! veðrið?! Er! heitt/kalt?! Er! mikill! vindur! eða! er! logn?!
Hugmyndir!koma!frá!nemendum.!Síðan!eiga!þeir!að!teikna!eða!
skrifa! niður! hluti! eða! annað! sem! þeim! sjá! fyrir! sér! úti! í!
útlöndum.!

2.! Nemendur! búa! til! sameiginleg! útlönd! sem! þeir! föndra!
saman.!Síðan!eiga!þeir!að!staðsetja!persónuna!sína!í!útlöndum.!
Möguleiki!er!síðan!að!láta!nemendur!búa!til!eina!sameiginlega!
sögu! út! frá! utanlandsferðinni! þeirra.! Kennari! skrifar! upp!
söguna!upp!í!tölvu!tengd!við!skjávarpa!þar!sem!allir!nemendur!
geta!séð.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&7&–&Á&leið&til&Vestfjarða&

Kennsluaðferðir:! Hugarflug! með! leiðsögn,! kyrrmyndir,!
persónusköpun! og! skrifað! í! hlutverk,! paravinna,! fundur! og!
kennari!í!hlutverki.!

Hjálpargögn:!Blöð,!blýantar,!litir!og!tákn!fyrir!ferjuskipstjóra.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Ég!hef...!

• Ég!frétti!að!þú!værir!meistari!í...!

Hugarflug!með!leiðsögn!(nemendur!loka!augum,!fyrir!framan!þá!er!autt!
blað!og!blýantur)!

Við!erum!stödd!í!ferju!og!erum!á!leið!á!Vestfirðina...!Við!erum!
úti!á!sjó!og!við!sjáum!bryggjuna.!Við!erum!nýkomin!úr!ferjunni.!
Það!er! sumar.!Við!göngum!út!úr! ferjunni!og!komum!að! litlum!
bæ.!Hvernig!er!veðrið?!Hvernig!var!ferðin?!Hvað!var!á!ferjunni?!
Hvað! sáum! við! á! leiðinni! að! bænum?! Hvernig! er! bærinn?!
Hvernig!er!umhverfið?!Hvaða!hljóð!eru!þar?!Hvaða! lykt! finnur!
þú?!Hvernig!líður!þér?!Hvað!er!í!kringum!þig?!Er!mikið!af!fólki?!
Hver!er!með!þér?!

Skrifaðu!niður! allt! sem!þú!upplifðir! frá! því! að! þú! komst! út! úr!
ferjunni.!

2.! Nemendur! teikna! mynd! að! því! sem! þeir! sáu/hugsuðu! í!
hugarflugi!með!leiðsögn.!

Kyrrmyndir!

Nemendum!skipt!í!litla!hópa!og!eiga!þeir!að!búa!til!saman!eina!
kyrrmynd! af! fólkinu! í! bænum! á! Vestfirðinum.! Hvaða! fólk! er!
þetta!og!hvað!eru!þau!að!gera?!Kennari!gengur!síðan!á!milli!og!
spyr! spurninga.! Dæmi:! Hvað! ert! þú?! Hvað! ert! þú! að! gera?!
Hvernig!líður!þér!í!bænum?!

!
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Persónusköpun!og!skrifað!í!hlutverk!

Hver! og! einn! nemandi! býr! til! eina! persónu! úr! bæ! á!
Vestfjörðum.! Þeir! gefa! persónunni! nafn,! aldur,! áhugamál! og!
starf.!Síðan!er!hún!teiknuð!upp!á!blað!og!skrifa!þau!sitt!dýpsta!
leyndarmál.!Eitthvað!sem!enginn!annar!veit!nema!þú.!

Kastljós!

Hver! og! einn! nemandi! setur! sig! í! spor! persónunnar! sinnar! og!
kemur! í!kastljós!þar!sem!hún!er!spurð!spjörunum!úr:!Hver!ert!
þú?! Hvað! ertu! gamall/gömul?! Hvernig! líður! þér! í! bænum!
þínum?!Hvernig!leið!þér!þegar!þú!sást!fólkið!koma!úr!ferjunni?!
Hvernig!heldur!þú!að!þetta!fólk!sé!gott?!Hvað!heldur!þú!að!það!
ætli!að!gera!í!bænum!þínum?!

Paravinna!

Kennari!skiptir!nemendum!í!litla!hópa!og!eiga!þeir!að!sitja!fyrir!
framan! aðra! nemendur,! spinna! upp! samræður! og! það! sem!
gerist.!Hugmyndir!um!aðstæður:!

A)! Þið! eruð! tveir! vinir! í! ferjunni! með! risa! sjónauka.! Þið! sjáið!
eitthvað!furðulegt!lengra!í!burtu.!Hvað!skyldi!þetta!vera.!

B)!Þið!eruð!tveir!selir!og!eruð!að!leita!ykkur!að!mat.!

C)!Þið!eruð!þrír!mávar!sem!hræðast!ferjuna.!

D)!Þið!eruð!maður!í!árabát!og!hvalur.!Þið!eruð!í!sjónum!að!leita!
að!einhverju!að!borða.!!

E)!Þið!eruð!móðir!og!sonur!sem!sitja!á!bekk!í!ferjunni.!

F)! Þið! eruð! tveir! vinir! í! ferjuferð.! Annar! er! rosa! kátur! í!
ferjuferðinni!en!hinn!er!orðin!ansi!grænn!í!framan.!

G)! Þið! eruð! faðir! og! sonur.! Þið! eruð! að! spá! og! spekúlera! í!
sjónum.!
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Fundur!og!kennari!í!hlutverki!

Kennari! setur! sig! í! hlutverk! ferjustjórans! sem! harðneitar! að!
sigla! ferjunni! yfir! til! gleði! eyjunnar!miklu! þar! sem! kátína! ríkir!
alla! daga,! allan! daginn.! Þar! mega! börn! gera! það! sem! hugur!
þeirra!girnist.!Nemendur!eru!farþegar!sem!ætla!þangað!en!þeir!
komast!ekki!vegna!þess!að!ferjustjórinn!neitar!að!sigla.!Það!er!
búið!að!ákveða!fund!til!að!finna!lausn!á!þessu!máli.!Nemendur!
spyrja! spurninga! og! ræða! við! ferjuskipstjórann! til! að! leita! að!
lausna.! Þegar! hún! er! fundin! gera! farþegarnir! (nemendur)!
samning! sem! ferjuskipstjórinn! skal! kvitta! undir.! Hvað! þarf! að!
koma! fram! í! samningnum?!Hvað! er! réttlátt?! Hvað! er! best! að!
gera?!Hversu!lengi!á!samningurinn!að!vara?!

!

!

!

!

!
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Kafli&8&–&Á&Hrafnseyri&

Kennsluaðferðir:! Látbragð,! afturhvarf,! formleg! athöfn,!
kyrrmyndir,! látbragð,! hljóðmynd,! þátttökuleikhús! og!
samviskugöng.!

Hjálpargögn:! Tákn! fyrir! miðasölukonu,! gömul! íþróttamynd,!
blöð!og!litir.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Gefa!gjöf!

• Zip,!Zap,!Bongj!

Látbragð!

Kennslustundin!hefst!með!því!að!nemendur!dreifa!sér!um!gólf!
stofunnar.! Kennari! gengur! um! gólfið! ásamt! nemendum! og!
reynir! að! fá!hugmyndir! frá!þeim!að! íþróttum! sem!þeir! þekkja!
og! gera! þeir! viðeigandi! hreyfingar.! Dæmi:! Badminton,! glíma,!
hástökk,!fótbolti,!langstökk,!kúluvarp,!handbolti!og!dans.!

Afturhvarf!

1.! Kennari! kemur! með! íþróttamynd.! Til! dæmis! mynd! af! eldri!
fótboltamynd!eða!álíka.!Nemendur!eiga!að!velta!fyrir!sér!hvað!
gæti! verið! í! gangi,! hvernig! líður! fólkinu,! hvað! er! að! gerast! og!
hvað!gerist!í!framhaldinu?!

2.! Nemendur! skipta! sér! í! tveggja! til! fjögurra! manna! hópa! og!
gera!viðkomandi!verkefni:!

• Nemendur!búa!til!spuna!út!frá!myndinni.!

• Nemendur!segja!frá!atviki!í!lífi!sínu!út!frá!mynd.!

• Nemendur!skrifa!í!hlutverki!út!frá!persónu!myndarinnar.!

• Nemendur!búa!til!kyrrmyndir!um!persónunum!á!myndum.!

• Nemendur!segja!frá!hvaða!hljóð!heyrast!á!myndinni.!

• Nemendur!búa!til!spuna!sem!gerist!mánuði!áður!en!myndin!er!tekin!
eða!mánuði!seinna.!
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• Nemendur! kynna! verkefnið! sitt! og! sýna! hinum! nemendum! og!
kennara.!

Formleg!athöfn!

Kennari!biður!nemendur!að!standa!í!hring!með!sér!og!segir!við!
þá! að! hann! heyrði! um! spennandi! íþróttaleik! sem! er! að! fara!
byrja!í!Laugardalnum.!Kennari!fær!samþykki!frá!nemendum!að!
kíkja!á!hann,!en!hvernig!komumst!við!inn!á!leikinn?!Nemendur!
gætu!komið!með!hugmynd!að!kaupa!miða!og!þá!er!tilvalið!að!
láta!þá!búa!til!miða.!Hvernig!lítur!hann!út!og!hvað!kostar!hann?!
Þegar!nemendur!eru!búnir! að!búa! til! sinn!miða! tekur! kennari!
miðann!og!fer!í!hlutverk!sem!miðasölukonu!í!búri.!Þeir!eiga!að!
mynda! röð! og! versla! sér! miða.! Miðasölukonan! réttir! þeim!
miðann! og! óskar! þeim! góðrar! skemmtunar! og! biður! þá! að!
koma!sér!fyrir!í!stúkunni.!

Kyrrmyndir,!látbragð!og!hljóðmynd!

Kennari! biður! nemendur! að! ímynda! sér! að! þeir! séu! á! leið! á!
spennandi!leik.!Hver!og!einn!nemandi!á!að!hugsa!sér!hljóð!sem!
hann!myndi!hrópa!á!spennandi!leik.!Þegar!því!er!lokið!er!skulu!
nemendur! stilla! sér! upp! í! kyrrmynd! þannig! það! myndist! ein!
stór.!Kennari!gefur!síðan!merki!þegar!nemendur!mega!fara!úr!
kyrrmyndinni! og! hrópa! hljóðið! sitt.! Athuga! að! hér! gæti!
myndast! mikill! hávaði.! Kennari! lýkur! aðferðinni! með! því! að!
kalla! yfir! hópinn:! ,,LIÐIÐ! OKKAR! VANN!“! og! biður! svo!
nemendur!að!setjast!niður.!

Þátttökuleikhús!

Kennari! setur! upp! aðstæður! og! fær! tvo! nemendur! í! hlutverk.!
Þeir! eiga! spinna! samtalið! og! koma! með! rök! fyrir! sínu! máli.!
Áhorfendur! fylgjast! vel! með! og! eiga! að! reyna! að! hjálpa! eða!
leysa! vandamálið! milli! þeirra.! Þeir! geta! gert! það! með! því! að!
segja! ,,stopp“!og!segja!annað!hvort! lausnina!upphátt!eða! fara!
sjálfir! í! hlutverk! og! prufa! þar! af! leiðandi! lausnina.! Svoleiðis!
gengur!þetta!þangað!til!það!finnst!lausn.!

Aðstæður:!
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A)! Drengur! vill! æfa! fótbolta!með! vini! sínum! en! hann! vill! það!
ekki!vegna!þess!að!það!eru!aðrir!strákar!á!æfingunni!sem!eiga!
það!til!að!stríða!og!gera!grín.!

B)!Mamma!vill!að!sonur!hennar!æfi!ballet!en!honum!þykir!það!
vera!stelpuíþrótt.!

C)! Pabbi! vill! að! dóttir! sín!æfi! kúluvarp! en! henni! finnst! það!of!
asnalegt.!

D)!Íþróttakennari!vill!fá!nemanda!taka!þátt!í!skotbolta!en!hann!
vill!það!ekki.!

E)! Vinir! eru! að! tala! saman.! Einn! þeirra! vill! ekki! taka! þátt! í!
keppninni!því!hann!er!hræddur!að!tapa.!

F)!Mamma!vill! fá!dóttur! sína!með! sér! í! búð!en!hún!vill! frekar!
heima!að!lesa!bók!um!fugla.!

Samviskugöng!

Nemendur!mynda!tvær!raðir!eins!og!það!myndi!göng.!Kennari!
fer! í! hlutverk! eða! fær! einn! sjálfboðaliða! til! að! fara! í! hlutverk!
stúlku!sem!heitir!Katrín!er!að!fara!að!keppa!í!glímu!en!hún!fær!
val!hvort!hún!vilji!keppa!eða!ekki.!Hún!er!svolítið!hrædd!um!að!
ef!hún!keppi!þá! tapar!hún.!Hún!er!ekki! viss!hvort!hún!eigi! að!
keppa!eða!ekki.!Hvað!á!hún!að!gera?!

Nemendur!mynda!tvær!raðir.!Önnur!röðin!(góð!samviska)!á!að!
koma!með!rök!fyrir!því!að!hún!eigi!að!keppa!en!hin!röðin!(slæm!
samviska)!kemur!með!rök!gegn!því!að!hún!eigi!ekki!að!keppa.!
Þegar!hún!er!búin!að!ganga!á!milli! og!hlusta!á!hverja!og!eina!
samvisku!í!einu!þá!skal!hún!velja!aðra!hvora!röðina.!

!

!

!
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Kafli&9&–&Á&Ísafirði&

Kennsluaðferðir:! Örlagavefur,! paravinna,! innri! raddir,! kastljós,!
fundur,! kennari! í! hlutverki,! hugstormun,! persónusköpun! og!
spuni.!

Hjálpargögn:!Hnykill,!blöð,!blýantar!og!tákn!fyrir!stúlku.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Já/Nei!hringur!

• Hlutverka;!og!orðaupphitun!

Kennari!gefur!fyrirmæli!að!segja!orð!eða!setningu!og!um!leið!á!
að!gera!viðkomandi!hreyfingu.!Nemendur!eiga!að!gera!að!segja!
viðkomandi! setningu! og! hreyfingu! þegar! hann! mætir!
einhverjum.! Allir! ganga! um! rýmið.! Dæmi:! ,,Góðan! daginn“! og!
heilsast,! ,,Hurrrgh!“! og! sýna! á! sér! vöðvana,! ,,Hæ“! og! vera!
feimin,! ,,Blessaður“! og! gefa! fimmu,! ,,Alagasam!“! og! veifa!
sprota,!hlægja!og!bora!í!nefið!um!leið.!

Örlagavefur!

1.! Kennari! biður! nemendur! að! mynda! hring! og! biður! þá! að!
segja!eitt!einkenni!um!útlitið!sitt/lýsa!sjálfum!sér!með!tveimur!
orðum!þegar!hnyklinum!er!kastað.!Dæmi:!Stutt!hár,!brúnt!hár,!
slétt!hár,!sítt!hár,!krullað!hár,!brún!augu.!Muna!að!halda!fast!í!
bandið.!Í!lokinn!hefur!myndast!eins!konar!köngulóavefur.!

2.! Þegar! hnykillinn! hefur! farið! hringinn! dreifir! kennarinn! litlu!
blaði!til!nemendanna!og!eiga!þeir!að!teikna!sjálfan!sig!og!setja!
það!inn!í!köngulóavefinn.!Síðan!er!gengið!á!milli!og!myndirnar!
skoðaðar.!

Paravinna!

Nemendur!eiga!að!vera!tveir!og!tveir!saman!og!fara! í!hlutverk!
annað!hvort!A!eða!B.!Þeir!draga!um!það!hjá!kennaranum.!Öll!
pörin! koma! sér! fyrir! og! tala! í! einu.! Kennari! stöðvar! ferlið! til!
dæmis!með!lófaklappi!þegar!honum!finnst!komið!nóg.!Síðan!er!
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farið! hringinn! og! á! hvert! par! að! endursegja! samtalið! í! stuttu!
máli.!

Aðstæður:!Á!hárgreiðslustofu!

A!–!Hárgreiðslumaður! ! ! A!–!Móðir!

B!–!Gamall!maður! ! ! B!–!Lítið!barn!

A!–!Sjampó! ! ! ! A!–!Greiða!

B!–!Hárnæring! ! ! ! B!–!Hárbursti!

A!–!Naglalakk! ! ! ! A!–!Hárþurrka!

B!–!Skæri!! ! ! ! B!;!Spegill!

Innri!raddir!

Nemendur!eru! í! fjagra!manna!hópum.!Tveir!sitja!á!stól!á!móti!
hvor! öðrum! en! hinir! standa! fyrir! aftan! þá.! Þeir! sem! sitja! tala!
saman! en! hinir! sem! standa! fyrir! aftan! eiga! að! túlka! hugsanir!
þeirra.!Því! í! daglegu! lífi! segjum!við!annað!en!við!okkur! finnst,!
sem! dæmi! má! nefna! getum! við! sagt! að! okkur! þykir! kakan!
rosalega!góð!en!í!raun!og!veru!eru!hún!mjög!vond.!

Nemendur! eru! settir! í! aðstæður:! Einn! fer! í! hlutverk!
hárgreiðslumanns! sem! vinnur! á! hárgreiðslustofu.! Annar!
nemandinn! er! stelpa! í! klippingu! hjá! hárgreiðslumanninum.!
Hvernig! líður! þeim?! Hvað! fer! á! milli! þeirra?! Dæmi:! Rosalega!
ertu!með!flotta!klippingu!!Þetta!er!eitt!ljótasta!sem!ég!hef!séð,!
hvað!var!hún!að!spá?!

Kastljós!

Kennari!fær!tvo!sjálfboðaliða!til!að!koma!og!setja!sig!í!hlutverk!
hárgreiðslumannsins! og! stelpunnar! sem! fór! í! klippingu! til! að!
spyrja!nánar!úti!atvikið!sem!átti!sér!stað!á!hárgreiðslustofunni.!
Muna!að!spyrja!opinna!spurninga!!Dæmi:!Af!hverju!fórstu!ekki!
eftir! óskum! kúnnans?! Hvernig! líður! þér?! Hvað! gerðist!



!

172!

eiginlega?!Af!hverju!líður!þér!svona?!Hvernig!ætlar!þú!að!leysa!
þetta?!

Athuga! að! það! er!möguleiki! að! fá! aðra! í! kastljós! til! dæmis! er!
möguleiki! að! fá! konu! sem! sat! þarna! með! litla! púðluhundinn!
sinn!á!meðan!öllu!þessu!stóð.!Hvernig!leið!henni?!Hvað!fannst!
henni! um! þetta?! Hvað! hugsaðir! þú?! Af! hverju! gerðir! þú! ekki!
neitt?!

Fundur!og!kennari!í!hlutverki!

Kennari!setur!sig!í!hlutverk!stúlkunnar!ætlar!að!kæra!þetta!mál!
því!þetta!meiddi!hana! í....! (hjartanu).!Fólk! finnst!hún!bregðast!
aðeins!of!harkalega!en!hún!sér!enga!lausn!á!þessu.!Nemendur!
fara! í! hlutverk! sem! eigendur! hárgreiðslustofunnar! og! reyna!
finna! lausn! á! málunum! því! þeir! vilja! verja! orðspor!
hárgreiðslustofunnar.! Að! þar! er! best! að! láta! klippa! sig.!
Nemendur!skrifa!niður!lausnir!og!finna!rök!fyrir!því.!Þegar!þeir!
hafa! lokið! við! að! skrifa! niður! lausnina! er! hún! borin! undir!
stúlkuna! og! hún! hlustar! á! hverja! og! eina.! Síðan! ákveður! hún!
hvort!hún!tekur!við!einhverri!lausn!eður!ei.!

Hugstormun!

Kennari! spyr! nemendur! hvort! einhver! af! þeim! hafa!
beinbrotnað!og!fær!svör!frá!þeim.!Þau!velta!fyrir!sér!til!dæmis!
hvernig! er! að! vera! beinbrotin,! hvar! væri! verst! að! vera!
beinbrotinn,! hvernig! yrði! verst! að! beinbrotna,! hvað! þarf! að!
gera!við!beinbrot,!hvað!gerist!ef!þú!ferð!ekki!strax!til!læknis!og!
lætur!laga!það?!

Persónusköpun!

Nemendur! skapa! sér! persónu! sem!meiddi! sig! einhverstaðar! á!
líkamanum.!Þeir!teikna!persónuna!upp!og!skrifa!niður!einkenni!
þess.!Dæmi:!Nafn,!aldur,!hvað!það!borðar,!hvernig!það!lítur!út,!
hvað! elskar! það! og! hatar.! Síðan! skulu! nemendur! kynna!
persónuna! sína! og! segja! hvar! og! hvernig! hún! meiddi! sig.!
Möguleiki!er!á!að!hengja!upp!persónuna!upp!á!vegg.!
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Spuni!

Tveir!og!tveir!nemendur!vinna!saman.!Þeir!ræða!saman!í!hvaða!
ævintýrum! persónur! þeirra! gætu! lent! í! saman.! Gott! að! finna!
eitthvað! vandamál! og! lausnina! á! því.! Síðan! sýna! nemendur!
spunann!sinn!fyrir!framan!nemendahópinn.!

!
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Kafli&10&–&Á&Akureyri&

Kennsluaðferðir:!Frá!hatti/húfu!yfir!í!sýningu.!

Hjálpargögn:!Málningarlímband,!stólar,!hattar,!hárkollur,!húfur,!
yfirhafnir,!blöð,!blýantar,!litir,!tromma,!spjaldtölva.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Hver!stal!kökunni!úr!krúsinni!í!gær!

• Guffi!

Frá!hatti/húfu!yfir!í!sýningu!(Ferlið!gæti!tekið!um!40!mínútur+)!

Fyrir!kennslustundina!þarf!kennarinn!að!vera!búin!að!undirbúa!
stofuna!hjá!sér:!

1)! Finna! til!mikinn! fjölda! yfirhafna,!hatta,! húfur,! kollur.! Sett! á!
borð.!

2)!Líma!rýmið!með!límbandi,!búa!til!hólf!í!miðjunni!þar!sem!allir!
eru.!

3)!Stólar!fyrir!hvern!og!einn!settir!inn!í!hvert!hólf.!!

Ferli!hefst:!

1.!Nemendur!prufa!og! skoða!höfuðföt.!Allir! velja! sér! eitt! slíkt!
og!setjast!á!stól.!

2.! Eftir! smá! stund! er! skipt! um! höfuðföt.! Þetta! er! gert! svona!
fjórum!til!fimm!sinnum.!!

3.!Að!lokum!velur!nemandi!höfuðfat!sem!hann!vill!vinna!áfram!
með.!

4.!Allir!í!smárými.!Inni!í!sínu!hólfi.!

5.!Nemendur!finna!út!fjögur!hreyfimunstur.!
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6.!Gera!hreyfingarnar!og!endurtaka!þær.!

7.! Í! hvaða! rými! ert! þú?! Hvar! er! hurðin,! hvar! er! glugginn?!
Kennari!afhendir!nemendum!blað,!blýant!og!liti.!Nú!teikna!allir!
útlínur!af!því!rými!sem!þeir!telja!sig!vera!í.!Myndirnar!hengdar!
upp!og!allir!fá!að!skoða!þær.!

8.!Nú!notar!kennari!trommu.!Þegar!slegið!er!einu!sinni!þá!eru!
allir! inni! hjá! sér,! en! þegar! kennari! slær! þrisvar! þá! getur! fólk!
farið! á! stjá.! Það! má! tala! en! aðeins! tveir! mega! vera! í! einu! í!
hverju!rými!hjá!hinum.!Allir!mega!vera!í!einu!í!alrýminu.!

9.! Þegar! spuninn!er! búinn!þá! setjast! allir! niður!og! skrifa! bréf.!
Bréfið!byrjar!svona:!

,,Í!dag!gerðist!svolítið!merkilegt/undarlegt........“!

10.!Nokkur!bréf! eru! lesin! (sjálfboðaliðar)!og! síðan!er!hægt!að!
láta! nemendur! vinna! út! frá! bréfinu! og! blanda! því! öllu! saman!
yfir! í!einn!spuna.!Möguleiki!á!að!skipta!nemendum!í!hópa!þar!
sem!hver! og! einn! tekur! litla! senu.! Þetta! yrði! allt! saman! tekið!
upp!á!spjaldtölvu!og!horft!á!í!sömu!kennslustund!ef!tími!leyfir.!!

!
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Kafli&11&–&Við&Mývatn&

Kennsluaðferðir:! Hugarflug! með! leiðsögn,! skrifað! í! hlutverk,!
samviskugöng,! kastljós! og! paravinna.! Þar! á! meðal! úr!
heildstæða!ferlinu.!

Hjálpargögn:!Vefefnið!Leiklist(í(kennslu!eftir!Önnu!Jeppesen!og!
Ásu! Helgu! Ragnarsdóttur! (athuga! hjálpargögn! þar),! blöð! og!
blýantar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Zombieleikur!

• Sá!sem!hefur!lyklavöldin!

Nemendur!setjast!í!hring!og!kennari!biður!um!sjálfboðaliða.!Sá!
sest!á!stól!í!miðjum!hringnum!með!bundið!fyrir!augun.!Hann!er!
tröll.!Kennari!setur!lykil!undir!stólinn.!Það!á!að!tákna!töfralykill.!
Síðan!kallar!hann!eftir!hljóðlátum!sjálfboðaliða!sem!treystir!sér!
til!að!reyna!að!ná!lyklinum.!Ef!sá!sem!situr!heyrir!hinn!nálgast!
má! hann! reyna! að! ná! honum,! þó! sitjandi! á! stólnum.! Ef!
sjálfboðaliðinn! næst! þá! fer! hann! í! sæti! sitt! og! annar! reynir.!
Leikurinn!krefst!þagnar,!einbeitingar,!hlustunar!og!sjálfsaga.!

Hugarflug!með!leiðsögn!(nemendur!loka!augum,!fyrir!framan!þá!er!autt!
blað!og!blýantur)!

Við! erum! stödd! við! Mývatn,! við! horfum! í! kringum! okkur! og!
sjáum!allt! umhverfið.!Við! göngum!alveg!að!Mývatni!og! sjáum!
eitthvað!undarlegt.!Hvað!sérð!þú?!Hvernig!er!veðrið?!Hvað!er!í!
kringum! þig?! Hvaða! hljóð! heyrir! þú?! Hvaða! lykt! finnur! þú?!
Hvernig!líður!þér?!Hver!er!með!þér?!Nemendur!teikna!mynd!að!
því!sem!þeir!sáu/hugsuðu!í!hugarflugi!með!leiðsögn.!

Skrifað!í!hlutverk!

Nemendur!skipta!sér! í! litla!hópa!og!skrifa! litla!sögu! í!hlutverki!
sem!tröll.!Þar!á!að!koma! fram! í!hverju!þau! lenda! í!og!hvernig!
þau! leysa! það.! Kennari! tekur! síðan! sögurnar! og! geymir! þær!
fyrir!seinna!verkefni!í!kennslustundinni.!
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Samviskugöng!

Nemendur!mynda!tvær!raðir!eins!og!það!myndi!göng.!Kennari!
eða! nemandi! fer! í! hlutverk! tröllakonu! sem! þarf! að! finna!mat!
fyrir!fjölskylduna!sína.!Allur!matur!á!heimilinu!er!búinn!og!það!
þarf!að! finna!meira.!Hún!er!óviss!hvort!hún!ætti!að! fara!núna!
eða!seinna!því!hún!hefur!aðeins!lítinn!tíma!til!að!gera!það!áður!
en! sólin! kemur! upp.! Því! ef! hún! kemur! upp! og! skín! á! hana!
breytist!hún!í!stein.!

Önnur! röðin! (góð! samviska)! vill! að! hún! fari! og! nái! í! mat! og!
koma!með!rök!fyrir!því!en!hin!röðin!(slæm!samviska)!skal!koma!
með!rök!fyrir!því!að!hún!eigi!ekki!að!fara.!Þegar!tröllakonan!er!
búin!að!ganga!á!milli!og!hlusta!á!hverja!og!eina!samvisku!í!einu!
þá! skal! hún! velja! aðra! hvora! röðina! til! að! ákveða! hvað! hún!
ætlar!að!gera.!Valið!hennar!eru!rætt.!

Kastljós!

Kennari! fær! einn! sjálfboðaliða! til! að! koma! í! hlutverk!
tröllakonunnar.! Nemendur! spyrja! hana! spjörunum! úr.! Dæmi:!
Hvað! er! hún! gömul?! Hverjir! eru! í! fjölskyldunni?! Hvaða! mat!
ætlaði!hún!að!ná!í?!Hvar!var!þessi!matur?!Hver!er!ástæðan!fyrir!
því!að!hún!fór!og!náði!í!mat?!Á!hún!tröllkarl?!Af!hverju!fóru!þau!
ekki!saman!að!ná!í!mat?!

Paravinna!

Kennari! skiptir! nemendum! í! litla! hópa.! Tveir! og! tveir! vinna!
saman.! Þeir! draga! eina! sögu! sem! var! samin! í! upphafi!
kennslustundar! og! eiga! þeir! að! lesa! hana,! æfa! hana! og! sýna!
fyrir!hinum.!(Hér!ættu!að!vera!liðnar!um!það!bil!30!mínútur!af!
80!mínútna!kennslustund).!

Kennari! segir! nemendum! að! hann! ætlar! að! segja! þeim! sögu!
(heildstætt!ferli)!sem!heitir!Tröll(og(samskipti,!sem!er!í!vefefni!
eftir!Önnu!Jeppesen!og!Ásu!Helgu!Ragnarsdóttur.!Þaðan!heldur!
kennari!áfram!með!kennslustund!sína.!

!
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Kafli&12&–&Í&Ásbyrgi&

Kennsluaðferðir:! Formleg! athöfn,! semja! lag! og! hugarflug!með!
leiðsögn.!Þar!að!meðal!úr!heildstæða!ferlinu.!

Hjálpargögn:!Vefefnið!Leiklist(í(kennslu!eftir!Önnu!Jeppesen!og!
Ásu!Helgu!Ragnarsdóttur,!blöð,!kerti!og!litir.!

Formleg!athöfn!!

Kennari!biður!nemendur!að!standa!í!hring!með!sér!út!á!gólfi!og!
segir!við!þá!að!við!erum!að!fara!í!útileigu!saman!og!við!þurfum!
að!pakka!niður!í!tösku.!Hvað!þurfum!við!að!taka!með!okkur!og!
hvernig!gerum!við!það?!Kennari!fær!hugmyndir!frá!nemendum!
og! viðeigandi! hreyfingar! eru! gerðar! saman.! Síðan! er! keyrt! á!
áfangastað.!Gott!er!að!stoppa!af!og! til!og!benda!á!ýmsa!staði!
úti! á! landi,! til! dæmis! Ingólfsfjall,! fer! eftir! hvert! ferðinni! er!
heitið.!Þegar!komið!er!á!áfangastaðinn!þarf!að!setja!upp! tjald!
og! fær! kennari! hugmyndir! frá! nemendum! hvernig! setja! skal!
það!upp.!Þegar!búið!er!að!setja!upp!tjaldið!er!greinilega!komið!
kvöld!og!það!er!byrjað!að!kólna!en!hvað!getum!við!gert! til!að!
hlýja!okkur?!Kveikja!bál?!Hvernig!gerum!við!það?!Síðan!kemur!
kennari!með!tillögu!að!syngja!og!spila!saman!því!það!er!gaman.!

Semja!lag!

Nemendum!er! skipt! í! litla!hópa!og!þeir!eiga!að! semja! lítið! lag!
sem!má!vera!á!hvaða!tungumáli!sem!er.!Þeir! flytja!síðan! lagið!
við!varðeldinn!þegar!allir!hafa!lokið!við!að!semja.!Möguleiki!að!
taka!þekkt!lag!og!breyta!textanum!aðeins.!

Hugarflug!með!leiðsögn!

Nemendur! setjast! í! hring! við! bálið! og! hlýja! sér.! Kennari! biður!
nemendur! að! loka! augum! og! hugsa! sér! hvernig! umhverfið! er!
hérna! í! kringum!okkur! í!útileigunni.!Hvað! sérð!þú?!Hvernig!er!
veðrið?!Hvernig!líður!þér?!Hvaða!lykt!finnur!þú?!Hvernig!finnst!
þér!að!sitja!við!bál?!Ertu!hrædd/ur?!Kennari!réttir!hverjum!og!
einum!nemenda!og!biður!þá!að! teikna!það!sem!þeir! sáu!með!
hugarflugi!með!leiðsögn.!
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(Hér! ættu! að! vera! liðnar! um! það! bil! 30! –! 35! mínútur! af! 80!
mínútna!kennslustund).!

Kennari! segir! nemendum! að! hann! ætli! að! segja! þeim! sögu!
(heildstætt! ferli)! sem!heitir!Fjallið,(sem!er! í! vefefni!eftir!Önnu!
Jeppesen! og! Ásu! Helgu! Ragnarsdóttur.! Þaðan! heldur! kennari!
áfram!með!kennslustund!sína.!
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Kafli&13&–&Á&Egilsstöðum&

Kennsluaðferðir:! Sérfræðingar,! persónusköpun,! uppboð,! innri!
raddir,!kastljós,!skrifað!í!hlutverk!og!látbragð.!

Hjálpargögn:! Hlutir,! blöð,! blýantar! og! tákn! fyrir! stjórnanda! á!
uppboði.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Zip,!Zap,!Bongj!

• Þetta!er!ekki...!Þetta!er...!

Sérfræðingar!

Kennari! skiptir! nemendum! í! tveggja! manna! hópa! og! fá! þeir!
úthlutaðan!hlut!sem!þeir!að!skoða!vel!og!vandlega.!Þeir!skrifa!
niður! á! blað! og! skálda! hvaða! hlutur! þetta! er.! Gæti! verið!
hárbursti! til! dæmis! en! þetta! er! ekki! hárbursti! í! raun! og! veru.!
Þetta! er! ofurkíkir! sem...! .! Nemendur! skrifa! um! hlutinn,! hvað!
þetta! er,! hvaða! einkenni! hefur! það,! hvað! gerir! það,! kosti! og!
galla! þess.! Nemendur! kynna! síðan! hlutinn! sinn! fyrir! hinum.!
Nemendur!rétta!kennaranum!viðkomandi!hlut!og!lýsingu.!

Persónusköpun!

Nemendur!skapa!sér!persónu!sem!er!á!leið!á!uppboð.!Hvað!er!
uppboð?!Hvernig!fer!það!fram?!Hvernig!hagar!fólk!sér!á!slíkum!
stað?! Eru! allir! kurteisir?! Nemendur! skrifa! niður! einkenni!
persónunnar,! aldur,! hvað! hún! heitir,! hvaðan! kemur! hún,!
áhugamál,! hvað! gerir! hún! í! daglegu! lífi,! hver! eru! vinir! og!
fjölskylda!og!teikna!hana.!

Uppboð!

Kennari!setur!sig!í!hlutverk!stjórnanda!á!uppboði.!Það!á!að!selja!
allskyns! áhugaverða!hluti! (hluti! sem!nemendur! sköpuðu! fyrr! í!
ferlinu).!Nemendur!setja!í!spor!persónunnar!sem!þeir!sköpuðu.!
Þeir!eru!staddir!á!uppboði!og!eiga!þeir!að!bjóða!í!hluti!sem!þeir!
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hafa! áhuga! á.!Áhugavert! að! sjá! hvort! uppboðið! gengur! smurt!
fyrir!sig!eða!ekki.!

Innri!raddir!

Kennari! fær! fjóra! sjálfboðaliða.! Möguleiki! að! fá! fleiri! síðar.!
Tveir!eru!í!hlutverki!persónurnar!sem!þeir!sköpuðu!og!sitja!þeir!
í! stól! og! ræða! saman! hlutina! sem! þeir! keyptu! á! uppboðinu.!
Hinir! tveir! standa! fyrir! aftan! sem! eiga! að! tákna! hugsanir! og!
tilfinningarnar!þeirra!í!raun!og!veru.!

Kastljós!

Kennari! biður! sjálfboðaliða! að! koma! í! kastljós! í! hlutverki!
persónunnar! sem! hann! skapaði.! Þar! má! kynnast! persónunni!
betur!og!spyrja!hana!spjörunum!úr.!Dæmi:!Hver!ert!þú?!Hvað!
heitir! þú?! Hvað! ertu! gamall/gömul?! Hvernig! leið! þér! á!
uppboðinu?! Langaði! þig! í! einhvern! sérstakan! hlut! sem! þú!
fékkst!ekki?!Af!hverju!hugsaðir!þú!,,svona“!þegar!þeir!þið!voruð!
að!ræða!saman!um!hlutina!sem!þið!keyptuð?!!

Skrifað!í!hlutverk!og!látbragð!

Unnið! áfram!með! persónurnar.! Nemendur! vinna! saman! tveir!
og! tveir! og! velta! fyrir! sér! hvernig! sín! persóna! tengist! hinni!
ásamt!hlutnum!sem!þeir!keyptu!á!uppboðinu.!Hugmynd!að!láta!
nemendur! búa! til! ævintýri! sem! persónurnar! lenda! í! tengt!
hlutnum.!Nemendur!semja!það!á!sameiginlegt!blað,!líkt!og!litla!
sögu.!Nemendur!æfa!hana!og!sýna!það!hinum.!

!

!

!

!

!
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Kafli&14&–&Á&Hornafirði&

Kennsluaðferðir:! Látbragð,! sköpun,! auglýsing,! símtal! og!
afturhvarf.!

Hjálpargöng:!Myndir!af!verkstæðum!og!látbragðsmiðar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• S;spuni!

• Ég!hef...!

Látbragð!

Kennari!er!búin!að!útbúa!miða!tengt!verkstæði.!Nemendum!er!
skipt! í! tvö! lið! þar! sem! einn! úr! hverju! liði! dregur! miða! hjá!
kennaranum!og!eiga!þeir!að!leika!það!sem!stendur!á!miðanum!
fyrir!liðið!sitt.!Liðin!eiga!að!giska!á!hvað!þeir!leika.!Möguleiki!á!
að!hafa!stigatöflu!og!gefið!er!stig!ef!giskað!er!á!rétt.!

Sköpun!

Kennari! skiptir! nemendum! í! þrjá!hópa.!Þeir! eiga!að! skapa! sitt!
eigið!verkstæði!í!sameiningu!og!velta!fyrir!sér!hvað!er!sérstakt!
við!þeirra!verkstæði?!Hvað!gera!þeir!á!verkstæðinu?!Hvað!hafa!
þeir!uppá!að!bjóða!sem!aðrir!bjóða!ekki!uppá?!Eru!þeir!búnir!
að! sérhæfa! sig! í! einhverju?! Hvað! er! þeirra! einkunnarorð?!
Hverjir! vinna! þarna?!Hvað! heita! þeir?!Gott! að! láta! nemendur!
velta! fyrir! sér! og! hugsa! þetta! vel! því! næst! búa! þeir! til!
auglýsingu.!

Auglýsing!

Nemendahópurinn! býr! til! auglýsingu! fyrir! verkstæðið! þeirra.!
Þeir!semja!það!sem!þeir!ætla!segja!í!auglýsingunni!og!æfa!það.!
Síðan! fá! þeir! spjaldtölvu! hjá! kennaranum! og! taka! upp!
auglýsinguna.! Þegar! allir! hafa! lokið! við! þetta! er! horft! á!
auglýsingarnar!í!gegnum!skjávarpa!ef!það!er!möguleiki.!

!
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Símtal!

Kennari!fær!nemanda!einn!í!einu!úr!hverju!verkstæði!í!hlutverk!
vinnumanns/konu! á! verkstæðinu.! Kennari! fer! í! hlutverk!
persónu! sem! leitað! að! góðu! verkstæði! til! að! láta! skipta! um!
dekk!og!útskýrir!málið.!Settir!eru!saman!tveir!stólar,!bak!í!bak.!
Þetta!er!símtal.!Dæmi!,,Góðan!daginn.!Já!ég!er!að!leita!að!góðu!
verkstæði! til! að! fara! með! bílinn! á.! Dekkið! sprakk! á! bílnum!
mínum! og! ég! er! ekki! með! neitt! varadekk.! Vegirnir! hér! fyrir!
norðan!geta!verið!ansi!holóttir!!Það!var!samt!gott!að!við!vorum!
á! jafnsléttu! en! ekki! í! brekku!! Annars! hefði! bílinn! örugglega!
runnið! niður!! Vegurinn! var! líka! svo! vondur! af! því! að! það! var!
búið! að! rigna! svo! mikið.! En! getið! þið! skipt! dekkið?! Hvernig!
verður!þetta?!Komið!þið!og!sækið!bílinn!eða?!Hvað!tekur!það!
langann!tíma?!Hvað!kostar!það?“.!

Afturhvarf!

1.! Kennari! kemur! með! ýmsar! myndir! af! verkstæðum.!
Nemendur! eiga! að! velta! fyrir! sér! hvað! gæti! verið! í! gangi,!
hvernig! líður! fólkinu,! hvað! er! að! gerast! og! hvað! gerist! í!
framhaldinu?!

2.! Nemendur! skipta! sér! í! tveggja! til! fjögurra! manna! hópa! og!
gera!viðkomandi!verkefni:!

A)!Nemendur!búa!til!spuna!út!frá!myndinni.!

B)!Nemendur!segja!frá!atviki!í!lífi!sínu!út!frá!mynd.!

C)!Nemendur!skrifa!í!hlutverki!út!frá!persónu!myndarinnar.!

D)!Nemendur!búa!til!kyrrmyndir!um!persónurnar!á!myndunum.!

E)!Nemendur!búa!til!spuna!sem!gerist!mánuði!áður!en!myndin!
er!tekin!eða!mánuði!seinna.!

F)! Nemendur! kynna! verkefnið! sitt! og! sýna! það! fyrir! hinum!
nemendum!og!kennara.!
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Kafli&15&–&Á&Suðurlandi&

Kennsluaðferðir:! Formleg! athöfn,! sjónsköpun,! paravinna,!
kyrrmyndir,!bull!í!beinni!og!dýpkun!á!hlutverki.!

Hjálpargögn:!Blöð!og!blýantar.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

Formleg!athöfn!

Kennari!biður!nemendur!að!standa!í!hring!með!sér!úti!á!gólfi!og!
segir!við!þá!að!við!séum!að!fara!í!ferðalag!og!skoða!merkilega!
staði! saman.! Við! þurfum! að! keyra! þangað! því! það! er! svolítið!
langt! í! burtu.! Síðan! er! keyrt! af! stað! á! áfangastaði! og! kennari!
segir!og!nemendur!herma!eftir:!

1.!Við!erum!að!fara!í!ferðalag!!

2.!Og!við!ætlum!að!skemmta!okkur!vel!!

3.!Þetta!verður!æðislegt!!

4.!Við!erum!viss!um!það!!

Kennari!fær!hugmyndir!frá!nemendum!hvaða!hreyfing!og!hljóð!
eiga! við! þegar! er! keyrt.! Nemendur! búa! til! hljóð! og! hreyfa! sig!
eins!búið!var!að!ákveða.!

Kennari:! ,,Nei!! Sjáið!! Risa! stór! og! mikill! foss!! Þarna!! Lengra! í!
burtu!! En! bíðið! hér! er! skilti! og! á! því! stendur...! Gullfoss.! Af!
hverju! heitir! fossinn! það?“! Kennari! fær! hugmyndir! frá!
nemendum.!,,Við!skulum!ganga!að!honum.!En!hvernig!göngum!
við! að! honum! og! hvað! heyrist?“! Kennari! fær! hugmyndir! frá!
nemendum!um!hreyfingu!og!hljóð.!

Kennari:! ,,Váááá!! Gullfoss! er! ekkert! smá! stór!! Hvað! er! þetta!
sem!við!fáum!í!andlitið?!Hvernig!verðum!við!í!framan!þegar!við!
fáum!það!á!okkur?“!Kennari!fær!hugmyndir!frá!nemendum.!
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Kennari:! ,,Jæja!! Þá! skulum! við! að! halda! áfram! á! vit!
ævintýranna!“!Gengið!er! til!baka!með!viðeigandi!hreyfingu!og!
hljóð.!Keyrt!er!af!stað!á!næsta!áfangastað.!

Kennari:! ,,Nau,! nau,! nau!! Hvað! er! þetta!?! Vó,! þetta! er! heitt!!
Hvað! getur! þetta! verið?“! Kennari! fær! hugmyndir! frá!
nemendum!hvað!þetta!heita!getur!verið.!

Kennari:!,,Hér!er!skilti!og!það!stendur!að!þetta!sé!hver!og!þeir!
eru!stórhættulegir!því!þeir!eru!svo!heitir!!,,Vinsamlegast!haldið!
ykkur!hinu!megin!við!bandið“.!Hmm,!hvað!gerist!ef!við!snertum!
mjög!heitt!vatn?!En!sjáið!þarna!!!!Þarna!er!risastór!hver!!Eigum!
við! að! hlaupa! að! honum?! Hvernig! gerum! við! það! og! hvað!
heyrist! þegar! við! hlaupum?“! Kennari! fær! hugmyndir! frá!
nemendum!og!viðeigandi!hreyfingar!og!hljóð!eru!gerðar.!

Kennari:! ,,STOP!! Hér! er! band! sem! segir! okkur! að! við!megum!
ekki! fara! nær!! En! vááá!! Þetta! er! ekkert! smá! stór! hver!! Hvað!
heyrist!þegar!þeir!gjósa?!Hvað!gerum!við!þegar!við!sjáum!hver!
gýs?“! Kennari! fær! hugmyndir! frá! nemendum! og! hvaða! hljóð!
heyrist.!Gott!er!að!endurtaka!hreyfingarnar!og!hljóðið!nokkrum!
sinnum.!

Kennari:! ,,Jæja!! Þá! er! best! að! halda! áfram! og! á! seinasta!
áfangastaðinn! okkar!! Hvert! haldið! þið! að! við! séum! að! fara?“!
Kennari! fær! hugmyndir! frá! nemendum! og! ferðinni! er! haldið!
áfram!keyrandi.!

Kennari:! ,,Sjáið! vinir! og! vinkonur!! Þingvellir!! Af! hverju! heitir!
þessi!staður!það?!Hvað!var!gert!á!Þingvöllum?!Hvað!sjáið!þið!á!
Þingvöllum?“!Kennari!fær!hugmyndir!frá!nemendum!hvað!þeir!
sjá.!

Kennari:! ,,Nei!!Hér!er! fallegt!og!djúpt!vatn.!Sjáið!þið!allt!þetta!
sem!glitrar!þarna!niðri?!Hvað!er!þetta?!Eigum!við!líka!að!kasta!
slíku! ofan! í! vatnið?! Má! það?“! Kennari! fær! hugmyndir! frá!
nemendum.!

Kennari:! ,,Nei,!sjáið!!Þarna!er! leikvöllur!á!túninu.!Eigum!við!að!
leika!okkur?!Hvað!eigum!við!að!gera,!hvernig!gerum!við!það!og!
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hvað!hljóð!heyrist?“!Kennari!fær!hugmyndir!frá!nemendum!og!
hvaða!hljóð!gæti!heyrst.!

Kennari:! ,,Þetta! var! gaman.! Nú! þurfum! við! að! keyra! heim“.!
Kennari!spyr!nemendur!hvernig!þeim!líður,!hvernig!keyrum!við!
heim!í!samræmi!við!líðan!og!hvað!hljóð!heyrist.!

Sjónsköpun!(fyrir!framan!þá!er!autt!blað,!blýantur!og!litir)!

Kennari! lætur! nemendur! ímynda! sér! að! þeir! eru! staddir! á!
Þingvöllum.!Hvað!sjá!þeir!á!Þingvöllum?!Hvernig!er!veðrið?!Er!
eitthvað! fólk! á! Þingvöllum?! Hvaða! fólk! er! þetta?! Á! hvaða!
tímabili!ert!þú!staddur?!Hugmyndir!koma!frá!nemendum.!Síðan!
teikna!þeir,!skrifa!niður!hluti!eða!annað!sem!þeim!sjá!fyrir!sér!á!
Þingvöllum.!

Paravinna!

Nemendur!eiga!að!vera!tveir!og!tveir!saman!og!fara!í!hlutverk,!
annað! hvort! A! eða! B.! Öll! pörin! koma! sér! fyrir! og! tala! í! einu.!
Kennari! stöðvar! ferlið! til! dæmis!með! lófaklappi! þegar! honum!
finnst! komið! nóg.! Í! lokin! á! hvert! par! að! endursegja! og! leika!
samtalið!í!stuttu!máli.!!

A!og!B!–!Þið!eruð!lóur.!Dæmi:!Að!ræða!um!matinn!á!Íslandi.!

A!og!B!–!Þið!eruð!bæði!bláberjalyng.!Dæmi:!En!annað!ykkar!er!
komið!með!fleiri!bláber!en!hitt.!

A! og! B! –! Þið! eruð! rútubílstjórar.! Dæmi:! Að! ræða!
ferðamennskuna!í!sumar.!

A! og! B! –! Þið! eruð! þingmenn! á! þingi! á! Þingvöllum.! Dæmi:! Að!
ræða!málin!um!hvernig!eigi!að!dæma!manninn!sem!stal!kúnni.!

A!–!Leiðsögumaður!

B!–!Ferðamenn!

Dæmi:!Hvað!fer!fram!á!milli!ykkar.!!
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A!–!Gullfoss!

B!–!Geysir!

Dæmi:!Þið!eruð!að!ræða!álit!ykkar!á!ferðamennskunni!í!sumar.!

A!–!Foss!

B!–!Á!

Dæmi:!Þið!eruð!að!rökræða!hvort!er!betra.!

Kyrrmyndir!

Nemendum! er! skipt! í! litla! hópa.! Þeir! búa! til! kyrrmynd! af!
ferðamönnum!að!skoða!Ísland.!Það!getur!verið!hvar!sem!er!og!
þeir!geta!verið!að!skoða!hvað!sem!er.!Kennari!gengur!síðan!á!
milli!og!spyr!meðal!annars! frá!hvaða! landi!eru!þeir?!Hvað!eru!
þeir! að! skoða?! Hvernig! líður! þeim?! Hvað! eru! þeir! að! gera?!
Hvað! verða! þeir! lengi! hér! á! Íslandi?! Hvað! eru! þeir! búnir! að!
skoða!hingað!til?!

Skrifað!í!hlutverki!

Nemendur!eru! settir! í!hlutverk! ferðamanna!á! Íslandi.!Þeir!eru!
að!fara!skrifa!póstkort!til!heimlanda!sinna.!Þeir!ætla!skrifa!um!
þeirra!upplifun!á! Íslandi.!Dæmi:!Hvernig!þeim! líður,!hvað!þeir!
hafa!verið!að!gera,!hvað!finnst!þeim!um!að!vera!á!Íslandi,!kostir!
og! galla! þess.! Gott! að! láta! nemendur! búa! til! póstkort! og!
myndskreyta!það.!

Bull!í!beinni!

Allir!nemendur!taka!þátt! í!bull! í!beinni.!Þrír! í!einu!fara!upp!og!
koma! sér! í! hlutverk.! Einn! er! spyrill! sem! talar! íslensku! og! spyr!
spurninga,!annar!er!túlkur!sem!talar!bæði!tungumálin!og!túlkar!
það! sem! ferðamaðurinn! segir,! þriðji! er! viðmælandi! og! talar!
eingöngu! sitt! tungumál! (bullmál).! Hér! má! til! dæmis! spyrja!
spyrja! um! upplifun! ferðamannsins! á! Íslandi,! hvað! hann! er! að!
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gera!hér,!hvernig!frétti!hann!af!Íslandi,!hvað!verður!hann!lengi!
hér!og!svo!framvegis.!

Dýpkun!á!hlutverki!

Nemendur! sitja! í! hring! ásamt! kennara.! Þeir! eru! í! hlutverki!
ferðamálafræðinga! í! Þingvallaverkefni! þar! sem! á! að! vinna! að!
því! að! betrumbæta! Þingvelli! vegna! mikillar! aðsóknar!
ferðamanna.! Þeir! byrja! á! að! velja! sér! persónu! sem! hæfir!
verkefninu!og!ákveða!atriði! eins!og! kyn,! aldur!og!nafn.! Einnig!
ákveða!þeir!hvers!konar!sérþekkingu!hver!og!einn!býr!yfir.!!

Nemendur! sitja! þrír! til! fimm! saman! í! hring.! Þeir! eru! spurðir!
spjörunum!úr!hver!á!fætur!öðrum!og!svara!í!því!hlutverki!sem!
þeir! hafa! valið! sér.! Hinir! í! hópnum! spyrja! allir! í! sinni! eigin!
persónu,! ekki! hlutverki.! Þetta! er! endurtekið! þar! til! allir! í!
hópnum!hafa!fengið!tækifæri!til!að!svara!í!hlutverkinu!sem!þeir!
völdu!sér.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Kafli&16&–&Komin&heim&til&Reykjavíkur&

Kennsluaðferðir:! Látbragð,! afturhvarf,! umræður,! sérfræðingar!
og!örlagavefur.!

Hjálpargögn:! Blýantar,! hnykill,! litlir! miðar,! sérfræðingabók! og!
myndir!af!mannlífi!í!höfuðborginni.!

Í!upphafi!kennslustundar:!

• Látbragð!

Kennari!fær!einn!og!einn!nemenda!til!að!draga!miða!til!að!leika!
fyrir! framan!hina!nemendur.!Hinir!eiga!að!giska!hvað!hann!er!
að!leika.!Miðarnir!skulu!vera!tengd!sagnorðum!(að...).!

Afturhvarf!

1.! Kennari! kemur! með! gamlar! myndir! af! mannlífinu! í!
höfuðborginni.! Nemendur! eiga! að! velta! fyrir! sér! hvað! er! að!
gerast! á! myndinni! og! spinna! út! frá! því! lítið! atvik! sem! varpar!
ljósi! á! líf! fólksins.!Dæmi:!Hvaða! fólk! er! þetta?!Hvernig! er! lífið!
þeirra?! Hvað! er! að! gerast! á! myndinni?! Hvað! mun! gerast?!
Hvaða!samræður!fara!á!milli!þeirra?!!

2.! Nemendur! vinna! í! þriggja! til! fjagra!manna! hópum! og! velja!
eitt!af!eftirfarandi!verkefnum:!

A)!Nemendur!búa!til!spuna!út!frá!myndinni.!!

B)!Nemendur!segja!frá!atviki!í!lífi!sínu!út!frá!mynd.!

C)!Nemendur!skrifa!í!hlutverki!út!frá!persónu!myndarinnar.!

D)!Nemendur!búa!til!kyrrmyndir!um!fjölskyldur!á!myndum.!

F)!Nemendur!búa!til!spuna!sem!gerist!mánuði!áður!en!myndin!
er!tekin!eða!mánuði!seinna.!

Síðan!sýna!hinum!nemendum!það!sem!þeir!hafa!spunnið.!!
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Umræður!

Kennari!sest!niður!með!nemendum!og!spyr!þá!spurninga!um!til!
dæmis:!veist!þú!hvar!þú!býrð?!Hvað!heitir!gatan!þín?!Býrð!þú!á!
höfuðborgarsvæðinu?!Hvaða! staði! þekkir! þú! þar?!Hvað! finnst!
þér!skemmtilegast!að!gera,!en!leiðinlegast?!!

Sérfræðingar!

1.! Kennari! skiptir! nemendum! í! litla! hópa! og! afhendir! þeim!
sérstaka! sérfræðingabók.! Hann! kemur! þeim! í! hlutverk! mjög!
mikilvægra! sérfræðinga! sem! ætla! að! rannsaka! ákveðna! staði!
sem!má!finna! inn! í!bókinni.!Hver!hópur!þarf!að!afla!sér!helstu!
upplýsinga!um!þann!stað!sem!þeir!var!úthlutað.!Til!að!afla!sér!
upplýsinga!má!nota!allt,!þar!að!meðal!aðgang!að!tölvu,!spyrja!
aðra!kennara,!fara!inn!á!bókasafn!svo!eitthvað!sé!nefnt.!!

2.!Sérfræðingar!þurfa!að!spyrja!nemendur!og!starfsfólk!skólans!
um:!

A)!Hvort!einstaklingurinn!hefur!farið!á!viðkomandi!stað?!!

B)!Hversu!oft!(giska!ef!hann!er!ekki!viss!um!það)?!

C)! Hvaða! staði! þykir! honum/henni! skemmtilegast! að! fara!
eftirfarandi:!!

• Í!Alþingishúsið!

• Á!Austurvöll!

• Í!Ráðhúsið!

• Að!tjörninni!

• Í!Húsdýragarðinn!

• Í!Perluna!

• Í!Hallgrímskirkju!

• Í!Laugardalslaugina!!

• Á!Bessastaði!!

Og!af!hverju?!Stutt!og!hnitmiðað!svar.!
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3.!Þegar!tíminn!er!liðinn!fara!allir!sérfræðingar!aftur!inn!í!stofu!
og! taka! saman! efnið! og! skrá! niðurstöður.! Hvaða! staður! er!
skemmtilegastur!meðal!fólks!innan!skólans.!

Spuni!

Kennari! skiptir!nemendum! í! litla!hópa.!Þeir! fá! stað!og!eiga!að!
fara!í!hlutverk!einhvers!og!spinna!hvað!fer!fram!og!hvað!gerist.!
Aðstæður:! Bessastaðir,! Laugardalslauginn,! Hallgrímskirkja,!
Perlan,! Húsdýragarðurinn,! Tjörnin,! Ráðhúsið,! Austurvöllur! og!
Alþingishúsið.!Nemendur! fá!örfáar!mínútur! til!að! ræða!saman!
áður!en!þeir!spinna.!!

Örlagavefur!(upprifjun)!

Nemendur! mynda! hring! ásamt! kennaranum! sínum.! Hnykli! er!
kastað! á!milli! nemenda! og! eiga! þeir! að! rifja! upp! einhver! orð!
sem! þeir! muna! annaðhvort! frá! þessari! kennslustund! eða! frá!
öllum!kennslustundum.!Kennarinn!verður!að!meta!hvort!hann!
skuli!gera.!Að!lokum!eiga!nemendur!að!skrifa!niður!á!lítið!blað!
eina! tilfinningu! um! hvað! þeim! fannst! að! læra!með! aðferðum!
leiklistar!og!setja!það!inn!í!örlagavefinn.!

Ef! tími! gefst,! að! kenna! nemendum! leikinn! Varúlf( eða(
Morðingja.!


