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Ágrip  

„Tvítyngdir í leik“ er lokaverkefni til B.Ed. – gráðu í grunnskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands. Verkefnið inniheldur leikjabanka fyrir kennslu tvítyngdra barna og fræðilega 

greinargerð. Markmið verkefnisins var einfaldlega að auðvelda kennslu tvítyngdra barna 

gegnum leik. Leikjabankinn er í tölvutæku formi  og hægt að finna hann undir vefsíðunni 

http://leikjabankinn.wix.com/leikjabankinn en þar er að finna hina ýmsu leiki sem 

sérstaklega eru hugsaðir fyrir alla þá sem koma að kennslu tvítyngdra barna og hægt er að 

nota þá óbreytta. Leikirnir eru ætlaðir fyrir nemendur á öllum stigum grunnskóla. 

Í greinargerðinni er settur fram fræðilegur stuðningur fyrir notkun skapandi 

kennsluhátta við kennslu tvítyngdra barna. Ásamt því að segja almennt frá tvítyngi og 

notkun leiklistar í ljósi aðalnámskrár grunnskóla er greint frá kenningum helstu 

fræðimanna á þessu sviði. Að lokum er fjallað um leikjabankann sjálfan.  

Tvítyngdum nemendum fjölgar í íslensku skólakerfi og það er skoðun höfunda að 

gríðarlega mikilvægt er að mæta þörfum þeirra á ásættanlegan hátt með viðeigandi 

námsefni og kennsluaðferðum. Helstu niðurstöður verkefnisins eru að skapandi 

kennsluhættir henta einkar vel við kennslu þessara nemenda og ákváðu höfundar því að 

útbúa leikjabanka þar sem má finna hina ýmsu leiki, bæði bóklega og verklega. 
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Formáli 

Verkefni þetta er hluti af grunnnámi í grunnskólakennarafræði við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og er metið til 10 eininga. 

Áhugasvið höfunda þegar kom að gerð þessa verkefnið eru mjög ólík. Önnur okkar 

hefur í gegnum nám sitt sótt í að læra meira um notkun leikja og leiklistar í kennslu. Hún á 

unga dóttur sem nú þroskast og lærir m.a. í gegnum leik og hefur sá höfundur haft mikið 

gaman af því að bera saman kenningarnar í námsbókunum við það sem gerist á heimili 

hennar. Hinn höfundurinn valdi ensku sem kjörsvið og hefur lært meira um 

tungumálanám og fjölmenningu. Hún er í fjölmenningalegu hjónabandi þar sem hún er 

íslensk og maðurinn hennar frá Pakistan og því tvítyngd börn í þeirra framtíð. Höfundarnir 

eru báðir frá Siglufirði og ákváðu að koma saman við gerð þessa verkefnis. Þær fléttuðu 

saman áhugasvið sín og úr varð þetta verkefni. 

Við viljum þakka þeim fjölmörgu sem aðstoðuðu okkur við ritgerðarsmíðina. 

Ragnheiði Valgerði Sigtryggsdóttur fyrir viðtalið, fjölskyldum okkar fyrir tilitssemina og 

þolinmæðina, Halldóri Þormari Halldórssyni fyrir yfirlestur og Rannveigu Björk 

Þorkelsdóttur leiðbeinanda okkar fyrir þolinmæði, leiðbeiningar, uppbyggilegar 

athugasemdir og góð ráð. 

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 09. maí 2016 
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1 Inngangur  

„Það er leikur að læra“ er gjarnan sungið í leikskólum og grunnskólum á Íslandi. Öll börn 

leika sér á einhvern hátt og hafa gaman af. Skapandi kennsluhættir, þ.e. leikir og leiklist, 

eru að verða mikilvægari hluti af almennu námi á Íslandi. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

voru 377 grunnskólanemendur með erlent móðurmál árið 1997. Árið 2010 voru þeir 

orðnir 2318 og árið 2014 höfðu þeir náð 3275 (Hagstofa Íslands, 2014). Það er því 

greinilegt að mikil fjölgun hefur orðið á nemendum með erlent móðurmál og þörf á 

viðeigandi og góðu námsefni sem hentar kröfum þeirra í skólastarfinu. Hví ekki að nýta 

aðferðir leiklistar til að mæta þeim kröfum? 

Höfundar þessa verkefnis fóru í þarfagreiningu sem samanstóð af viðtali við 

Ragnheiði Valgerði Sigtryggsdóttur, sem hefur starfað í fjölda ára sem nýbúakennari, og 

leit á netinu af námsefni fyrir þennan hóp nemenda sem innihélt aðferðir leiklistar. 

Niðurstöðurnar voru að skortur væri á námsefni að þessu tagi og ákveðið var að gera 

leikjabanka fyrir kennslu tvítyngdra nemenda í vefsíðuformi og fylgir henni fræðileg 

greinargerð. 

Greinargerðin skipist í nokkra hluta. Á eftir inngangi er fjallað um tvítyngi á 

fræðilegan hátt. Þar á eftir er kafli um þá þætti aðalnámskrár grunnskóla sem snúa að efni 

þessa verkefnis, þ.e. íslenska sem annað tungumál og leiklist og sköpun í kennslu. Því 

næst er ítarlegur kafli um skapandi kennsluhætti þar sem stuttlega er skilgreint hvað 

kennsluaðferð er og hvernig leiklist getur verið notuð sem kennsluaðferð og hvaða kosti 

það hefur í för með sér. Undir þeim kafla er einnig fjallað um fræðilegar kenningar þeirra 

Howard Gardner, John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky sem allir rannsökuðu þroska 

og nám barna og voru sammála um mikilvægi leiksins í því samhengi. Þá kemur kafli um 

hvers vegna ákveðið var að gera leikjabanka að þessari gerð og sagt frá viðtali við 

nýbúakennara ásamt leit höfunda að námsefni að þessari gerð á netinu. Þar er einnig sagt 

frá gerð leikjabankans, fyrir hverja hann er ætlaður og hvernig skuli nota hann. 

 Markmið verkefnisins var að auðvelda kennslu tvítyngdra barna gegnum leik. 

Þegar talað er um skapandi kennsluhætti í þessari greinargerð er átt við leiklist og leiki. 
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2 Tvítyngi 

Hvort sem um er að ræða fjölskyldulíf, félagsleg samskipti eða samningaviðræður í 

viðskiptum þá talar helmingur fólks í heiminum fleiri en eitt tungumál á hverjum einasta 

degi (Grosjean, 2010). Í þessum kafla er fyrst fjallað um móðurmál og mikilvægi þess. Því 

næst um ólíkar skilgreiningar á hugtakinu „tvítyngi“. Auk þess er farið yfir mismunandi 

tegundir af því og helstu kosti og galla þess að vera tvítyngdur. Í lokin er fjallað stuttlega 

um stöðu tvítyngdra barna á Íslandi. 

 

2.1 Móðurmál og mikilvægi þess 

Hugtakið „móðurmál“ má skilgreina á ýmsa vegu, t.d. sem fyrsta tungumálið sem 

einstaklingur lærir sem barn, ólíkt tungumáli sem lært er í skóla eða sem fullorðinn. Sumir 

segja það vera tungumálið sem einstaklingur auðkennir sig með, þ.e. gerir hann hluta af 

einhverjum hóp. Algengasta skilgreiningin er sú að móðurmál er tungumálið sem notað er 

mest við hugsun, skrif, lestur og tal. Finnski tvítyngisfræðingurinn Skutnabb-Kangas (1981, 

bls. 13-17) segir tungumálið vera mikilvægasta verkfærið til að mynda hugmyndir og sé 

það sem við notum til að ná tökum á og skilja umhverfi okkar. Hún skilgreinir móðurmál 

sem málið sem móðir barnsins talar, en á þar ekki endilega við líffræðilega móður þess 

heldur þann aðila sem hugsar mest um barnið í frumbernsku. Elín Þöll Þórðardóttir (2007, 

bls. 102-104), sem hefur meðal annars sérhæft sig í tvítyngi barna, tekur undir 

skilgreiningu Skutnabb-Kangas og bætir við að móðurmálið sé ekki undantekningarlaust 

það tungumál sem barnið hefur mestu færni í heldur geti börn átt tvö móðurmál ef 

foreldrar þess eiga hvort sitt móðurmálið. Einnig má skilgreina móðurmál sem tungumálið 

sem einstaklingur er færastur í og hefur mestu þekkingu á. Mikilvægt er þó að hafa í huga 

að ofantaldnar skilgreiningar eiga við ef einstaklingur tilheyrir meirihlutahópi í samfélagi. 

Flóknara er að skilgreina móðurmál fólks úr þjóðernisminnihlutahópi og stundum á fólk 

tvö móðurmál (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2000, bls. 100). 

Ekki eru allar fjölskyldur eins samansettar. Sumir foreldrar hafa sama móðurmál, en 

aðrir hafa flutt í annað málumhverfi. Staða tvítyngdra barna á Íslandi getur því verið mjög 

mismunandi eins og sjá má á eftirfarandi dæmum: 

 Börn foreldra þar sem: 

 Báðir foreldrar tala annað móðurmál en íslensku 

 Annað foreldrið talar annað móðurmál en íslensku 
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 Börn íslenskra foreldra sem: 

 Hafa dvalið erlendis og tileinkað sér annað móðurmál en íslensku 

 Búið hafa erlendis og tala íslensku sem móðurmál en hafa öðlast 

annars konar færni og lífsreynslu en nemendur sem hafa alist upp á 

Íslandi 

 Ættleidd börn sem koma til Íslands eftir að þau hafa tileinkað sér mál 

                               (Ingibjörg Hafstað, 1994, bls. 9). 

 

Jim Cummins (2001) hefur mikið rannsakað tvítyngi og móðurmál. Meðal annars 

rannsakaði hann hvers vegna tvítyngdum börnum sem hafa gott vald á móðurmálinu 

gengur betur að læra seinna tungumálið en börnum sem hafa litla færni í móðurmálinu. 

Cummins hefur, ásamt fleiri fræðimönnum, sýnt fram á með rannsóknum að fylgnin er 

meiri milli móðurmálsþroska og lestrargetu í fyrsta máli en kunnáttu og lestrargetu í 

seinna máli. Hann segir því gríðarlega mikilvægt að móðurmáli barna sé haldið vel við og 

síðar unnið í færni í lestri og ritun. Cummins segir einnig að börn sem læri fleiri en eitt 

tungumál jafnhliða og hafa fengið góða móðurmálsþjálfun eru samtals með meiri 

orðaforða en eintyngd börn.  Börn sem hafa gott vald á móðurmálinu eru tilbúnari til að 

takast á við nám og gengur betur í skóla vegna þess (Cummins, 2001). 

 Móðurmálið er fyrsta tungumálið er einstaklingur lærir og byggist því grunnur að 

vitrænum og tilfinningalegum þroska á þeim lærdómi. Það er ein ástæða þess hversu 

mikilvægt er að viðhalda og þróa það á réttan hátt. Önnur ástæða sem vert er að nefna er 

að færni í móðurmáli og öðru máli samhliða skapar þau skilyrði sem eru nauðsynleg til að 

einstaklingur geti þróað með sér tvítyngi (Cummins, 2001 og Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

Að auki er mikilvægt að hafa í huga félagslegan ágóða þess að móðurmálinu sé haldið við 

en víki það fyrir seinna tungumáli minnkar samskiptahæfni einstaklingsins. Hann getur átt 

í erfiðleikum með samskipti við fjölskyldu sína, sérstaklega þá sem enn er í heimalandinu, 

og erfitt getur verið að snúa aftur þangað (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

 

2.2 Hvað er tvítyngi? 

Þrátt fyrir að vera vaxandi fyrirbæri í flestum samfélögum heimsins eru mjög margir sem 

vita ekki hvað tvítyngi er eða hafa mjög takmarkaða þekkingu á því. Einfaldasta 

skilgreiningin á hugtakinu „tvítyngi“ er einstaklingur sem kann tvö tungumál. Vandamálin 

byrja þegar skilgreina á hvað þýðir að „kunna“ málin. Grunnskilgreining á tvítyngi út frá 

orðinu sjálfu er einstaklingur sem talar tvær tungur/tungumál. Í víðustu merkingu orðsins 
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má segja að sá sem hefur tvö tungumál á valdi sínu er tvítyngdur en færnin getur þó verið 

mismunandi á milli tungumálanna (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 11). Málið er þó ekki 

svo einfalt. Hverjir eru það sem teljast tvítyngdir? Þrátt fyrir að sumir telji sig vita svarið 

eru aðrir sem krefjast svara frá málfræðingum og öðrum sérfræðingum á þessu sviði. Það 

er þó staðreynd að sérfræðingarnir hafa ekki getað sameinast um eina skilgreiningu (sjá 

t.d. Romaine 1994, Hamers og Blanc 2003). Flestir þeirra eru þó sammála um að 

skilgreiningin er undir áhrifum af hlutum eins og aldri einstaklingins þegar hann lærir 

seinna tungumálið, hversu mikið einstaklingur er í kringum móðurmálið sitt, mismunandi 

kunnáttu í hverju tungumáli fyrir sig og aðstæðurnar sem hvert tungumál er lært 

(Gorrardo, Grant and Laurier, 2008).   

Leonard Bloomfield var einna fyrstur manna til að skrifa um tvítyngi árið 1933. 

Hann sagði að til að geta talist tvítyngdur þarf einstaklingur að búa að kunnáttu í tveimur 

tungumálum til jafns við innfædda (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 147). Undir hans skilningi 

á hugtakinu eru ansi fáir sem teljast vera tvítyngdir. Einnig má spyrja við hvað á að miða 

því innfæddir eru misfærir í sínum tungumálum en sem dæmi má taka að fólk á 

misauðvelt með að skilja móðurmálið sitt í fræðibókum á háskólastigi. 

Uriel Weinreich, annar málvísindamaður, sagði einstakling vera tvítyngdan þegar 

hann notar ólík mál reglulega, en gerði engar kröfur til kunnáttu viðkomandi í þeim 

málum. Samkvæmt hans skilgreiningu er aðili því tvítyngdur ef hann notar fleiri en eitt 

mál í daglegu lífi án þess að gera svo fullkomlega. 

Eins og sjá má á þessum dæmum hafa margir velt fyrir sér hvað tvítyngi er og reynt að 

skilgreina það til fullnustu en ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu. Þórdís Gísladóttir 

(2004, bls. 145-146) tók saman helstu skilgreiningar á hugtakinu og skiptast þær í fjóra 

flokka. Þeir eru: 

 Upprunaviðmið: Tvítyngdur einstaklingur verður að hafa lært tvö tungumál 

jafnliða frá barnsaldri. Það er því eingöngu hægt að teljast tvítyngdur ef aðili 

hefur  alist upp í tvítyngdu umhverfi þar sem til dæmis foreldrarnir tala sitt 

tungumálið hvor eða búið er í landi þar sem opinbert tungumál er annað en 

móðurmálið. Skilgreining Bloomfields um tvítyngi fellur undir upprunaviðmið en er 

hafnað af langflestum tvítyngisfræðingum nú á dögum. 

 Kunnáttuviðmið: Tvítyngi er ferli þar sem ekki eru allir á sama stigi. Einstaklingar 

geta því talist tvítyngdir ef þeir eru byrjaðir að læra annað tungumál eða hafa náð 

færni í öðru tungumáli. Færnin í tungumálinu er mæld í einskonar kvarða og hægt 

er að vera staðsettur hvar sem er á honum. 

 Notkunarviðmið: Einstaklingur er tvítyngdur ef hann er fær um að nota tungumálið 

við ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. Hann getur því gert sig 
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skiljanlegan á báðum tungumálunum við daglegar athafnir en ekki er krafa um 

fullkomnun. 

 Viðhorfsviðmið: Einstaklingurinn skilgreinir sig sem tvítyngdan eða hann er 

skilgreindur svo af öðrum. Hér er ekki horft í hæfni eða notkun í tungumálinu 

heldur frekar hvernig aðilinn upplifir sig í málumhverfinu og hvernig aðrir upplifa 

hann. 

Gjarnan er talað um tvær tegundir tvítyngis eftir því hvenær á lífsleiðinni tungumálið er 

lært. Í fyrri flokknum eru þeir sem læra tvö tungumál frá fæðingu og kallast það jafnhliða 

tvítyngi. Þegar um að ræða einstakling sem lærir móðurmálið og síðan annað tungumál 

seinna á ævinni kallast það áunnið tvítyngi (Harding-Esch og Riley, 2003).  

Flestir Íslendingar flokkast í seinni flokkinn því þeir læra erlend tungumál í 

grunnskóla og sumir verða altalandi á öðru tungumáli en íslensku. Fyrri hópurinn er 

sjaldgæfari hér á landi en fer þó stækkandi. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands 

(2014) hefur orðið fjölgun á erlendum ríkisborgurum á Íslandi sem gerir það að verkum að 

fleiri börn alast upp við tvö tungumál. Mikilvægt er að hafa í huga að þegar foreldrar 

barns ákveða að ala barn sitt upp við jafnhliða tvítyngi fylgir því mikil vinna að þeirra hálfu 

og þurfa þeir að vanda valið á seinna málinu (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 148). 

 

2.3 Kostir og gallar tvítyngis 

Samkvæmt grein Þórdísar Gísladóttur (2004, bls. 149) hræðast sumir foreldrar tvítyngt 

uppeldi og forðast að láta börn sín ganga í gegnum slíkt. Þennan ótta má rekja til 

rannsókna á sjötta áratug síðustu aldar sem gáfu til kynna að tvítyngd börn hefðu lélegri 

málþroska en önnur börn og í sumum tilfellum einnig slæman vitsmunaþroska. Til eru enn 

eldri rannsóknir sem bentu til slæmra áhrifa tvítyngis á börn. Þær sögðu að börnin ættu í 

erfiðleikum með nám og málfar þeirra væri ábótavant. Ekki er ólíklegt að uppruna þessa 

niðurstaðna megi rekja til þeirrar meðferðar sem börnin fengu en þau máttu eingöngu 

nota annað málið í skólanum og var refsað fyrir notkun á móðurmálinu (Þórdís Gísladóttir, 

2004, bls. 149-150). 
Það er skoðun höfunda að tvítyngi sé af hinu góða og ætti að rækta við hvert 

tækifæri. Nýrri rannsóknir (sjá t.d. Bialystok, 1999; Bialystok og Martin, 2004; Carlson og 

Meltzoff, 2008; Costa et al., 2008, Martin-Rhee og Bialystok, 2008) styðja þá skoðun. Þær 

benda m.a. til að tvítyngd börn búi yfir vitsmunalegum sveigjanleika (e. cognitive 

flexibility), þ.e. geti leyst vandamál út frá mismunandi sjónarhornum; þroskaða málvitund 

(e. lingustic awareness), vegna færninnar í tungumálum; og fjölþætta hugsun (e. 

divergent thinking), þ.e. hafi meiri hugkvæmni til lausnar á þrautum (Birna 
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Arnbjörnsdóttir, 2008). Þórdís Gísladóttir (2004, bls. 150-151) segir tvítyngd börn hafa 

ákveðið forskot yfir eintyngd á þessum sviðum. Þórdís segir einnig frá því að tvítyngdir séu 

næmari í samskiptum við fólk af öðrum uppruna þar sem þeir hafa alist upp við fjölbreytta 

menningu og fjölbreyttni í tungumálanotkun. Með öðrum orðum eru þeir víðsýnni á ólíka 

menningarheima. Jim Cummins, einn fremsti sérfræðingur á sviði tvítyngis í heiminum, 

telur það vera kost að vera tvítyngdur og nefnir að tvítyngdir eigi auðveldara með að 

tileinka sér námsefni. Hann heldur því fram að í nútímasamfélagi sé tungumálaþekking 

gríðarlega mikilvæg vegna aukinna samskipta á milli landa, en hún eykur samskiptafærni 

og möguleika þess að eiga auðvelt með að búa í mismunandi menningarheimum 

(Cummins, 2001). 
Birna Arnbjörnsdóttir (2008) hefur mikið fjallað um kosti tvítyngis og segir þá 

marga. Margir tvítyngdir nemendur hafa móðurmálsfærni í tveimur eða fleiri tungumálum 

og hafa með því innsýn inn í tvo menningaheima. Þeir hafa þroskaða málvitund, fjölþætta 

hugsun og gott innsæi í eðli tungumála sem auðveldar þeim nám í fleiri tungumálum. Auk 

þess búa þeir yfir auknum skilningi á tengslum máls og menningar með tilliti til viðhorfa 

annarra menningaheima og málhegðunar. 

 

2.4 Tvítyngi á Íslandi 

Í grein Birnu Aðalbjörnsdóttur (2008) Tvítyngi, annað mál, erlent mál sem birtist í 

tímaritinu Málfríður fjallar hún um umræðuna um tvítyngi sem heyrst hefur í íslensku 

samfélagi undanfarin ár. Hún segir umræðuna hafa bent á slæma námsstöðu tvítyngdra 

barna á Íslandi og veltir því upp hvort íslenskukennsla nemenda með annað móðurmál en 

íslensku skili nægilega góðum árangri. Íslendingar hafa lagt mikla áherslu á að kenna 

íslenskum börnum erlend tungumál á meðan þau eru eins ung og hægt er því það er talið 

leiða til betri árangurs. Hinsvegar er of lítil áhersla sett á að þjálfa málfærni þeirra barna 

sem koma til landsins með annað móðurmál en íslensku. Birna setur fram þær 

niðurstöður að þó kunnátta í erlendum tungumálum sé mjög mikilvæg fyrir Íslendinga þá 

megi ekki gleyma að hjálpa börnum innflytjenda, með aðstoð innflytjendanna sjálfra, að  

þróa tvítyngi því þau muni njóta ágóðans af því í frekari námi. Lykillinn að því er öflug 

móðurmálskennsla að mati Birnu. 

 

2.5 Samantekt  

Í kaflanum hefur verið fjallað um fræðilega undirstöðu móðurmáls og tvítyngis. Farið var 

yfir helstu skilgreiningar á báðum hugtökum, mikilvægi móðurmáls undirstrikað og fjallað 
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um tvær helstu tegundir tvítyngis, jafnhliða og áunnið tvítyngi. Því næst var leitað í 

rannsóknir fræðimanna til að fjalla um galla tvítyngis en aðallega voru þær notaðar til að 

styðja jákvæðar skoðanir höfunda á því. Að lokum var farið stuttlega yfir stöðu tvítyngdra 

barna á Íslandi og hvað sé mikilvægt í þeirra námi. 
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3 Leikjabanki í ljósi aðalnámskrár 

Skólum á Íslandi ber skylda til að vinna út frá þeim markmiðum sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla. Í kaflanum er fjallað um hvaða kröfur eru gerðar til grunnskóla á 

Íslandi við kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál og að hverju þurfi að 

huga til að stuðla að farsællri móttöku þessara nemenda. Í kjölfarið kemur umfjöllun um 

leiklist og sköpun út frá því sem segir í aðalnámskrá grunnskóla. 

 

3.1 Íslenska sem annað tungumál 

Mikilvægt er að bæta íslenskukunnáttu nemenda sem hafa erlent móðurmál. 

Meginforsenda þess að nemendur verði virkir þátttakendur í íslensku samfélagi er einmitt 

hæfni í íslensku og þar er m.a. verið að tala um almennt nám í íslenskum skólum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 106). Eins og áður hefur komið fram er móðurmálið 

mikilvægur hlekkur í námi barna og getur oft verið góður stuðningur í kennslu en með því 

er hægt að útskýra ýmislegt í íslenskunáminu með skírskotum til móðurmálsins. Sumir 

nemendur eiga foreldra sem hafa sama móðurmál og barnið en einnig eru mörg börn sem 

eiga foreldra með ólík móðurmál og í sumum tilvikum er annað foreldrið með íslensku 

sem móðurmál. Það getur haft áhrif á máluppeldi barnsins og samband heimilis og skóla. Í 

öllum tilvikum er þó mikilvægt að foreldrar styðji við íslenskunám barna sinna ásamt því 

að rækta eigið móðurmál til þess að stuðla að tvítyngi nemenda með annað móðurmál en 

íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 106).   

Skólar á Íslandi eiga að taka á móti nemendum sem eru að hefja nám sitt hér á 

landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags en sú áætlun skal taka mið af 

bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Mikilvægt er að tryggja 

að nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að öllum nauðsynlegum 

upplýsingum um skólastarfið. Grunnskólum er heimilt að viðurkenna færni í erlendu 

móðurmáli nemenda sem hluta af skyldunámi og ber skylda til að bjóða nemendum 

kennslu í eigin máli sé þess kostur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 106). 

Taka skal mið af aldri, þroska og þörfum nemenda við skipulag íslensku sem annars 

tungumáls og einnig þarf að hafa í huga reynslu nemenda, menningarlegan bakgrunn og 

almenna námsstöðu. Mikilvægt er að leggja áherslu á læsi, lestur og ritun við kennslu 

þessara nemenda og að þeir fylgi öðrum nemendum í námi svo þeir hafi stuðning. 

Íslenskunámið skal vera samtvinnað námi á öllum námssviðum skólans. Samstarf heimilis 

og skóla er mjög mikilvægur þáttur í þjálfun í íslensku sem annars tungumáls og gegnir 
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fjölskyldan veigamiklu hlutverki í að skapa virðingu fyrir tungumálunum sem um ræðir, 

styrkja þau og rækta og ekki síst til að stuðla að áhuga nemandans á tvítyngi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 107).  

 

3.2 Leiklist og sköpun 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám í 

almennum grunnskólum án aðgreiningar og að í skólunum skuli ríkja fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar bera þá faglegu ábyrgð að velja 

árangursríkustu leiðirnar til þess að ná sem bestum árangri í samræmi við hæfniviðmið 

sem sett eru hverju sinni. Þegar kennarar velja kennsluaðferðir þurfa þeir að taka tillit til 

aldurs nemenda, sem og þroska og getu þeirra. Þeir þurfa einnig að taka tillit til eðlis 

viðfangsefnis (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 48). Notkun skapandi kennsluhátta 

uppfyllir ofantaldar kröfur og er „sköpun“ einn grunnþátta menntunar samkvæmt 

aðalnámskrá. Þar segir meðal annars að sköpun sé að uppgötva, njóta, örva forvitni og 

áhuga, virkja ímyndunarafl og að hún byggist á forvitni, áskorun og leit. Sköpun byggist á 

gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna nýja möguleika og afrakstur verksins er jafn 

mikilvægur sköpunarferlinu sjálfu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 48). Auk þess er 

fjallað um leikinn sem aðferð en þar segir: 

„Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna og 

ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum sínum farveg 

og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. Sköpun er mikilvægur grunnur að því 

að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og 

skapa sér hlutverk innan þess“ (Aðalnámskrá grunnskóla,     , bls. 24). 

 

3.3 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um þá hluta aðalnámskrár sem snúa að leikjabankanum sem 

höfundar gerðu samhliða þessari greinargerð. Hann skiptist í tvo undirkafla. Sá fyrri var 

um íslensku sem annað tungumál og fjallar um hversu mikilvægt er að skólar styðji við 

móðurmál erlendra nemenda, hvað þurfi að hafa í huga til að taka með viðeigandi hætti á 

móti nýjum nemendum sem flytja til landsins og hvað sé mikilvægt í íslenskunámi þessara 

nemenda. Í seinni kaflanum var farið yfir hvað segir í aðalnámskrá varðandi skapandi 

kennsluhætti. 
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4 Skapandi kennsluhættir 

Í þessum kafla er farið yfir hvað kennsluaðferð er og hvernig leiklist getur gengið sem ein 

tegund kennsluaðferða. Þá er fjallað um fræðilegar kenningar sem tengjast þroska barna 

og hvernig þau læra á sem áhrifaríkastan hátt. Þar er stuðst við kenningar Howard 

Gardner, John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky. Að lokum er stuttlega sagt frá hvers 

vegna leiklist ætti að vera notuð við kennslu tvítyngdra barna. 

 

4.1 Hvað er kennsluaðferð? 

Kennsluaðferð er „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 9). Það skipulag hefur yfirleitt engin tímamörk og getur 

því verið frá einni kennslustund upp í heilt skólaár. Oftast er þó miðað við að 

kennsluaðferð eins og töflukennsla sé skipulag til skamms tíma, einnar eða fárra 

kennslustunda. Miðað við þetta, notar kennari gjarnan nokkrar kennsluaðferðir í hverri 

kennslustund. Sumum kennsluaðferðum er hægt að beita í mjög takmarkaðan tíma, t.d. 

fyrirlestrum, á meðan aðrar nýtast mikið lengur (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 9).  

Kennsluaðferðir skipta tugum, ef ekki hundruðum og afbrigðin sennilega þúsundum. Ljóst 

er að nemendur þurfa tilbreytingu í kennslu og þess vegna mikilvægt að þeir fái sem 

fjölbreyttasta kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 10-11). 

Þegar kennarar ákveða hvaða kennsluaðferð þeir vilja nota hafa þeir ýmislegt í 

huga eins og til dæmis þær aðferðir sem notaðar voru á þeirra eigin skólagöngu. Þeir 

hugsa vafalaust einnig um kennsluaðferðir sem þeir hafa lesið til um í bókum eða kynnst í 

kennaranáminu (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 6-8).        

 

4.2 Leiklist sem kennsluaðferð 

Helstu kostir þess að velja leiklist sem kennsluaðferð eru að hún er líkleg til þess að vekja 

áhuga nemenda á námsefninu og skapar einnig fjölbreytta möguleika í kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 89). Þegar leiklist er notuð í kennslu vinna nemendur mikið 

saman í hópum. Það hópastarf þjálfar nemendur í skipulagðri og markvissri samvinnu sem 

eflir félagsþroska (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012) og samskiptahæfni nemenda 

(Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009a). 
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Leiklist getur verið tæki til forvarnar. Með því að nota leiklist geta kennarar stuðlað 

markvisst að því að styrkja sjálfsmynd nemenda. Nemendum finnst auðveldara að tjá sig á 

bakvið grímu í einhverri mynd. Gríman veitir vörn fyrir nemendur og stendur hún á milli 

nemendans og raunveruleikans svo þeir eiga auðveldara með að tjá sig og nota 

tungumálið. Í leiklist byggja nemendur á eigin reynslu og lifa sig inn í verkefnið og taka að 

sér þær skuldbindingar sem hlutverkið gerir til þeirra. Nám og skilningur á sér stað þegar 

nemendur setja sig í hlutverkin, þegar þeir kanna og skoða mikilvæga þætti í mannlegum 

samskiptum. Þeir auka þekkingu sína og reynslu við það að takast á við vandamálin sem 

leiklistin leggur á borð fyrir þá (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8), 

en til að leysa vandamálin þurfa nemendur að semja sín á milli og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu. Leiklist er sameiginleg reynsla þáttakenda (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2009a).  

        Í leiklist vinna nemendur markvisst að því að nota tungumálið. Þeir þurfa að tjá sig 

munnlega og segja frá því sem þeir upplifa og frá eigin reynslu og annarra svo að nýtt 

samhengi og sjónarhorn komi fram (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009a). Almennur 

skilningur á tungumálinu eykst ásamt hugtakanotkun vegna mismunandi aðstæðna sem 

þeir lenda í (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 10). Með því að taka 

þátt í hlutverkaleik læra nemendur einnig að túlka meiningu orða á annan hátt en 

bókstaflega og hvernig best sé að takast á við ímyndaðar aðstæður. Leiklist kennir 

nemendum að verða sjálfstæðari í vinnubrögðum og þjálfar þá í framkomu (Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2012). 

        Við þáttöku í leiklist leitast nemendur við að skilja og viðurkenna samhengi milli 

menningar og gilda. Þeir læra að leita að dulinni meiningu og uppgötva mismunandi þætti 

lífins (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012). Með því að velja leiklist sem kennsluaðferð er 

hægt að dýpka skilning nemenda á stöðu sérhvers einstaklings innan hins 

fjölmenningalega samfélags (Guðrún Pétursdóttir, 1999, bls. 70-71). 

 

4.3 Fræðilegar kenningar 

4.3.1 Fjölgreindakenning Howard Gardner 

Samkvæmt lögum á Íslandi eiga öll börn rétt á námi við hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla 

2011, bls. 33). Þá staðreynd er mjög mikilvægt að haft sé í huga í skólastarfinu og komið 

sé til móts við nemendur með ólíkum aðferðum sem stuðla að styrkleikum hvers og eins 

og vinna með veikleikana. Ein aðferð til að ná þessu fram er með aðstoð 

fjölgreindakenningu Howard Gardner en hún var sett fram sem gagnrýni á greindarpróf 

sem þá voru notuð en hann hélt því fram að hugtakið „greind“ hafi verið skilgreint of 
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þröngt. Hann kom því með kenningu sína um fjölgreindir sem tilraun til að víkka sýnina á 

mannlega möguleika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Gardner sagði að ekki væri 

hægt að ákvarða greind með því að taka einstaklinginn út úr eðlilegu námsumhverfi til að 

leysa einangruð verkefni sem hann hafði aldrei glímt við áður og myndi líklega aldrei glíma 

við aftur. Í stað þess vildi hann meina að greind snúist meira um hæfileika til að leysa 

þrautir eða vandamál annars vegar og hinsvegar að búa til afurðir í góðu samspili og 

samhengi við umhverfið (Armstrong, 2001, bls. 13-14). 

 Fjölgreindakenningin skilgreinir átta greindir sem eru: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 14-15). Auk lýsinga á 

greindunum er vert að hafa í huga nokkur lykilatriði kenningarinnar. Gardner vildi meina 

að hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum. Hans kenning er sú að allir hafi til að bera 

færni í öllum greindunum, en að þær starfi saman á sérstæðan hátt hjá hverjum 

einstaklingi og séu misvel þróaðar. Einnig er vert að nefna að samkvæmt kenningunni 

geta flestir þróað hverja greind á nokkuð hátt getustig með tilstilli örvunar og leiðsagnar. 

Auk þess er hægt að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði en til dæmis getur 

ólæs einstaklingur haft góða málgreind og sagt frábærar sögur (Armstrong, 2001, bls. 20-

21). 

Eftirfarandi er stutt lýsing á greindunum átta og eiginleikum sem fylgja þeim: 

 Málgreind: Nemandi með sterka málgreind á auðvelt með notkun máls bæði 

munnlega og skriflega. Hann hugsar í orðum og sækist í að nota málið til að 

útskýra og vinna með hluti. Honum finnst gaman að lesa, skrifa, segja sögur og 

spila orðaleiki. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Nemandi hefur ríkan hæfileika til að nota tölur á 

árangursríkan hátt og hugsa rökrétt. Hann notar aðferðir eins og frumflokkun, 

flokkun, ályktun, alhæfingu, útreikning og tilgátuprófun. Honum finnst gaman að 

gera tilraunir og reikna. 

 Rýmisgreind: Nemandi býr yfir hæfileika til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi og er næmur fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslum þar á milli. 

Hann á auðvelt með að sjá hluti fyrir sér og hefur gaman af að hanna, teikna og 

krota. 

 Líkams- og hreyfigreind: Nemandi á auðvelt með að nota allan líkamann til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar. Nemandi býr yfir líkamlegri færni eins og t.d. 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða. Honum finnst 

gaman að dansa, hlaupa og nota handahreyfingar við tjáningu. 
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 Tónlistargreind: Nemandi hefur hæfileika til að skynja, meta, skapa og tjá 

margvíslega tónlist. Hann er næmur fyrir takti, tónhæð og laglínu og getur tjáð sig í 

gegnum tónlist. Hann hugsar í takti og lögum og finnst gaman að syngja, blístra og 

hlusta. 

 Samskiptagreind: Nemandi getur á auðveldan hátt skilið og greint skap og 

tilfinningar annarrar manneskju. Hann er næmur fyrir svipbrigðum og látbragði og 

getur greint margvíslegar vísbendingar í samskiptum og brugðist rétt við þeim. 

Honum finnst gaman að vera í forystu, skipuleggja, ráðskast með, miðla málum og 

taka þátt í samkvæmum. 

 Sjálfsþekkingargreind: Nemandi hefur skýra sjálfsmynd og góða þekkingu á styrk 

sínum og veikleikum. Hann býr yfir vitund um eigið hugarástand, innri hvatir, 

fyriráætlanir og skapgerð. Honum finnst gaman að setja markmið, dreyma, áætla 

og íhuga. 

 Umhverfisgreind: Nemandi er kunnugur náttúrunni t.d. getur hann flokkað fjölda 

tegunda úr jurta- og dýraríkinu. Hafi nemandi alist upp í þéttbýli getur þessi greind 

einnig komið fram í hæfni til að greina sundur dauða hluti eins og bíla og 

íþróttaskó. Nemandi hefur gaman af að leika við gæludýr, vinna í garðinum, 

rannsaka náttúruna og sýna umhyggju fyrir jörðinni. (Armstrong, 2001, bls. 14-15 

og 34). 

 

Fjölgreindarkenningin getur nýst kennurum sem vegvísir að fjölbreytilegum 

kennsluaðferðum sem auðvelt er að nota. Góðir kennarar nota margbreytilegar aðferðir 

nú þegar en geta bætt í hugmyndabankann með því að nýta hugmyndir Gardner. 

Nemendur eru ekki allir eins og því er gríðarlega mikilvægt fyrir kennara að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og ef lögð er áhersla á mismunandi greindir í 

kennslustundum fær hver nemandi að njóta sín og nota þróuðustu greind sína einhvern 

hluta námsins (Armstrong, 2001, bls. 63). 

Allt listnám stuðlar að eflingu sköpunarkraftsins þar sem nauðsynlegt er að leika, 

spyrja og ögra. Í gegnum leiklistina þroska nemendur persónulegan tjáningarmáta og 

dýpka sjálfsvitund sína.  Þegar leiklist er notuð sem kennsluaðferð örvar kennslan oft 

ákveðnar greindir hjá nemendanum sem aðrar kennsluaðferðir gera ekki.  Með aðferðum 

leiklistar er einnig auðvelt að koma til móts við ólíkar námsþarfir með margvíslegri nálgun 

á námsefninu og gefa nemendum tækifæri til að láta styrkleika sína skína (Baldwin, 2004, 

bls. 46-47). 
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4.3.2 Aðrir kennismiðir 

Fleiri fræðimenn hafa fjallað um þroska barna og á hvaða hátt þau læra best. Einn þeirra 

er John Dewey en hann var áhrifamikill amerískur heimspekingur og sálfræðingur á 20. 

öld. Dewey taldi nauðsynlegt að nemendur nýttu kunnáttu sína og lagði áherslu á að þeir 

fengju tækifæri til að framkvæma hluti. Þetta kallaði hann „Learning by Doing“ eða læra 

með því að framkvæma (Roussou, 2004, bls. 4). Hann sagði að reynslan væri uppspretta 

menntunar og að börn læri best í samskiptum við annað fólk, þ.e. þegar tungumálið er 

notað til að öðlast skilning á námsefninu með samskiptum við bæði jafningja og fullorðna 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16).   
Annar mikilvægur fræðimaður á þessu sviði er Jean Piaget. Hann var svissneskur 

þroskasálfræðingur og er þekktastur um víða veröld fyrir rannsóknir sínar á 

vitsmunaþroska barna. Piaget var talinn fremstur allra fræðimanna á sínu sviði og 

kenningar hans eru mjög virtar enn þann dag í dag. Piaget greindi vitsmunalegan þroska í 

fjögur stig og taldi að allir gengju í gegnum sömu röð þroskastiga. Einstaklingurinn er 

virkur í sínum eigin þroska og býr til sína þekkingu sjálfur. Börn þurfi reynslu af heiminum 

til að geta uppgötvað hann (Cole, Cole og Lightfoot, 2009, bls. 21). Piaget segir að eftir því 

sem barnið eldist sækist það meira í að leika sér við önnur börn. Fyrir þann tíma var 

barninu nóg að leika við sjálft sig (Charles, 1989, bls 8). Hann segir að þróun leikja hjá 

börnum fari frá skynfæra- og hreyfileikjum yfir í regluleiki (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2005, bls. 192-193) en það eru leikir sem krefjast vissra leikreglna. 

Þeir þurfa þó aðeins að hafa einföldustu leikreglur sem segja til um hvernig leikurinn fer 

fram (Charles, 1989, bls. 8).  

Að lokum ber að nefna Lev Vygotsky sem var rússneskur þroskasálfræðingur. Hann 

er talinn fyrstur allra fræðimanna til þess að skoða leikinn í félagslegu samhengi og eru 

hugmyndir hans um leik ennþá í fullu gildi í dag. Samkvæmt Vygotsky hafa félagsleg 

samskipti gífurleg áhrif á vitsmunaþroska nemenda og nám þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl., 2005, bls. 14). Vygotsky taldi að nám barna byrjaði áður en formleg skólaganga 

byrjaði og að barnið þroskist því í lifandi sambandi við umheiminn. Vygotsky var sammála 

Piaget um að börn læri mikið í gegnum leik. Tungumál og þroski byggjast hvort á öðru. 

Þegar börn leika sér nota þau tungumálið og læra það. Þau ræða saman um hlutverk, hluti 

og leiðbeiningar leikjanna ásamt því að leiðrétta hvort annað og efla þannig orðaforða 

sinn (Carol, 2000, bls. 83). Notkun leiklistar í kennslu er framlenging á leikjum sem barn 

stundar í æsku til að læra á lífið. „Í leikræna ferlinu getur nemandinn prófað kenningar um 

heiminn og sjálfan sig, áhættulaust“ (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009b, bls. 13). 

Leiklistin gefur nemendum tækifæri til að upplifa heiminn með hjálp ímyndunaraflsins og 

stuðlar þannig að vitsmunalegum þroska þeirra samkvæmt kenningum Vygotsky.  



20 

 Eins og sjá má eru Gardner, Dewey, Piaget og Vygotsky sammála um mikilvægi 

leiksins. Hann er aðferð barnsins til að ná skilningi á umhverfinu og til að öðlast reynslu. 

Hugmyndir barnsins um heiminn eru í mótun og með leikjum hefur barnið tækifæri til að 

prófa sig áfram og sjá hvernig allt virkar (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2009b, bls. 13). 

4.4 Hvers vegna leiklist fyrir tvítyngd börn? 

Rök byggð á kenningum fræðimannana sem fjallað er um hér að ofan eru næg til að 

hvetja til notkunar leiklistar í kennslu almennt. En hvers vegna ætti að nýta skapandi 

kennsluhætti sérstaklega þegar kenna á tvítyngdum börnum?  

 Eins og komið hefur fram er gríðarlega mikilvægt að viðhalda og rækta móðurmál 

nemenda. Til að sýna nýjum nemanda að móðurmál hans er virt geta kennarar til dæmis 

notað leiki til að taka á móti erlendum nemendum þar sem móðurmál hans er í forgrunni. 

Nýji nemandinn er beðinn um að segja orð á móðurmáli sínu og aðrir nemendur 

endurtaka eða reyna að skilja. Þannig getur erlendi nemandinn sýnt kunnáttu sína og 

færni sem aðrir nemendur búa ekki yfir. Með þessari aðferð er nemandanum ekki 

eingöngu gefið tækifæri til að tjá sig í öruggu umhverfi heldur byggir þetta einnig upp 

sjálfstraust hans. 

 Howard Gardner fjallar um mikilvægi fjölbreyttrar kennslu og kennsluhátta. 

Tvítyngd börn þurfa ekki síst á slíkri kennslu að halda (Baker, 2000, bls. 140) þar sem 

þörfum þeirra er mætt og er leiklist góð aðferð til að ná því fram. 

Eftirfarandi er stutt lýsing á hvernig leiklist tekur á mismunandi greindum: 

 Málgreind: Tungumálið mikið notað, jafnt skrifað sem talað, og þroskar skilning á 

texta og undirtexta. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Mikið um þrautalausnir í leikrænni tjáningu. Nemendur 

leysa vandamál sem upp koma. 

 Rýmisgreind: Líkamlegt og persónulegt rými kemur við sögu t.d. staða persóna á 

sviði. 

 Líkams- og hreyfigreind: Nemendur þurfa að skilja áhrif hreyfingar og kyrrðar og 

gott er að hafa vald á líkama og hreyfingum. 

 Tónlistargreind: Tónlist er mikið notuð. Nemendur beita rödd sinni og búa til hljóð 

við leikferli. 

 Samskiptagreind: Samskipti og samvinna er stór hluti leikrænnar tjáningar. Gott að 

geta hlustað á aðra, metið skoðanir annarra og brugðist við þeim skynsamlega. 

 Sjálfsþekkingargreind: Hljálpar nemendum að þroska sjálfið, t.d. þekkja eigin 

tilfinningar. 

 Umhverfisgreind: Hægt er að velja viðfangsefni tengt náttúrunni. 
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(Baldwin, 2004, bls. 46-47). 

 

4.5 Samantekt 

Í kaflanum var byrjað á að fjalla um kennsluaðferðir almennt. Næst var farið yfir hvernig 

aðferðir leiklistar geta nýst kennurum gríðarlega vel og taldir voru upp helstu kostir þess 

sem eru fjölmargir. Þar á eftir var að finna ítarlegan kafla um fræðilegar kenningar 

Howard Gardner, sem fjallaði um mismunandi greindir nemenda og hvernig leiklist getur 

staðist kröfur hans um fjölbreytni í kennslu. Í sama undirkafla var einnig yfirlit yfir 

kenningar þeirra John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky sem allir fjölluðu um þroska og 

nám barna og eru sammála um mikilvægi leiksins í því sambandi. Að lokum var stuttlega 

fjallað um hvers vegna skapandi kennsluhættir henta sérstaklega fyrir kennslu tvítyngdra 

barna og dæmi var tekið um hvernig aðferðir leiklistar geta aðstoðað við að gefa 

móðurmáli þeirra þá virðingu sem hún þarfnast.  
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5 Leikjabanki 

Á internetinu er að finna margvíslegt námsefni fyrir kennslu á grunnskólastigi. Í þessum 

kafla verður fjallað um hvers vegna ákveðið var að búa til leikjabanka fyrir kennslu 

tvítyngdra barna í tölvuformi. Sagt er frá viðtali við reyndan nýbúakennara, gerð 

leikjabankans og hvernig hann er ætlaður í notkun.  

 

5.1 Viðtal við nýbúakennara 

Tekið var viðtal við Ragnheiði Valgerði Sigtryggsdóttur sem hefur starfað í fjölda ára sem 

nýbúakennari á höfuðborgarsvæðinu. Viðtalið átti sér stað þann 21. janúar 2016 og tók 40 

mínútur. Það var síðan ritað og lengd þess var 9,5 blaðsíða í tölvutæku formi. 

Meginástæða viðtalsins var til að komast að því hvernig hún hagi sinni kennslu 

með nemendum sem eiga annað móðurmál en íslensku. Hún sagðist styðjast mikið við 

leiklist í sinni kennslu og átti þar bæði við íslenskukennslu sem og önnur námsfög. Sem 

dæmi notar hún leikinn „Kastljós“, þar sem nemendur þykjast vera að búa til fréttaþátt 

samsvarandi þeim sem er í sýningum á RÚV. Nemendum er gefið efni til að fjalla um og 

einn nemandi er spyrjandi á meðan hinir svara spurningum hans. Með þessu vill 

Ragnheiður þjálfa orðaforða og tjáningu. Höfundar forvitnuðust um hvað Ragnheiði finnist 

vanta til að auðvelda henni kennsluna. Hún benti á að núorðið noti hún mikið iPad til að 

kenna nemendum sínum og nefndi að skortur sé á góðu aðgengi að leikjum sem henta 

hennar kennslu sérstaklega. 

Ragnheiður var spurð hvort hún myndi nýta sér bækling eða vefsíðu með leikjum 

fyrir kennslu tvítyngdra barna. Hún svaraði játandi en sagði að bæklingar væru óhentugir 

því þeim týni hún samstundis. Hún notar mikið netið við leit að nýju efni og finnst 

þægilegast þegar vefsíður er einfaldar og hægt að prenta út (Ragnheiður Valgerður 

Sigtryggsdóttir, munnleg heimild, 21. janúar 2016). 

 

5.2 Leitað af efni fyrir kennslu tvítyngdra barna á netinu 

Eftir að hafa tekið viðtal við reyndan nýbúakennara og fengið hugmyndir hjá henni fóru 

höfundar í frekari þarfagreiningu og skoðuðu margskonar vefsíður á netinu. Þeir komust 

að þeirri niðurstöðu að fjölmargar vefsíður innihalda efni sem byggjast á 

kennsluaðferðum leiklistar og notkun leikja. Hinsvegar fundu höfundar ekkert efni sem 
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ætlað er sérstaklega fyrir kennslu tvítyngdra barna á Íslandi. Þeir ákváðu í framhaldinu að 

útbúa slíka vefsíðu sem myndi auðvelda öllum sem koma að kennslu tvítyngda barna 

aðgengi að skemmtilegu efni fyrir þeirra kennslu.  

 

5.3 Gerð leikjabankans 

Höfundar leituðu víðsvegar að leikjum sem gætu hentað fyrir kennslu tvítyngdra barna. 

Má þar nefna hinar ýmsu leikjasíður á netinu og bækur með hugmyndum að leikjum. 

Höfundar þurftu að gera smávægilegar breytingar á sumum leikjanna til að þeir pössuðu 

betur fyrir kennsluna sem verkefnið beinist að án þess þó að breyta grunnhugmyndum 

þeirra. Reynt var að hafa jafnt hlutfall af bóklegum og verklegum leikjum svo fjölbreytnin 

væri sem mest. Höfundar hófust þá handa við að setja upp vefsíðu og notuðu við það Wix 

sem er vefsíðugerðarforrit á internetinu sem býður upp á fríar vefsíður á einfaldan máta.  

 

5.4 Notkun leikjabankans 

Leikjabankinn er ætlaður fyrir hinn almenna kennara, sérkennara, nýbúakennara, 

talmeinafræðinga og alla aðra sem koma að kennslu tvítyngdra barna á Íslandi. 

Hugmyndin er að allir geti fundið leiki við hæfi sem auðvelt er að aðlaga að mismunandi 

þörfum námsefnisins eða nota óbreytta í kennslu. Inn á vefsíðu leikjabankans er að finna 

leiki fyrir öll þrjú stig grunnskólans, ásamt einum flokki sem hentar öllum stigunum og 

lögðu höfundar mikla áherslu á að leikjabankinn yrði einfaldur og þægilegur í notkun svo 

lágmarks tölvukunnátta nægi til að nýta efni hans.  

 

5.5 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um hvað varð til þess að höfundar ákváðu að útbúa leikjabanka á 

internetinu fyrir kennslu tvítyngdra barna. Þeir tóku viðtal við reyndan nýbúakennara sem 

sagði að skortur væri á slíku efni og einnig studdi leit á netinu þá skoðun. Því næst var 

fjallað um gerð leikjabankans, þ.e. hvaðan leikirnir voru fengnir og hvernig vefsíðan var 

uppsett. Að lokum var sagt frá hverjir geta notað leikjabankann og hvernig hann er 

ætlaður í notkun. 
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6 Lokaorð 

Á síðustu árum hefur hugtakið „móðurmál“ fengið nýja merkingu í því fjölþjóðlega 

nútímasamfélagi sem við lifum í. Sífellt fleiri íbúar heimsins nota fleiri en eitt mál á 

hverjum degi og með smækkun heimsins vegna búferlaflutninga, nýrra atvinnu- og 

búsetuhátta og margra samfélagslegra breytinga, fjölgar hratt þeim börnum sem teljast 

vera tvítyngd. Þetta á ekki síst við í íslensku samfélagi og tvítyngdum börnum sem koma 

inn í íslenska skólakerfið hefur fjölgað mikið á síðustu árum. Segja má að skólakerfið hefur 

ekki alltaf verið vel undirbúið við að taka við þessum nemendum og stundum hefur verið 

lögð meiri áhersla á að kenna þeim börnum sem fyrir eru erlend tungumál en að taka við 

börnum sem tala erlend mál sem móðurmál. Það kom höfundum nokkuð á óvart að þessu 

hafi ekki verið sinnt meira í íslenska skólakerfinu en raun ber vitni og að kennarar sem 

hafa sérhæft sig í kennslu tvítyngdra barna hafa búið til námsefni og kennsluaðferðir eftir 

því sem hentar hverju sinni.  Höfundar telja það algerlega óumdeilt að bæði samfélaginu 

og hverjum tvítyngdum nemanda fyrir sig er það mikið kappsmunamál að þeir aðlagast 

íslensku skólakerfi til að njóta þess sem best og nýta sér það sem samfélagið getur boðið 

þeim. Á síðustu árum hafa kennsluaðferðir á þessu sviði breyst og horft hefur verið 

nokkuð á að nota skírskotun til móðurmálsins, sem er þá annað en íslenska, til skýringar á 

námsefni.  

Höfundar verkefnisins telja þó að það sé margt ógert í þessu efni. Það er að mati 

höfunda ljóst að á næstu árum munu kennsluaðferðir sífellt taka meira mið af efni á 

netinu og að notkun internetsins muni verða sífellt stærri hluti af starfi skólanna. Það er 

hugmynd þeirra að ein leiðin til að taka við tvítyngdum nemendum og aðlaga þá að 

íslensku skólakerfi, sé að nota leiki sem kennsluaðferð, enda fáar leiðir betri til að ná 

athygli barna. Notkun leikja og leiklistar sem kennsluaðferð hefur fengið meiri sess í 

skólakerfinu á síðari árum, enda er það í samræmi við markmið aðalnámsskrár grunnskóla 

að  kennsluaðferðir eigi að vera skapandi og fjölbreyttar og  vekja forvitni og áskorun hjá 

nemendum. Margar rannsóknir benda til þess að tvítyngd börn séu opnari fyrir nýjungum, 

hafi þroskaðri málvitund og búi yfir meiri vitsmunalegum sveigjanleika en þeir sem eru 

eintyngdir. Sérstaklega með þetta í huga telja höfundar að leikir og leiklist geti hentað 

tvítyngdum nemendum og öðrum nemendum sem eru það ekki að setja sig í spor þeirra. 

Leikjabankinn sá sem þeir hafa hannað er þannig úr garði gerður að leikirnir geta hentað 

sem flestum og nýta greind og getu hvers og eins. Hann hefur líka þann kost að honum er 

unnt að breyta reglulega og uppfæra hann eftir þörfum, allt eftir því hvernig samfélagið 
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breytist, nýjir kennsluhættir og nýjar áherslur koma inn, auk þess sem ljóst er að 

tvítyngdum börnum mun á komandi árum halda áfram að fjölga í skólakerfinu. Það er ósk 

höfunda að þessi leikjavefur geti nýst til þess að bregðast við þeim breytingum sem muni 

óhjákvæmilega verða á skólakerfinu vegna þess. 
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