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Formáli 
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ferlinu er tandemnám. Nemendur efla menningarlæsi sitt og tungumálafærni með 

samskiptum við nemendur frá Danmörku, þeir semja og setja á svið leiksýningu saman 

sem endurspeglar menningarheima beggja þjóðanna. Greinargerðin er fræðilegur 
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föður mínum fyrir að deila með mér ástríðu sinni á Danmörku og leiklist. 

Að endingu vil ég þakka kærastanum mínum, Kjartani Traustasyni, fyrir þrotlausa 

þolinmæði, kærleik og stuðning í gegnum allt námið þá sérstaklega síðastliðnu mánuði 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
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Kristín Ýr Lyngdal Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Markmið þessa meistaraverkefnis er að samþætta leiklist og dönsku, hvetja kennara til 

þess að leita út fyrir kennslustofuna í leit að kennsluaðferðum og að sýna möguleika á 

samstarfi við aðrar þjóðir. Lögð er fram útfærsla um vinabekkjaferli á milli þjóða þar 

sem byggt er á hugmyndafræði tandemnáms. Nemendur frá Danmörku og Íslandi, í 

þessu tilviki, vinna saman að því að semja og setja upp leikrit sem endurspeglar 

menningarheima beggja þjóða. Námsferlið er hugsað fyrir nemendur í unglingadeild 

sem hafa fengið nokkurra ára nám í dönsku og því er lögð áhersla á að þeir spreyti sig í 

samskiptum við dönsku nemendurna. Markmið námsferlisins er að efla menningarlæsi 

nemenda með aðstoð samvinnunáms og samþættingar tungumálanáms og leiklistar. 

Verkefnið felur í sér markmiðasetningu, hvernig megi fjármagna námsferli sem þetta, 

lýsingar á verkferli og kennsluaðferðum til að nýta við hugmyndavinnu og uppsetningu 

leiksýningarinnar ásamt hugmyndum að námsmatsaðferðum. Auk þess koma fram 

sjónarmið íslenskra kennara með reynslu af vinabekkjaferlum. 

Með námsferlinu fylgir greinargerð, þar sem finna má fræðilega umfjöllun um 

alþjóðavæðingu, mikilvægi menningarlæsis, nokkrar hliðar samvinnunáms, þar á meðal 

tandemnáms, kosti samþættingar, áhugahvöt og styrkleika leiklistar í skólastarfi. Að 

lokum er fræðileg umfjöllun um kennsluaðferðina frá hugmynd til sýningar sem er í 

brennidepli í námsferlinu.  
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Abstract 

„This made me believe in love at first sight“                                    

Two cultures united by the world of drama 

The goal of this study is to integrate drama and Danish education, to encourage teachers to 

look outside their own classroom to find qualifying teaching methods and show that it is 

possible to cooperate with other countries.  

The study is about introducing a teaching plan that is based on a buddy program between 

classes in different countries that contains the ideology of tandem learning. In this case the 

intention is that pupils from Denmark and Iceland work together to write and perform a play 

that reflects both cultures. The curriculum is tailored for pupils in upper secondary school, 

where Icelandic students have already studied Danish as a foreign language for a few years. The 

emphasis is on communication with the students in a foreign language. The goal of the teaching 

plan is to promote cultural literacy by using collaborative learning and integration between 

language and drama education. The teaching plan includes setting goals, how to fund a 

teaching plan such as this, descriptions of procedures and teaching methods that can be used 

when brainstorming and staging the play along with ideas for assessment methods. Icelandic 

teachers experienced in buddy programs also share their views. 

A detailed report including theoretical discussions on globalisation, different aspects of 

collaborative learning, the importance of cultural literacy, the benefits of integration, 

motivation and the strengths of drama education follows the teaching plan. Finally, one can 

find a theoretical discussion about devised theatre which is the core theme of the teaching 

plan. 
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1 Inngangur  

Kjörsviðin mín tvö, danska og leiklist, endurspegla nokkur af mínum helstu 

áhugamálum, þ.e. leiklist, samskipti, dönsku og Danmörku. Allt frá því ég var lítil hefur 

áhugi minn á þessum þáttum verið mikill. Foreldrar mínir voru fljótir að sjá hversu mikið 

ég fékk út úr því að koma fram, hvort sem það var til að leika, dansa eða tala. Danmörk 

á stóran stað í hjarta mínu, allt frá því ég var lítil stelpa hefur Danmörk verið helsti 

áfangastaður fjölskyldu minnar í fríum, enda pabbi vinamargur þar og einnig með 

brennandi áhuga á landi og þjóð. Það kemur því kannski ekki á óvart að sjálf hef ég búið 

í Danmörku í tvígang og lagt kapp á að læra tungumálið. Það var því ekki erfitt val þegar 

kom að því að velja kjörsvið í kennaranámi mínu. Ég áttaði mig þó ekki á því fyrr en þó 

nokkuð var liðið á námið að ég gæti í raun blandað dönskunni og leiklistinni saman. 

Síðan hef ég lagt ríka áherslu á að prófa mig áfram á þessu sviði með góðum árangri í 

vettvangsnámi og verkefnagerð. Í B.Ed. verkefni mínu útbjó ég heildstætt ferli þar sem 

aðferðir leiklistarinnar voru nýttar til að styrkja talfærni nemenda í dönsku um leið og 

þeir fengu að upplifa að allir eru farsælir á einhvern hátt í lífinu. Ég naut mín við gerð 

verkefnisins og var alls ekki búin að fá nóg þegar því var skilað. Þess vegna hef ég 

ákveðið að halda áfram með þessa hugsun, dýpka hana og skoða hana frá nýjum 

sjónarhornum, með ný hugtök að vopni. 

Í gegnum skólagöngu mína hef ég fengið að prófa ýmislegt. Kennarar mínir hafa 

beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum og verið með mismunandi strauma og stefnur í 

kennslu sinni. Í minningunni var þó talsvert af verkefnum og námsefni lagt fram með 

samkeppnis-ívafi. Sjálfri fannst mér samkeppnin í fyrstu skemmtileg en hægt og rólega 

breyttist grunnskólaganga mín í endalausa samkeppni. Við vinkonurnar kepptumst 

alltaf við að ná hæstu einkunn í hinum og þessum prófum og námsgreinum og í þau 

skipti sem mér tókst ekki að vera á toppnum varð ég pirruð og ósátt við sjálfa mig. Þó 

svo að samkeppni eigi sína kosti, það má til dæmis segja að samkeppni okkar 

vinkvennanna átti þátt í að úr mér varð metnaðarfullur kennaranemi, þá er hún, að ég 

tel, ekki alltaf leiðin að árangursríku námi. Þó svo að ég hafi fengið hæstu einkunnina í 

samfélagsfræðiprófinu í 6. bekk þá þýðir það ekki endilega að efnið hafi setið eftir í 

hausnum á mér. Þessi neikvæða reynsla mín er ein af ástæðum þess að ég vil vinna með 
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samvinnu nemenda og vil með verkefni þessu færa kennurum leið til þess að styrkja 

samvinnuhæfni nemenda sinna. 

Leiklist er margslungin. Mig hafði ekki órað fyrir því hversu kröftug og áhrifarík hún 

væri áður en ég hóf kennaranám mitt. Líkt og margir þá tengdi ég leiklist næstum 

einungis við það að standa á sviði, leika hlutverk, setja upp leikrit og fara í leikhús, 

ímyndunarafl mitt náði ekki lengra. En þar sem ég er svo heppin að hafa valið leiklist 

sem annað af kjörsviðum mínum í kennaranáminu þá hefur ímyndunarafl mitt svo 

sannarlega fengið að þroskast. 

Í þessu meistaraverkefni ætla ég, líkt og áður sagði, að samþætta bæði kjörsviðin 

mín, dönsku og leiklist og leggja fram námsferli þar sem unnið er með báðar 

námsgreinar. Námsferlið er vinabekkjaferli á milli þjóða sem byggist að hluta til á 

tandemnámi (e. tandem learning) (Humboldt-Universitat zu Berlin, e.d.). Orðið tandem 

þýðir eitt og sér, skv. orðabók, tvímenningsreiðhjól (Jón Skaptason, 1986). Nánari 

útskýringu á hugtakinu er að finna síðar í greinargerðinni. Í ferlinu verður bæði unnið 

með leiklist sem listgrein og leiklist sem kennsluaðferð í dönskukennslu til að ýta undir 

áhuga og árangur í báðum greinum. Grunnhugmyndin er sú að nemendur frá Danmörku 

og nemendur frá Íslandi vinni saman að uppsetningu leiksýningar sem þeir semja einnig 

saman. Hugmyndin byggist á fyrrnefndu tandemnámi. Nær engin íslensk fræðileg skrif 

eru til um tandemnám en í staðinn er hægt að finna nokkra umfjöllun um 

vinabekkjaferli á milli þjóða. Úr þeim skrifum má draga saman nokkur meginmarkmið 

vinabekkjaferla sem ég tel eiga heima hér sökum náinna tengsla hugtakanna tveggja. 

Þar er talað um að nemendur vinni á einhvern hátt saman að sameiginlegu marki eða 

niðurstöðu, til dæmis með þemaverkefni, tungumálanámi, víkkun sjóndeildarhrings eða 

æfingu í mannlegum samskiptum (Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og 

Sólrún Guðjónsdóttir, 2011; Hjallastefnan, 2012; Norðlingaskóli, e.d.; Kristín Ólafsdóttir, 

2014; Grunnskóli Fjallabyggðar, 2014). Í þessari greinargerð verður skrifað út frá 

hugtakinu tandemnám en í námsferlinu verður talað um vinabekkjaferli sökum þess 

hversu betur það nær utan um heild námsferlisins.  

Í ferlinu mun íslenskur bekkur nemenda á unglingastigi setja sig í samband við 

danskan bekk nemenda á sama aldri í Danmörku. Nemendurnir vinna svo saman með 

hjálp internetsins við að kynnast hver öðrum og menningarheimum hver annars. 

Skipulagðar verða síðan tvær heimsóknir, önnur til Íslands og hin til Danmerkur, þar 

sem nemendurnir hittast, semja og setja á svið leikrit sem byggist á því sem þeir hafa 

lært hver af öðrum. Aðferðin frá hugmynd til sýningar (e. devised theatre) verður í 

brennidepli þegar kemur að því að semja leikritið og setja það á svið. Með notkun 
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leiklistarinnar vil ég reyna sporna gegn því að nemendur skipti strax yfir í ensku þegar 

þeir ræða hver við annan og til þess að auka enn á dönskukennsluna vil ég að leikritið 

verði samið á dönsku. 

Verkefnið er hugsað sem hagnýtt, bæði fyrir mig og aðra kennara. Skoðun mín á 

kennaranáminu er sú að það eigi fyrst og fremst að vera hagnýtt, þess vegna er ég 

hlynnt meira vettvangsnámi og aðstæðum þar sem við nemarnir fáum að spreyta 

okkur. Sem kennaranemi er ég alltaf að safna í hugmynda- og reynslubankann og fannst 

því meistaraverkefnið kjörið tækifæri til þess að bæta í þann banka. Meginhugsun mín 

með verkefninu, líkt og komið hefur fram, er að veita kennurum hugmyndir að því 

hvernig megi nýta leiklist til að auka árangur og vekja áhuga nemenda á dönsku og gefa 

leiðsögn í gegnum námsferlið.  

1.1 Álitamál 

Eftir að ég ákvað efni verkefnisins hef ég orðið vitni að nokkrum umræðum um 

vinabekkjaferli og hafa þær því miður ekki allar verið jákvæðar. Ég hef heyrt fólk tala 

um háan kostnað og erfiðleika í fjármögnun, enda um dýrt verkefni að ræða þar sem 

flug á milli landa, gisting, matur o.fl. kemur inn. Auk þess hef ég orðið vör við áhyggjur 

fólks, þá aðallega kennara og foreldra, af því að fyrirkomulagið skili ekki tilætluðum 

árangri, þ.e. að styrkja íslensku nemendurna í dönsku. Ástæðuna segja þeir að ekki næg 

áhersla sé lögð á að nemendur tali dönsku saman og því alltof algengt að þeir tali 

saman á ensku í staðinn. Þetta eru helstu álitamál sem ég hef hugsað mér að varpa ljósi 

á og reyna að finna lausn á.  

Ég hef heyrt að aðstæður hafi breyst mikið undanfarna áratugi hér á landi og því 

sífellt erfiðara að fá peningastyrki og þess konar aðstoð frá utanaðkomandi aðilum fyrir 

verkefni sem þetta. Þegar ég ræddi við kennara sem hafa mikla reynslu af 

vinabekkjaferlum töluðu þeir um að hér áður fyrr hafi þeir getað leitað víða og fengið 

aðstoð frá fyrirtækjum og stofnunum en vegna nýrra leiðbeinandi reglna um 

neytendavernd barna (nr. 5/2009) frá umboðsmanni barna er varða markaðssetningu 

tengda börnum í skólum þá hafi það sífellt orðið erfiðara að fjármagna verkefnin, en þó 

ekki ógerlegt. Ég fjalla því sérstaklega um hvernig megi fjármagna ferli sem þetta í 

námsferlishluta verkefnisins.  

Hvað varðar áhersluna á dönskuna þá er, að ég tel, óumflýjanlegt að nemendur tali 

einhverja ensku, enda oftast jafnvígir í henni. Ég get ímyndað mér að íslensku 

nemendurnir séu fljótir að skipta yfir í enskuna vegna óöryggis og þar sem þeir finni 

kannski fyrir votti af óþolinmæði hjá dönsku nemendunum. Ég ætla að reyna að varpa 
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ljósi á hvernig megi koma í veg fyrir þess konar tilfinningar með aðstoð leiklistarinnar. 

Af þessum ástæðum tel ég það einnig mikilvægt að leikritið sem nemendur semja verði 

á dönsku til þess einmitt að færa þá nær tungumálinu svo þeir fái betri tilfinningu fyrir 

því. Auk þess, þar sem ein af megináherslum verkefnisins er að nemendur kynnist 

menningarheimum hvor annars þá er jafnvel í lagi að á köflum tali þeir ensku til að 

koma þeirri vitneskju til skila. 

Gagnrýni á leiklist í skólastarfi heyrist stundum ásamt spurningum um hvort hún eigi 

heima þar og hvort hún skili einhverju öðru en hávaðalátum og fíflaskap. Það er þó 

tilfinning mín að þessar vangaveltur hafi minnkað og ég finn að sífellt fleiri heillast af 

leiklistinni og því góða sem hún getur fært inn í kennsluna. Sigurinn er þó ekki 

fullunninn enn og því rík ástæða til að halda áfram að sýna fram á krafta hennar og 

hvernig megi nýta hana á sem fjölbreyttastan hátt og með samþættingu við sem flestar 

námsgreinar, til dæmis dönsku líkt og hér verður gert. 

Út frá fyrrgreindu efni legg ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem ég mun 

leitast við að svara í þessari greinargerð: Hvaða líkur eru á því tandemnám styrki 

þekkingu nemenda á menningu og þjóð hvorra annarra? Hvaða líkur eru á því að það 

styrki dönskukunnáttu íslenskra nemenda að kynnast jafnöldrum frá Danmörku? Hvaða 

kostir og gallar felast í samþættingu námsgreina? Hvernig má hafa áhrif á áhugahvöt 

nemenda til að læra nýtt tungumál? Hvernig geta leiklistaraðferðir styrkt 

tungumálakunnáttu nemenda og þekkingu á erlendri þjóð og menningu? 

Leit mín að svörum við þessum spurningum mun fara í gegnum umfjöllun um 

alþjóðavæðingu, tengingu hennar við tungumál, menningarlæsi í tungumálanámi og 

lýðræði. Þá skoða ég hugtökin samvinnunám og samvirkt nám og áhrif þeirra á 

skólastarf. Til að varpa ljósi á tungumálanám sérstaklega fjalla ég um tandemnám í 

tungumálanámi, í hverju það felist og hverjir kostir þess eru. Ég útskýri samþættingu 

námsgreina og hvaða kostum hún er gædd, þá sérstaklega þegar kemur að 

samþættingu leiklistar við aðrar námsgreinar. Ég mun fjalla um leiklist í skólastarfi þar á 

meðal leiklist í kennslu, leiklist kennda sem listgrein og leiklist í tungumálanámi. Að 

lokum mun ég svo leggja fram útskýringu á leiklistaraðferðinni frá hugmynd til sýningar. 
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2 Alþjóðavæðing 

Alþjóðavæðing (e. globalization) er orð sem við heyrum sífellt oftar í fjölmiðlum og 

almennri umræðu. Með hraðri tækniþróun og betri samgöngum myndum við nánari 

tengsl við aðrar þjóðir. Þar leikur tungumál stórt hlutverk, enda verðum við að finna leið 

til að eiga samskipti á milli þjóða og til þess nýtum við tungumálið okkar. Fræðimenn 

segja tungumálanám vera alþjóðlegt í eðli sínu (Bjerregaard, Christiansen, Frederiksen, 

Kornum og Rise, 1999) en þó sé rík ástæða til að tungumálakennarar séu meðvitaðir um 

að nýta möguleika þess í kennslu sinni. Þar ætti efling menningarlæsis að leika stórt 

hlutverk. Alþjóðavæðingin þróar með sér einhvers konar alheimssamfélag og til þess að 

allir geti tekið þátt í þróun samfélagsins þarf að ríkja lýðræði. Það er því, að mínu mati, 

mikilvægt að kenna nemendum um lýðræði og leyfa þeim að upplifa það í eins 

raunverulegum aðstæðum og hægt er, svo þeir læri af reynslunni eins og Dewey (1944, 

bls. 140) kenndi okkur.  

2.1 Hugtakið 

Skilgreining á hugtakinu alþjóðavæðing getur verið misjöfn á milli manna, enda frekar 

nýtt hugtak sem náði miklum vinsældum á stuttum tíma (Giddens, 2002, bls. 7). Líkt og 

Giddens bendir á þá heyrðist varla minnst á alþjóðavæðingu á 9. áratugnum en nú til 

dags er varla haldin pólitísk ræða án þess að á hana sé minnst. Hann útskýrir 

alþjóðavæðingu sem þá vitundarvakningu mannsins að við búum öll í einum og sama 

heiminum. Scholte (2002, bls. 286) talar um þverþjóðlegt samfélag, þar sem landamæri 

eru látin niður falla. Tækniframfarir heimsins hafi fært okkur nær hvert öðru og gefið 

mönnum tækifæri til nýrra leiða í samskiptum. Nú til dags skipti vegalengdin minna máli 

og því hægt að stofna til samstarfs með auðveldari hætti. Lefever (2005, bls. 27) bendir 

á að menningarheimar skarist sökum greiðra boðleiða, sveigjanleika á landamærum og 

ódýrra ferðamöguleika. 

2.2 Alþjóðavæðing og tungumál 

Fyrir nokkur hundruð árum þegar valdamiklir Evrópubúar sigldu af stað til að sigra 

heiminn áttuðu þeir sig örugglega ekki á þeim áhrifum sem ferðir þeirra og tenging við 

nýjar heimsálfur mundu hafa á tungumálin í heiminum. Ostler (2005, bls. 259) vekur 
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athygli á að evrópsku ferðamennirnir tóku tungumálin sín með sér í ferðir sínar sem 

voru svo notuð í viðskiptum við menn í nýjum löndum. Segja megi að þar hafi orðið til 

ákveðinn ágangur, þar sem evrópsku ferðamennirnir tróðu sínum tungumálum upp á 

aðrar þjóðir. Heimsveldi hafi orðið til þar sem tungumál þess sem var valdameiri í 

baráttunni var tekið upp, í öllu falli á almennum grundvelli. Enever (2009, bls. 180) telur 

þessa tungumálabaráttu hafa breyst að því leytinu til að í dag sé oftast borin virðing 

fyrir þeim tungumálum sem til eru á viðkomandi stað og menn reyni því að komast að 

samkomulagi um hvaða tungumál skuli nota í hvert sinn. Þó séu inn á milli lönd sem 

heyi eilífa baráttu um hvaða tungumál eigi að vera í forgrunni, þá aðallega í 

menntakerfum. Heyworth (2003, bls. 10) bendir á það sama, að menn séu í dag 

meðvitaðir um og beri virðingu fyrir fjölbreytileika heimsins, öðrum tungumálum og 

framandi menningarheimum. Út frá þessu segir Enever (2009, bls. 180) menn verða að 

átta sig á að þegar þeir flytji, þá flytji þeir á milli mismunandi valdaþrepa þar sem reglur 

og gildi eru misjöfn og vægi og notkun tungumáls því misjafnt. Hún segir þessa 

staðreynd ásamt sterkri innkomu alþjóðavæðingar fela í sér að menn verði að 

endurhugsa hvað tungumál í raun sé, hvernig það sé notað, hvers vegna og hvenær. 

Enever (2009, bls. 181) vitnar í orð Bakhtin sem leggur til að við hverfum frá því að 

tala um samskipti (e. communication) á milli þjóða og snúum okkur heldur að 

gagnvirkum samskiptum (e. interaction) á milli fólks. Hugmyndin byggist á því, skv. 

útskýringu Enever, að áhersla sé lögð á manninn sem félagsveru. Hún segir mikilvægt að 

menntakerfi breyti þá áherslum sínum í takt við þessa hugmynd því breytingar 

heimsins, með innkomu alþjóðavæðingarinnar, breyti því hvernig við eflum tungumála– 

og menningarlæsishæfni okkar.  

Ritstjórar 13. útgáfu af tímaritinu Sprogforum (Bjerregaard o.fl., 1999) velta fyrir sér 

hvort tungumálakennarar þurfi yfirleitt að leiða hugann að alþjóðavæðingu (d. 

internationalisering) því tungumálanám sé í raun alþjóðlegt í eðli sínu. En þeir segja 

alþjóðavæðingu byggjast á þriggja þrepa skipulagi. Það fyrsta sé tungumálahæfni eða 

málkunnátta, sem veiti tungumálanámi tilverurétt sinn. Annað sé þekking um heiminn, 

sem hægt og rólega sé að verða sjálfsagður þáttur í tungumálanámi. Þriðja sé svo 

samspil hreyfan- og sveigjanleika, þ.e. sú persónulega reynsla sem fólk fái af því að 

ferðast og kynnast ólíkum menningarheimum. Slæmur fjárhagur og tímaleysi valdi því 

að skólar eigi erfitt með að innleiða þriðja þrepið. Ritstjórarnir benda þó á tvö atriði 

sem þeim finnst vanta í umræðuna um alþjóðavæðingu og þeim finnst 

tungumálakennarar geti tekið þátt í að vinna með og gagnrýna. Annað sé skortur á 

mannlegri nálgun (d. humanistisk tilgang), því þó svo að hægt sé að ferðast til lands án 



13 

þess að meðtaka og ná fullum skilningi á menningu þess þá sé heldur ekki hægt að 

treysta á að lestur efnis á internetinu leiði til aukinnar þekkingar og menningarlæsis, líkt 

og þeim finnst of mikil áhersla vera lögð á. Það seinna sé skortur á félagsfræðilegri 

nálgun (d. sociologisk tilgang), því þó svo að stór hluti íbúa heimsins ferðist mikið og 

hafi aðgang að tölvum þá komi það aldrei til með að eiga við alla í heiminum og 

alþjóðavæðing eigi að snúa að öllum ekki bara þeim efnuðustu. 

Lefever (2005, bls. 26) segir þróun tungumála í tengslum við alþjóðavæðinguna kalla 

á innleiðingu kennslu menningarlæsis í tungumálanámi. Kennslan yrði að vera samspil 

þess að nemendur nái skilningi á eigin menningarheimi um leið og þeir læri að skilja og 

meta aðra menningarheima. Hann hvetur tungumálakennara til að nýta þá möguleika 

sem alþjóðavæðingin býður upp á í kennslu sinni. Þeir séu að færa nemendur nær fleiri 

tungumálum, fá þá til að hugsa jákvætt til fólks sem tali framandi tungumál og kenna 

þeim að eiga samskipti við það til þess að efla samskiptafærni þeirra og auka 

menningarlæsi þeirra. Því það sé einmitt það sem tungumálanám gangi út á, að 

sameina fólk sem tali mismunandi tungumál og komi frá fjölbreyttum 

menningarheimum (bls. 28).  

2.3 Menningarlæsi í tungumálanámi 

„Menning er á menningu byggð“1 (Pica, 1994, bls. 72). Qu (2010, bls. 58) segir 

menningu leika óumflýjanlegt og margslungið hlutverk í lífi allra. Hann fullyrðir að 

tungumál sé lykillinn að menningararfi hverrar þjóðar og að með því að læra nýtt 

tungumál auki fólk menningarlæsi sitt. Eitt af markmiðum þessa meistaraverkefnis er 

að efla menningarlæsi nemenda og er það gert með því að nemendur kynnast 

jafnöldrum sínum frá Danmörku og vinna náið með þeim að gerð leiksýningar. Þegar 

kennarar meta hvort og hversu mikla athygli menningarlæsi á að fá í tungumálakennslu 

er mikilvægt að þeir taki til greina hversu margslungið og stundum óskiljanlegt 

sambandið er á milli menningarheims nemandans og þess menningarheims sem á að 

kenna (Pica, 1994, bls. 72). Að mínu mati er það mikilvægur hluti tungumálanáms að 

kynnast menningu þjóðarinnar sem talar tungumálið, að kynnast þeirra daglegu venjum 

                                                      

 

 

 

1
 Pica, 1994, bls. 72: Culture is itself a cultural construct. 
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og hefðum. Ég tel það vera áhugavekjandi að vita hvernig lífi fólkið sem á tungumálið 

lifir, er það mjög ólíkt okkur eða ekki? Eigum við jafnvel eitthvað sameiginlegt með 

Dönum annað en fyrrum sameiginlegt konungsríki og ást á kanilsnúðum?  

Qu (2010, bls. 59) segir að meginmarkmið tungumálanáms eigi að vera að vekja 

nemendur til umhugsunar um þær fjölbreyttu leiðir sem fólk í heiminum noti til að 

upplifa og tjá hluti og hvetja þá til að sýna skoðunum annarra þjóðerna umburðarlyndi. 

Þeir eigi að læra að bera virðingu fyrir ólíkum hugsunarhætti og hegðunarmynstri um 

leið og þeir öðlist dýpri skilning á eigin menningu og samfélagi. 

Bjarnheiður Hallsdóttir (2006, bls. 14) segir tungumálakunnáttu vera grunninn að 

menningarlæsi og trúir því að til þess að ná góðri kunnáttu í tungumáli verði maður að 

læra að skilja þjóðina sem á tungumálið og menningu hennar. Hún fjallar um síaukna 

alþjóðavæðingu og áherslur viðskiptalífsins á alþjóðahugsun og landvinninga sem hafa 

orðið til þess að viðskiptamenn sækja sérstök námskeið í menningarlæsi. Bjarnheiður 

gagnrýnir í því samhengi tillögur breytinga í menntakerfinu sem feli í sér að 

tungumálanám verði skorið niður. Þarna finnst henni ekki vera samræmi á milli 

atvinnulífs og menntakerfis.  

Larrotta og Serrano (2012, bls. 14) gerðu rannsókn á kostum pennavina á milli landa 

í tungumálakennslu sinni. Að mynda og efla samskipti á milli nemendanna var 

megináherslan og tókst með ágætum, en auk þess sýndu niðurstöðurnar að þekking 

nemendanna á menningu hver annars jókst til muna. Í viðtölum við nemendurna kom 

fram að þeim fannst þeir kynnast menningu pennavina sinna í gegnum það sem þeir 

skrifuðu, þeir lærðu eitthvað nýtt um pennavininn og land hans á sama tíma og þeir 

deildu mismunandi lífsreynslu (bls. 12).  

Umfjöllun í kaflanum „erlend tungumál“ í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) um 

menningarlæsi endurspeglar það sem komið hefur fram í niðurstöðum Larrotta og 

Serrano (2012, bls. 14). Í kaflanum er talað um að með þekkingu á fjölbreyttum 

menningarheimum aukist skilningur nemenda á öðrum menningarheimum auk þess 

sem hún auki víðsýni og umburðarlyndi. Tungumálanámið eigi því að miðast við það að 

þessi þekking aukist hjá nemendum svo þeir rækti með sér skilning á ólíkum lífskjörum 

og fái tilfinningu fyrir lífsvenjum annarra í heiminum (bls. 122-124). Eitt af sjö 

hæfniviðmiðum fyrir kennslu erlendra tungumála í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 

130) er menningarlæsi. Í þeim segir að við lok grunnskólagöngu, þ.e. í lok 10. bekkjar, 

eigi nemendur að þekkja vel til mannlífs og menningar viðkomandi málsvæðis, geta 

útskýrt hvað er líkt og ólíkt hans eigin menningu, þekkja til innri samfélagsgerðar 

málsvæðisins og hvað það er sem einkennir þjóðfélagið helst.  
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Þó ég hafi ekki neitt fyrir mér í því annað en reynslu af vettvangi þá hef ég áhyggjur 

af því að þetta hæfniviðmið lúti í lægra haldi fyrir hinum. Ég geri mér grein fyrir að 

tungumálið sjálft er hluti af menningunni, líkt og Tang (1999) bendir réttilega á. Hún 

segir að tungumál og menning séu órjúfanlega tengd fyrirbæri og því engin ástæða til 

að tala um þau í hvort í sínu lagi og hvort eigi að færa kennslu í menningu inn í 

tungumálakennslu eða ekki, enda sé hún þar nú þegar. Hún segir tungumál vera sál 

þjóðar og því ekkert annað en menning hennar. Þrátt fyrir þetta þá finnst mér 

mikilvægt að tungumálakennarar séu meðvitaðir um menningarlæsi og reyni af bestu 

getu að sýna nemendum hvernig lífi þjóðin lifi sem tilheyrir tungumálinu sem verið er 

að kenna. Undir þetta taka tungumálakennarar sem Eva Ösp Ögmundsdóttir (2014, bls. 

2) ræddi við í rannsókn sinni, þó þeir segist í raun ekki nægilega duglegir að vinna með 

menningarlæsið í kennslunni þá líti þeir það jákvæðum augum og telji það mikilvægan 

þátt í kennslunni. 

Eisner (2002, bls. 10) segir listina leika stórt og mikilvægt hlutverk í þróun 

menningar okkar. Dickinson og Neelands (2006, bls. 12) segja nemendur í leiklist fá 

tækifæri til að ígrunda hvernig og af hverju fólk hagi sér eins og það gerir í mismunandi 

menningarheimum. Þeir læri að bera virðingu fyrir náunganum og hvernig þeir eigi að 

haga sér í heimi sem þeir deili með öðrum. Ása Helga Ragnarsdóttir (2002, bls. 25) og 

Rothwell (2012, bls. 56) segja skapandi eðli leiklistarinnar veita kennurum kjörið 

tækifæri til að kenna nemendum samspil tungumáls og menningar. Listsköpun barna er 

einnig til umfjöllunar í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 143). Þar er sagt að hún m.a. 

bjóði upp á leiðir til að vinna með hugmyndir, túlka reynslu og efla þann hæfileika að 

geta lagt mat og ígrundað gjörðir sínar og umhverfið. Það má því færa rök fyrir því að 

listin sé tilvalið verkfæri fyrir tungumálakennara til að stuðla að auknu menningarlæsi 

nemenda. 

2.4 Alþjóðavæðing og lýðræði 

Sú vitundarvakning mannsins að vegalengdin skipti ekki lengur öllu máli í samstarfi er 

samkvæmt Giddens (2002, bls. 19) hægt og rólega að verða til þess að þjóðir heimsins 

eru að mynda eitthvað sem aldrei hefur verið til áður, þ.e. hnattrænt alþjóðlegt 

samfélag (e. global cosmopolitan society). Álykta má, að samfara ofangreindri þróun 

fari þörfin á hæfni fólks til samskipta og samvinnu vaxandi. Í því sambandi kemur 

hugtakið lýðræði upp í hugann en samkvæmt skýringu Vísindavefsins (Ólafur Páll 

Jónsson, 2009) getur orðið lýðræði „snúist um það hvernig taka skuli ákvarðanir í hópi 
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fólks“ auk þess sem orðið lýðræði lýsi fyrirkomulagi grunnstofnana samfélaga og 

hvernig fólk velur valdhafa. 

„Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um 

lýðræði í lýðræði“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 21). Að þroska samskipta- og 

samvinnuhæfni er eitt af markmiðum námsferlisins sem lagt er fram ásamt 

greinargerðinni og það má því segja að í því markmiði felist að efla vitund nemenda um 

lýðræði. John Dewey hafði mikinn áhuga á lýðræði og þá sérstaklega í samhengi við 

menntun og skólastarf. Hann túlkaði lýðræði sem trú á kraft samvinnunnar, þ.e. að 

þrátt fyrir ólíkar þarfir og markmið fólks þá geti samvinnan falið í sér ómetanlega viðbót 

við lífið (Dewey, 1902/1998, bls. 342). Í skrifum sínum um kenningar Dewey segir Ólafur 

Páll Jónsson (2010, bls. 33) hann hafa sagt að til þess að lýðræðisleg samvera gæti átt 

sér stað og til þess að menn gætu upplifað sig sem þátttakendur í samfélagi sínu þá 

yrðu allir að fá frelsi til að leggja sitt af mörkum. Þess konar samfélag byggðist því frekar 

á félagslegum anda heldur en sérhagsmunum hvers og eins. Það er áhugavert hvernig 

Dewey tengir hugtakið lýðræði við skólastarf, ég tek undir með honum þegar hann segir 

skólann tilvalinn stað til að kenna nemendum um lýðræði. Eitt af aðalhlutverkum 

skólans, að mínu mati, á að vera að undirbúa nemendur til þess að verða fullgildir 

þátttakendur í samfélaginu okkar, en það byggir á lýðræði. Fræðimenn fjalla um 

mismunandi hliðar lýðræðis, til að mynda Woods (2005, bls. 5) sem hefur sett upp 

fjögur líkön er lýsa hugmyndafræði lýðræðis. Af þeim líkönum á rökræðulýðræði (e. 

deliberative democracy) einna helst við í samhengi við þetta verkefni. Woods segir 

áhersluna í því vera leitin að hinum gullna meðalvegi. Þar sem reynt sé með eflingu 

gagnrýninnar hugsunar og umræðna meðal borgara og fulltrúa þeirra að mynda 

samfélag þar sem mismunandi skoðanir borgara eru teknar til greina. Hin líkönin þrjú 

sem Woods setti fram nefnir hann frjálslyndan mínimalisma (e. liberal minimalism), 

borgaralegt lýðveldi (e. civic republicanism) og þróunarlýðræði (e. developmental 

democracy). 

Einn af sex grunnþáttum menntunar, lýðræði og mannréttindi, sem settur er fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 16) ýtir undir kenningar Dewey og Woods um 

mikilvægi lýðræðis, þá sérstaklega eflingu lýðræðis í skólastarfi. Forsendur allra 

grunnþáttanna sex eru að nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu, menningu og 

náttúru um leið og þeir fái tækifæri til að byggja sig upp bæði andlega og líkamlega. 

Grunnþættirnir eigi að fléttast inn í allt skólastarf. Forsendur grunnþáttarins lýðræði og 

mannréttindi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 21) eru samábyrgð, meðvitund og 

virkni í uppbyggingu samfélags. Skólar eiga, samkvæmt gildum grunnþáttarins, að taka 
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mið af mismunandi manngildum og kenna nemendum að bera virðingu fyrir eigin og 

annarra viðhorfum og manngildum. Forsendur grunnþáttarins leiða okkur m.a. að 

samvinnunámi og tveimur undirflokkum þess, þ.e. samvirku námi og tandemnámi og 

mikilvægi þeirra í skólastarfi sem fjallað verður nánar um hér á eftir. 

Öll þessi atriði hafa haft áhrif á hugmynd mína um lýðræði og mikilvægi þess í 

skólastarfi, þ.e. að samfélag verði að mynda eina heild þar sem hugað er að 

hagsmunum allra og allir hvattir til þátttöku í umræðum og ákvarðanatöku. Að leggja 

þurfi áherslu á að fólk beiti gagnrýnni hugsun og taki þátt í gagnrýnum umræðum og 

fundinn sé hinn gullni meðalvegur til að samfélagið henti sem flestum. Að virkja þurfi 

krafta fólks til að hlúa að lýðræðislegu umhverfi. Á alla þessa þætti tel ég að muni reyna 

í námsferlinu sem ég skapa. Í því verður þó skrefið tekið lengra og nemendur æfðir í að, 

ekki einungis taka lýðræðislegar ákvarðanir heldur einnig framkvæma ákvarðanir sínar. 

Með því ná þeir sér í reynslu og verða öruggari með hugmyndir sínar og ákvarðanir.  

2.5 Að læra af reynslu 

Dewey (1944, bls. 140) setti fram kenningu sem hann kallaði að læra af reynslu (e. 

learning by doing). Kenningin felst í því að einstaklingur tengir það sem hann hefur gert 

við það sem hann gerir og mun gera, þ.e. að átta sig á afleiðingum gjörða sinna og 

breyta framkomu sinni eða vinnu seinna meir til að koma í veg fyrir að til dæmis slæmir 

hlutir gerist aftur. Til að tengja þessa kenningu við nemendur og börn þá vildi Dewey 

meina að best væri að börn lærðu í gegnum reynslu og upplifanir. Því ætti kennsla að 

felast í lausnum á raunverulegum vandamálum til að efla vitsmunalegan þroska 

nemenda (Davis og Tu, 2008, bls. 30). Dewey (2010, bls. 169-171) minnti einnig á að 

það er nemandinn sem er aðalatriðið í kennslu, hæfileikar hans og geta en ekki 

námsgreinin eða námsefnið. Því yrði kennslan að búa yfir fjölbreyttum aðferðum til að 

ná til nemandans og veita honum margvíslega reynslu. Í leiklist er mikið unnið með 

reynslu og fjölbreytileika, því eins og Baldwin (2012, bls. 15) segir þá skapar leiklistin 

aðstæður þar sem fyrirfram fengin reynsla nemenda er nýtt til þess að efla 

ímyndunarafl þeirra enn frekar og námið gert líflegra og skýrara. Baldwin bendir á að 

þegar nemandi vinnur að persónusköpun þurfi hann að vega og meta hvernig persónan 

eigi að haga sér og bregðast við ýmsu áreiti. Til þess að hann geti gert það á 

árangursríkan hátt verði hann að nýta þá reynslu sem hann búi yfir og byggja á 

tilfinningum sem hann hafi upplifað áður, því þótt að um leik sé að ræða þá hafi 

raunveruleg reynsla nemandans áhrif á vinnuna (bls. 51). Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir (2004, bls. 9) fara einnig inn á mikilvægi reynslunnar í leiklist þegar þær 
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segja: „Leiklist er sameiginleg reynsla þátttakenda.“ Þær segja einnig að í leiklist sé 

markvisst unnið með tungumálið, þar sem nemendur þurfi að tjá sig munnlega um eigin 

reynslu og annarra. Rothwell (2012, bls. 56) segir að með notkun leiklistar í 

tungumálanámi þar sem nemendur æfi sig í raunverulegum og hversdagslegum 

samskiptum öðlist þeir reynslu sem gagnist þeim við að eiga samskipti seinna meir á 

tungumálinu. Í námsferlinu sem kynnt er í þessu meistaraverkefni eiga nemendur auk 

þess að öðlast beina reynslu af einstaklingum og menningu annarrar þjóðar. 

 

Alþjóðavæðingin snertir á mörgum flötum og hefur rík áhrif á þróun mannkyns og 

samfélög þess. Tungumál er leið okkar til að tjá okkur og eiga samskipti við aðra. Því er 

mikilvægt að bera virðingu fyrir bæði okkar eigin tungumáli sem og annarra. Til þess að 

geta þróað með okkur þverþjóðlegt eða hnattrænt alþjóðlegt samfélag sem hefur 

jákvæð áhrif á alla þátttakendur þess er að mínu mati mikilvægt að efla lýðræði og sýna 

fram á kraft samvinnunnar. Við verðum að auka menningarlæsi okkar, kynnast 

aðstæðum annarra og læra að setja okkur í spor þeirra. Leið til að þjálfa þessa hæfni er 

til dæmis að fylgja kenningu Dewey um að læra af reynslunni. Að láta nemendur læra af 

reynslunni með því að tengja nám þeirra betur við raunveruleikann eflir gagnrýna 

hugsun þeirra, menningarlæsi og færni til að takast á við það verk að vera þátttakandi í 

samfélagi. Það tel ég geta haft jákvæð áhrif á þróun alþjóðavæðingarinnar. 
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3 Samvinnunám, samvirkt nám og tandemnám 

Allir verða einhvern tímann á lífsleiðinni að taka þátt í samvinnu, hún er í raun 

órjúfanlegur hluti af lífinu. Samvinna á sér stað á vinnustöðum, út í búð, á 

veitingastöðum og á fundum svo fátt eitt sé nefnt. Með samvinnu upplifum við 

sameiginlega reynslu sem við lærum af. Það er því mikilvægt að skólastarf miðist að því 

að efla samvinnu- og samskiptahæfni nemenda. Samvinna á sér ýmsar myndir og það 

eru til margar leiðir til þess að nota hana í kennslu, lítum hér á nokkrar þeirra. 

3.1 Skilgreining hugtaka 

Í Orðabanka íslenskrar málstöðvar (e.d.-a) segir að orðið samvinnunám (e. collaborative 

learning) sé „oft notað sem regnhlífarhugtak fyrir ýmiss konar samvinnu nemenda sín á 

milli eða á milli nemenda og kennara“. Frekari skilgreining orðabankans er að 

samvinnunám eigi við um aðferð „þar sem tvö eða fleiri læra eða leitast við að læra 

saman með því að nýta sér reynslu og þekkingu hvert annars“. Samvirkt nám (e. 

cooperative learning) er í orðabankanum skilgreint sem aðferð „við að skipuleggja 

samstarf nemenda þannig að hver nemandi í hópnum hafi ákveðið hlutverk og ábyrgð 

og leggi til hópvinnunnar í samræmi við styrkleika sína og áhuga“ (Orðabanki íslenskrar 

málstöðvar, e.d.-b). Tandemnám (e. tandem learning) er fjölmenningarlegt nám í formi 

sjálfstæðrar samvinnu nemenda á milli landa (Humboldt-Universitat zu Berlin, e.d.). 

Helstu einkennisorð þess eru samvinna og eitthvað sem gerist samtímis (Appel, 1999, 

bls. 1). Öll þrjú, samvinnunám, samvirkt nám og tandemnám, samkvæmt ofangreindum 

skilgreiningum eru nýtt í námsferlinu sem fylgir þessari greinargerð. Það fyrsta, 

samvinnunám, nær til alls hópsins sem saman vinnur að sköpun og uppsetningu 

leiksýningar. Annað, samvirkt nám, mun eiga við þegar til dæmis ákveðnir nemendur í 

litlum hópum vinna að tilteknum þáttum uppsetningarinnar svo sem tækniþáttum eða 

umgjörð sýningarinnar eins og sviðsmynd, búningum og förðun. Þriðja, tandemnám, 

mun eiga sér stað í gegnum allt ferlið þegar nemendur af tveimur þjóðernum hafa 

samskipti hver við aðra. Hér á eftir verður fjallað betur um hugtökin. 
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3.2 Samvinnuhæfni ekki meðfædd 

„Samvinna er að vinna saman að sameiginlegum markmiðum“2 (Johnson, Johnson og 

Holubec, 1994, bls. 4). Bræðurnir David og Roger Johnson (1994, bls. 12) segja 

samvinnu vera mönnum eðlislæga og að við sækjumst í hana. Þeir segja að þar sem við 

tengjumst öll á mismunandi hátt þá áttum við okkur á mikilvægi þess að til að uppfylla 

kröfur sjálfs okkar um gott líf verðum við að vinna með fólkinu í kringum okkur. 

Samvinna sé órjúfanlegur þáttur í lífi okkar, hún sé innbyggð í líffræði okkar og sé hjarta 

samskipta og sambanda okkar við umheiminn (bls. 15). Samvinna er einn meginþáttur 

þess að mannlegt samfélag haldi velli (Artzt og Newman, 1997, bls. 1). 

David og Roger Johnson (1994, bls. 3) hafa áhyggjur af samkeppni á milli nemenda. 

Þeir segja að þegar nemendur séu látnir keppast um einkunnir vinni þeir gegn hver 

öðrum að markmiðum sem verði til þess að nemendur finni sig knúna til að vinna 

hraðar. Þeir benda á að með þessari aðferð myndist neikvætt hugarfar því nemendur 

stilli sig inn á eftirfarandi hugsunarhátt: „Því betri árangur hjá þér, því verri hjá mér, því 

betri árangur hjá mér, því verri hjá þér“3 (bls. 4). 

Samvirkt nám felst í því að hópur nemenda vinnur saman að því að leysa vandamál, 

klára ákveðið verkefni eða ná sameiginlegu markmiði (Artzt og Newman, 1997, bls. 2). 

Þátttakendur verða að átta sig á að þeir standa og falla allir með framgangi verksins, 

þeir verða að hvetja hver annan og samgleðjast hópfélögum sínum þegar þeir fá hrós 

fyrir góðan árangur (Johnson og Johnson, 1994, bls. 5). Nemendur verða að trúa því að 

samvinnan hafi persónulegt gildi fyrir þá (Artzt og Newman, 1997, bls. 1).  

Það hlýtur að þurfa að skipuleggja vinnuna vel til þess að samvirkt nám gangi upp, 

setja ákveðnar verkreglur til þess að góður andi haldist í hópnum og leggja áherslu á að 

þátttakendur beri virðingu fyrir skoðunum hver annars. Mikilvægt er að kennarar átti 

sig á að samvinnuhæfni er ekki meðfædd og því ekki réttlátt að ætlast til þess að 

nemendur kunni að vinna saman (Johnson og Johnson, 1994, bls. 186). Sett hafa verið 

                                                      

 

 

 

2
 Johnson, Johnson og Holubec, 1994, bls. 4: Cooperation is working together to accomplish shared goals. 

3
 Johnson og Johnson, 1994, bls. 4: The more you gain, the less for me; the more I gain, the less for you. 
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fram fimm meginatriði (Johnson og Johnson, 1994, bls. 22-23) sem kennari verður að 

hafa í huga þegar kemur að því að nota samvirkt nám: 

 Nemendur verði að vita og hafa trú á því að samvinnan skili árangri bæði fyrir 

hópinn í heild sem og fyrir hvern nemanda sem einstakling, þ.e. að árangurinn 

byggist á þátttöku allra. 

 Nemendur hjálpi hver öðrum að leysa vandamál. Þeir verði að hvetja, styðja og 

styrkja hver annan í verkefnavinnunni. 

 Nemendur átti sig á að hver og einn sé ábyrgur fyrir sinni vinnu. 

 Nemendur læri þá hæfni sem felst í samvinnu, þ.e. læri að vinna saman í hóp. 

 Nemendur geti lagt mat á og ígrundað vinnu hópsins. Þeir verði að geta borið 

kennsl á hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara.  

Ýmsir fræðimenn hafa kannað kosti þess að nota samvinnunám og samvirkt nám í 

skólum, niðurstöður þeirra eru að mestu jákvæðar. Með lýðræðislegu samvinnunámi 

verður starf skólans nemendamiðað þar sem nemendur taka þátt í skipulögn námsins 

síns sem leiðir að dýpri skilningi og aukinni þekkingu á námsefninu (Williams, Cate og 

O’Hair, 2009, bls. 467).  

Niðurstöður rannsóknar Johnson o.fl. (1994, bls. 11) á kostum samvirks náms í 

samanburði við samkeppnis- eða einstaklingsnám sýna að nemendur leggi harðar að sér 

að ná markmiðum hópsins. Þeir myndi sterkari og jákvæðari sambönd sín á milli og 

andleg líðan þeirra sé betri. Artzt og Newman (1997, bls. 8-9) nefna auk þess þá kosti 

samvirks náms að nemendur læri að meta ólíkar skoðanir, ólík viðhorf og ólíkar 

tilfinningar samnemenda sinna ásamt því að þeir upplifi það spennandi og skemmtilegt 

að vera hluti af hópi. Þessi atriði leiða okkur að kenningu Vygotsky (1978, bls. 87) um 

hið svokallaða svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). 

Kenningin gengur út á bilið á milli þess sem nemandi kann nú þegar og þess sem hann 

getur gert með aðstoð annars sem kann meira. Nemandinn læri af þeim sem meira 

kunna til þess að öðlast sjálfstæða þekkingu eða hæfni. „Það sem nemandi getur gert 

með aðstoð í dag, getur hann gert sjálfur á morgun (bls. 87).”4 Með þessu vill Vygotsky 

                                                      

 

 

 

4
 Vygotsky, 1978, bls. 87: „…What a child can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow. ” 
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sýna fram á mikilvægi samskipta og samvinnu því með henni kynnist nemandinn 

persónulegum styrkleikum sínum og efli um leið sjálfstæða hugsun (bls. 90). 

Í bók Stevenson og Deasy (2005, bls. 43-44) segir frá nemendum sem sömdu og 

settu upp óperu í sameiningu. Nemendur hjálpuðust að við persónusköpun með því að 

vega og meta hverja persónu, tilfinningar hennar og líkamstjáningu í sameiningu. 

Samvinna nemendahópsins einkenndist af jákvæðri orku og uppbyggilegum 

samskiptum þar sem sameiginleg ábyrgð á uppsetningu óperunnar hélt þeim saman og 

kallaði fram eigin gæðakröfur sem eru áhrifameiri en utanaðkomandi kröfur. Þeir 

ræddu hverja hlið uppsetningarinnar og lögðu fram hugmyndir sem teknar voru til 

íhugunar. Kennarinn hvatti þá til að vinna sem mest saman til þess að finna jafnvægi og 

tengingu á milli hugmynda þeirra allra. Upplifun kennarans var sú að nemendurnir 

þroskuðust sem einstaklingar í samvinnunni, þar sem þeir lærðu að taka tillit til annarra 

um leið og þeir komu sínum skoðunum á framfæri (bls. 45). 

3.3 Tandemnám í tungumálanámi 

Einn af undirflokkum samvinnunáms kallast tandemnám (e. tandem learning). 

Tandemnám er þegar nemendur frá tveimur eða fleiri mismunandi löndum læra til 

dæmis tungumál hver annars með gagnkvæmum samskiptum. Samskiptin eiga því að 

gefa nemendunum tækifæri til að auka hæfni sína í tungumálinu með því að tala við 

einstakling sem hefur tungumálið sem móðurmál (Appel, 1999, bls. 1; Pors, 1999, bls. 

12; Salomao, 2011, bls. 140). Þátttakendur í tandemnámi eiga ekki að vera faglærðir 

kennarar, heldur einungis fólk sem hefur tilheyrandi tungumál sem móðurmál, það má 

því ekki gera kröfu um að þeir séu færir um að útskýra og kenna allar málfræðireglur 

tungumálsins (Karjalainen, Pörn, Rusk og Björkskog, 2013, bls. 167). Í þessari samvinnu 

sem myndast verða nemendurnir bæði gefendur og þiggjendur, þeir gefa af sér í eigin 

móðurmáli og þiggja nám í hinu tungumálinu (Salomao, 2011, bls. 140). Pors (1999, bls. 

12-13) og Appel (1999, bls. 1-2) tala um tvær gerðir tandemnáms, annars vegar 

tandemnám sem fram fer augliti til auglitis (d. face-to-face tandemkurser/e. face-to-

face tandem meetings) og hins vegar tölvutengt tandemnám (d. Etandem/e. E-mail 

tandem). Líkt og orðin segja til um þá fer fyrri gerðin fram augliti til auglitis, nemendur 

hittast, ræða og vinna saman. Seinni gerðin fer fram að mestu í gegnum tölvupóst. 

Salomao (2011, bls. 140) talar um tölvutengt tandemnám sem teletandem þar sem 

tæknin og möguleikar internetsins eru nýttir til námsins, til dæmis Skype, MSN og 

önnur samskiptaforrit. Þá hittast nemendur í gegnum þessi forrit og ræða ákveðin atriði 

tengd tungumálinu sjálfu, menningu hver annars og veita hver öðrum uppbyggjandi 



23 

gagnrýni á tungumálafærnina. Nú til dags væri væntanlega helst talað um Skype, 

Facebook, Instagram og Snapchat sem dæmi samskiptaforrita sem hægt væri að notast 

við í tölvutengdu tandemnámi. Um leið og tandemnámið verði að vissu leyti ódýrara og 

auðveldara með notkun internetsins og tölvupósts þá bendir Pors (1999, bls. 13) þó á 

að áherslan breytist, fari úr því að liggja að mestu í að styrkja talfærni nemenda í 

tungumálunum yfir í að þeir þjálfist í skriflegum samskiptum. Appel (1999, bls. 2) varpar 

einnig ljósi á þetta atriði en vill þó meina að skrifleg samskipti í tölvupósti séu mjög ólík 

öðrum skriflegum verkefnum, enda sé um að ræða samtalsform þar sem nemendur 

nota að vissu leyti talmál. Það er einnig vert að benda á að tölvuforrit eins og Skype, 

Snapchat og Facetime bjóða öll upp á að fólk tali saman í gegnum myndbandsupptöku. 

Ég tel þau geta dregið úr þessari áherslubreytingu sem Pors og Appel nefna og stutt 

áfram við talfærni nemenda. 

Pors (1999, bls. 12) segir tandemnám byggjast á tveimur grunnatriðum, þ.e. 

gagnkvæmni og sjálfstjórn. Hvað varðar gagnkvæma ábyrgð nemenda þá er mikilvægt 

að samvinnan sé öllum nemendum til hagsbóta, og það á jafnréttisgrundvelli, passa 

verður að eyða jöfnum tíma í hvort tungumál fyrir sig og nemendur verða að leggja 

jafna vinnu í verkið (Humboldt-Universitat zu Berlin, e.d.; Pors, 1999, bls. 12). Hvað 

varðar sjálfstjórn hvers nemenda þá er mikilvægt að nemendur beri ábyrgð og skili sinni 

vinnu til þess að úr geti orðið árangursríkt tandemnám (Humboldt-Universitat zu Berlin, 

e.d.). Pors (1999, bls. 13) segir sjálfstjórnina fela í sér að nemendur setji sér bæði 

persónuleg markmið og markmið með samstarfsfélaga sínum, velji viðfangsefni og 

vinnulag sjálfir og skipti með sér verkum. Nemendur séu þá meðvitaðir um hvað þeir 

vilji fá út úr vinnunni og geti þá betur metið sjálfan sig, samstarfsfélagann, samvinnuna 

og náð þannig marktækum árangri. 

Í rannsókn sinni á tandemnámi komust Karjalainen o.fl. (2013, bls. 181) að því að 

með tandemnámi geti nemendur einbeitt sér að ákveðnum þáttum tungumálsins 

hverju sinni, og það sem meira sé þá velji þeir þessa þætti sjálfir. Þá geti nemendur 

einbeitt sér að því sem þeim finnst nauðsynlegt að læra, erfiðast eða það sem vekur hjá 

þeim áhuga. Sá kostur námsins að nemendur velji sjálfir hvað þeir vilja leggja áherslu á 

veiti upplýsingar um námsgetu nemandans og geti aðstoðað við að greina hvaða þætti 

tungumálsins nemandinn getur lært (181-182). Eitt af því helsta sem nemendur í 

tandemnámi eiga að fræða samstarfsfélaga sína um er menning og samfélagsmynstur 

síns lands (Humboldt-Universitat zu Berlin, e.d.; Pors, 1999, bls. 12). Pors (1999, bls. 14) 

fjallar sérstaklega um kosti þess að í tandemnámi fái nemendur tækifæri til að kynnast 

þjóð, menningu, skoðunum, hefðum og venjum annars lands sem þeir hefðu jafnvel 
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annars ekki fengið tækifæri til að læra um í hefðbundnu tungumálanámi. Þótt í verkefni 

mínu standi ekki til að dönsku nemendurnir læri íslensku og þannig eigi ekki allir þættir 

ofangreindra skýringa við, þá mun reyna á aðra þætti og ekki síst þann sem síðast var 

tilgreindur um menningarlæsi. 

Þó svo tilraunaverkefni Guðrúnar Theodórsdóttur og Kolbrúnar Friðriksdóttur (2013, 

bls. 13) Íslenskuþorpið: Leið til þátttöku í daglegum samskiptum á íslensku fjalli um nám 

í íslensku sem annað mál þá má auðveldlega yfirfæra ýmislegt þaðan yfir á annað 

tungumálanám, eða líkt og í þessu tilviki, dönskunám. Markmið höfunda með 

verkefninu var að færa nemendur nær daglegri notkun íslenskunnar, þ.e. að bjóða upp 

á raunveruleg og almenn samskipti til að auka færni þeirra í tungumálinu og fá þá til að 

spreyta sig meira, þær tala um samskipti sem kjarna tungumálanáms. Þær taka svo 

djúpt í árinni að segja að „…það sem skiptir mestu máli er að tala við einhvern sem kann 

meira í nýja málinu en nemandinn sjálfur…“ (bls. 14). Þessi orð minna á fyrrnefnda 

kenningu Vygotskys (1978, bls.87) um svæði hins mögulega þroska (e. zone of proximal 

development). Þarna má sjá góða tengingu við námsferli mitt, þar sem íslenskir 

nemendur munu eiga samskipti við danska nemendur, sem kunna þá meira í umræddu 

tungumáli. Wagner (2010, bls. 57) segir tungumálanám sem byggist á samskiptum á 

milli fólks með mismunandi móðurmál sé nátengt félagslegum tengslum og því sem eigi 

sér stað í daglegum samskiptum. 

Eitt af álitamálum þessa meistaraverkefnis er að reynsla kennara af 

vinabekkjaferlum sem fela í sér tandemnám sýnir að nemendur séu fljótir að skipta yfir í 

ensku þegar þeir tala saman, líkt og fram kemur í kaflanum um reynslu kennara sem er 

að finna í námsefnishluta verkefnisins. Rannsókn Guðrúnar Theodórsdóttur (2010, bls. 

25) sýnir að það séu málnemarnir, (í mínu tilviki íslensku nemendurnir), sem beri ábyrgð 

á því hvaða tungumál sé notað í samskiptum, þeir verði því að sýna frumkvæði. Því líkt 

og maður getur ímyndað sér er sá sem kann málið vel uppteknari af innihaldi samtalsins 

frekar en tungumálinu sem notað er til þess að koma efninu á framfæri (Guðrún 

Theodórsdóttir, 2011, bls. 204). 
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4 Samþætting námsgreina 

Við beitum öll mörgum hæfniþáttum við gerð verkefna, hvort sem það er í vinnu, námi 

eða heima fyrir. Við komumst til dæmis ekki hjá því að blanda saman stærðfræði og 

heimilisfræði þegar við bökum súkkulaðiköku. Þá má segja að við séum að samþætta án 

þess endilega að leiða hugann sérstaklega að því. Í daglegum verkefnum aðgreinum við 

ekki íslensku frá náttúrufræði eða ensku frá leiklist, heldur blöndum við þessu öllu 

saman. Því ekki að gera þá slíkt hið sama í skólastarfinu, að samþætta námsgreinar? Í 

námsferli mínu eru námsgreinarnar leiklist og danska samþættar með því að nemendur 

semja og setja á svið leiksýningu á dönsku í samstarfi við danska jafnaldra. 

4.1 Einkenni 

Hugtakið samþætting er einnig þekkt sem þemanám, hópvinna, topic-vinna, project og 

söguaðferðin og öll fela þessi heiti í sér keimlíkar kenningar þó áherslumunur geti verið 

inn á milli (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9). Í þessu verkefni mun ég notast við hugtakið 

samþætting og beina því að samþættingu tveggja námsgreina, þ.e. dönsku og leiklist. 

Líkt og Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 9) nefnir í bók sinni Skapandi skólastarf þá 

einkennist samþætting af því að unnið er með eitt ákveðið þema eða hugmynd og 

vinnan fer að mestu fram í hópvinnu, þó svo einstaklingsverkefni geti líka komið fyrir 

inn á milli. Hún nefnir fjölda vinnubragða sem hægt er að nýta í samþættingu, til dæmis 

skapandi ritun, umræður, ýmsan lestur og leikræna tjáningu. Samþætting felst fyrst og 

fremst í því að nemendur beiti gagnrýninni hugsun um leið og þeir nýta fyrri þekkingu 

sína til að vinna saman að viðfangsefninu, vinnan byggir undir frekara nám og býður 

nemendum upp á að kynnast fjölbreyttum hliðum viðfangsefnisins (Þórunn Óskardóttir, 

2005). 

Þá má auðveldlega tengja samþættingu við sköpunarferli, sem er sagt skiptast í tvo 

þætti. Sá fyrri einkennist af þekkingaröflun, forvitni og notkun ímyndunaraflsins til að 

uppgötva nýjar leiðir, áhugaverða möguleika og flétta saman ófyrirsjáanlegum hlutum. 

Nýjum hugmyndum er kastað fram, þær ígrundaðar og þeim mótaður farvegur til að 

örva tilfinningar þátttakenda. Sá seinni beinist aftur á móti að ígrundun um verkið sem 

búið er til, þá líta þátttakendur til baka, meta það sem gert hefur verið og nýta þá 

reynslu til að halda áfram og ná endanlegri útkomu sem allir eru sáttir við (Ingibjörg 
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Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 19). 

Höfundarnir þrír benda einnig á að þátttakendur séu misjafnir eins og þeir eru margir, 

sumir búi að þeirri hæfni að geta auðveldlega látið hugann flögra, upplifi gjarnan frjótt 

en óskipulagt hugmyndaflug meðan aðrir beiti rökhugsun, tækni og þekkingu sem þeir 

búi yfir á skipulagðan og gagnrýninn hátt, þetta samspil þátttakenda bjóði upp á frjótt 

og fjölbreytt vinnuumhverfi sem er einmitt það sem sóst er eftir í samþættingu 

námsgreina. 

Í bók sinni Hugsun og menntun leggur Dewey (1910/2000, bls. 263-264) fram fjögur 

atriði sem hann segir nauðsynlegt að hafa í huga þegar vinna eigi með samþættingu (e. 

integrated curriculum), þau eru:  

 Verkefnið verður að fanga áhuga nemenda, það verður að kalla fram tilfinningar 

og löngun hjá nemandanum svo að hann fái útrás í verkefninu og upplifi að það 

skipti máli. 

 Verkefnið verður að innihalda ákveðna hugsun og tilgang fyrir lífið sjálft, það 

nægir ekki að verkefnið sé einungis stundargaman heldur verður það að vera 

einhvers virði. 

 Verkefnið og vandamálin sem í því eru fólgin verða að vekja forvitni nemenda 

og krefja þá um fræðslu til að leysa þau. Verkefnið er ekki menntandi ef það 

leiðir huga nemenda ekki inn á ný svið.  

 Það verður að gefa verkefninu góðan tíma og skipulögn verkefnisins verður að 

fela í sér samfellu, þar sem eitt leiði af öðru. 

Þórunn Óskarsdóttir (2005) leggur áherslu á að kennarinn sé stuðningsaðili nemenda í 

samþættingu, hann leggi fyrir kveikjur til að vekja áhuga þeirra og aðstoði nemendur 

eftir þörfum. 

4.2 Kostir, gallar og útbreiðsla samþættingar  

Tilfinning mín er sú að samþætting námsgreina verði sífellt vinsælli í skólum landsins, ég 

hef í það minnsta orðið vör við aukna umræðu um hana. Að sameina styrkleika 

nokkurra námsgreina í einu verkefni tel ég að skili sér í árangursríkara námi fyrir 

nemendur og ég tala nú ekki um skemmtilegri kennslu fyrir kennarana. Rannsókn 

Bamford (2011, bls. 8) sýndi að kennsla í list- og verkgreinum á Íslandi er aðdáunarverð 

og mjög góð á alþjóðlegan mælikvarða að mörgu leyti. En það kom þó einnig í ljós að 

skortur sé á skapandi starfi og skapandi kennsluaðferðum í kennslunni. Ekki sé nægileg 

áhersla lögð á samþættingu skapandi kennsluhátta þvert á allar námsgreinar í skólum 

landsins, þar megi sem dæmi nefna leiklist í kennslu. Samstarf kennara og samþætting 
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list- og verkgreinakennslu bæði innbyrðis og við aðrar greinar var rannsakað í 

starfsháttarannsókn grunnskóla við upphaf 21. aldarinnar (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

2014). Þar kom í ljós að list- og verkgreinakennarar eigi almennt í minna samstarfi en 

aðrir kennarar, þá er bæði átt við innbyrðis sem og við kennara annarra námsgreina. Þó 

var um helmingur almennra kennara sem sagðist eiga í einhverju samstarfi við list- og 

verkgreinakennara. Gerðar voru vettvangsathuganir og þær sýndu einhverja 

samþættingu, sem stóð þó oftast bara yfir í afmarkaðan tíma og í gegnum blöndun 

árganga (bls. 270). Niðurstöðurnar sýndu því að samþætting list- og verkgreinakennslu 

bæði innbyrðis sem og við aðrar greinar er heldur fátíð. Þetta vakti athygli rannsakenda, 

sérstaklega sökum þess að niðurstöður sýndu að almennt samstarf og samþætting 

greina í skólunum var mikið en einhverra hluta vegna var eins og list- og 

verkgreinakennararnir stæðu oft á tíðum fyrir utan það samstarf (bls. 272). Samkvæmt 

rannsókn Kristínar Garðarsdóttur (2013, bls. 76), sem hún gerði á viðhorfi list- og 

verkgreinakennara til samþættingar og skapandi kennsluhátta, eru list- og 

verkgreinakennarar þó almennt áhugasamir um samþættingu og þrátt fyrir takmarkaða 

reynslu þá var hún aðallega á jákvæðum nótum. Það er því rík ástæða, að mínu mati, að 

veita kennurum hugmyndir að því hvernig megi samþætta námsgreinar, ekki síst list- og 

verkgreinar, til að ýta undir að þeir spreyti sig á því. 

Ef litið er til notkunar leiklistar í kennslu í skólum landsins sýnir fyrrnefnd 

starfsháttarannsókn (Gerður G Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 267) að um 48% almennra 

kennara nýta hana í kennslu sinni, 41% setja upp leikþætti og um 39% nýta söng eða 

söngleiki. Þó svo að tölurnar séu hærri en ég bjóst við þá mættu þær gjarnan vera 

talsvert hærri, þá sérstaklega ef þær eru bornar saman við notkun annarra list- og 

verkgreina í kennslu almennra greina, þar má sem dæmi nefna að 79-89% kennara nýta 

myndræna túlkun. Einnig er vert að benda á að Aðalnámskrá grunnskóla (2007, bls. 41) 

sem gilti þegar gögnum var safnað fyrir rannsóknina mælti svo fyrir að nýta skyldi 

leikræna tjáningu þvert á námsgreinar og að allir nemendur á yngsta og miðstigi ættu 

að fá kennslu í leikrænni tjáningu. 

Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 10) leggur fram nokkra kosti og galla þegar kemur að 

samþættingu, hvað kostina varðar þá segir hún samþættingu krefjast fjölbreyttra 

kennsluaðferða. Það þýði að nemendur fái fjölda tækifæra til að taka fullan þátt í allri 

vinnunni, þ.e. í undirbúningi, mótun og lokaútfærslu. Nemendur fái að kynnast 

námsgreinum sínum frá nýjum sjónarhornum sem gefi þeim færi á að kafa dýpra í efnið, 

valfrelsi þeirra aukist þar sem þeir fái möguleika á að vinna í tengslum við áhugasvið 

sitt. Ekki nóg með að nemendur kafi dýpra í námsefnið, samþætting gefi einnig færi á 
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að vinna með ýmsa félagslega hæfni, svo sem samvinnu- og samskiptahæfni, að virða 

skoðanir annarra, geta gagnrýnt og tekið gagnrýni og sýnt traust til hópfélaga sinna. 

Samþætting feli líka í sér ýmsa kosti fyrir kennarann, hann fái aukið svigrúm til 

samvinnu við aðra kennara, hann fái að leika öðruvísi hlutverk í kennslustofunni sem 

ráðgjafi, leiðbeinandi og verkstjóri í stað leiðtoga og hann kynnist nemendum sínum á 

nýjan hátt. Tomlinson (2014, bls. 78-79) segir samþættingu námsgreina leiða að 

heildstæðri námsupplifun nemenda, þeir nái dýpri skilningi á bæði efninu og 

verklagsreglum því tengdu. Hún segir samþættingu námsgreina vera lykilinn að 

árangursríkri kennslu. Með samþættingu fá nemendur tækifæri til að taka þátt í 

skipulögn eigin náms, þeirra skoðanir og áhugasvið hafa áhrif á hvaða viðfangsefni er 

tekið fyrir og námið tengist um leið hinum raunverulega heimi sem hefur jákvæð áhrif á 

áhugahvöt þeirra (Drake og Reid, 2010, bls. 3). Baldwin (2012, bls. 15) mælir eindregið 

með samþættingu leiklistar við aðrar námsgreinar, þá séu nemendur og kennarar 

samstarfsfélagar, kennarinn hvetji og styðji nemendur til þess að ná framförum bæði 

sem einstaklingar sem og í samvinnu. Leiklist dýpki skilning nemandans á öðrum 

námsgreinum.  

Samþættingu fylgir hávaði, nemendur missa einbeitingu, agavandmál eru algengari 

því eftirlit verður erfiðara, nemendur upplifa óöryggi og stress, það þola ekki allir það 

umrót sem fylgir samþættingu og síðast en ekki síst segja kennarar aðferðina vera of 

tímafreka. Þetta eru dæmi um þá ókosti sem Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 11) hefur 

heyrt fólk nefna þegar samþætting er til umræðu. Hún segir það skiljanlegt að það 

myndist meiri hamagangur, enda séu nemendur að leita upplýsinga, vinna úr þeim og 

upplýsa hver annan. Til að koma í veg fyrir að byltingarástand myndist verði kennarinn 

því að halda rétt á spöðunum og skipuleggja sig vel. Fogarty og Pete (2009, bls. 4) segja 

það einmitt lykilatriði að nemendum líði vel og finni til öryggis í námsumhverfi sínu, því 

sé mikilvægt að námið og umhverfi þess sé vel skipulagt. Skýr og hnitmiðuð fyrirmæli 

hjálpi til við það. Hvað varðar tímafreka aðferð þá er það alkunna að samþætting taki 

tíma og þannig er það bara, kennarar verða að reyna að líta fram hjá því og leggja frekar 

áherslu á allt hið góða sem samþættingin skilar af sér (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 11). 

4.3 Áhugahvöt 

Fyrsta atriði Dewey (1910/2000, bls. 263) af fjórum sem nefnd voru hér að framan um 

hvað sé nauðsynlegt að hafa í huga þegar unnið sé með samþættingu fjallaði um 

mikilvægi þess að fanga áhuga nemenda. Þetta atriði leiðir okkur að mikilvægi þess að 

örva áhugahvatir nemenda. 
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„Tilfinningar geta haft veruleg, óveruleg og stundum sundrandi áhrif á vinnu“ 

(Goleman, Boyatzis og Mckee, 2004, bls. 34). Vellíðan skiptir sköpum í vinnu, því betri 

líðan, því meiri afkastageta, við tökum betur við upplýsingum og erum sveigjanlegri í 

hugsun (Goleman o.fl., 2004, bls. 36). Þetta má með auðveldum hætti yfirfæra á 

nemendur í skólum og auðvitað kennarana líka. Að öllum líði vel í skólastofunni ætti að 

vera eitt aðalmarkmið allra skóla, þar hlýtur áhugi að vega þungt. Okkur líður betur ef 

við erum að fást við eitthvað sem við höfum áhuga á, ekki satt?  

Snowman, McCown, og Biehler (2009, bls. 349) skilgreina áhuga sem sálfræðilegt 

ástand sem einkennist af aukinni athyglisgáfu, vitsmunalegri virkni, seiglu og 

tilfinningalegri þátttöku. Stipek (2002, bls. 138-139) segir rannsóknir sýna að áhugi 

nemenda á námsefninu hafi áhrif á skilning þeirra á því, hann verði dýpri ef áhuginn sé 

til staðar og þar spili jákvætt viðhorf m.a. inn í. Hann skýrir þessi áhrif með því að segja 

að þegar nemandi lesi efni sem hann hefur áhuga á þá sé hann eftirtektasamari og 

athugulli sem verði til þess að hann eigi auðveldara með að muna það sem hann les og 

geti því betur unnið úr upplýsingunum (bls. 128). Þessar niðurstöður enduróma 

kenningu Dewey (2010, bls. 177) um áhugahvöt í skólastarfi. Hann sagði áhuga 

nemenda vera grundvöll þess að nám færi fram og að áhuginn væri tákn um getu og 

vaxandi hæfileika. Þetta ættu flestir að geta tekið undir, að þegar við lesum til dæmis 

bók sem fjallar um áhugamál okkar gengur lesturinn betur og þekkingin á efninu eykst 

mun meira en ef við lesum eitthvað sem við höfum ekki áhuga á. Dewey (1910/2000, 

bls. 316) tengdi áhugahvötina við lausnaleit að því leytinu til að ef nemendur fengju að 

kljást við raunveruleg vandamál þá hefðu þeir frekar áhuga á að leysa þau. Stipek (2002, 

bls. 128) og Dewey (1910/2000, bls. 316) leggja báðir áherslu á að unnið sé að því að 

auka innri áhugahvöt nemenda, því rannsóknir sýni að með henni finni nemendur 

frekar hjá sér brennandi þörf fyrir að leysa vandamál og séu opnari fyrir að taka að sér 

krefjandi verkefni. Rannsókn fræðimannanna Abuhamdeh og Csikszentmihalyi (2012, 

bls. 320) sýndi að sterk tengsl væru á milli ánægju og krefjandi verkefna og að þau 

leiddu af sér aukinn áhuga. Stipek (2002, bls. 129) minnir einnig á þau jákvæðu áhrif 

sem áhuginn hafi á ánægju og virkni nemenda. Til að úr verði árangursríkt nám verða 

skólar að vera aðlaðandi og veita nemendum sínum gleði og hamingju (Glickman, 2001, 

bls. 149). 

Ofangreind fræði endurspeglast í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) því hugtakið áhugi 

kemur þar oft fyrir, eða til að vera nákvæm þá kemur, samkvæmt minni talningu, orðið 

áhugi fyrir 155 sinnum í hinum ýmsu myndum. Áhugi kemur sérstaklega oft fyrir í 

umfjöllun um grunnþættina sex, sem nefndir voru hér áður. Í kaflanum um 
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grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi í aðalnámskrá kemur fram að mikilvægt sé að 

taka tillit til áhuga nemenda í allri skipulagningu skólastarfsins (bls. 21). Í umfjöllun um 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð segir að með því að gefa áhuga nemenda gaum í 

skólastarfinu fái þeir tækifæri til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og þá sé hægt að 

vinna út frá styrkleikum hvers og eins (bls. 23). Síðast en ekki síst er grunnþátturinn 

sköpun tengdur við námsáhuga, þar er sagt að sköpunargleði leiði til aukins námsáhuga, 

enda felist sköpun meðal annars í því að örva forvitni og áhuga (bls. 24). Miðað við þessi 

atriði og hversu veigamikil áhugahvöt er í aðalnámskránni er ekki hægt að segja að 

áhugi skipti ekki máli. Ég sjálf hef tekið eftir því hvað nemendur eru mun vinnusamari 

þegar ég legg fyrir þá verkefni sem kveikja áhuga þeirra og ég er handviss um að undir 

það taka flestir reyndir kennarar. 

Ef litið er til ágætis samþættingar og áhugavakningar þá má vitna í Snowman o.fl. 

(2009, bls. 350) sem tala um aðstæðubundinn áhuga. Aðstæðubundinn áhugi sé 

tímabundinn og er kveiktur með ákveðnu verkefni eða atriði. Til að taka sem dæmi þá 

er hægt að kveikja áhuga nemanda, sem hefur mikinn áhuga á leiklist, á danskri 

menningu með því að samþætta kennslu um danska menningu við leiklist. Þá kviknar 

áhugi nemandans á danskri menningu því hún er fléttuð saman við áhugamál sem hann 

á fyrir. 
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5 Leiklist í skólastarfi 

Leiklist er sögð gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn (Eisner, 2002, bls. 10; Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 6; Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 140). Nemendur í leiklist eru hvattir til þess að nota ímyndunaraflið sem 

uppsprettu að námi og hún veitir þeim tækifæri til að upplifa hluti út frá nýju 

sjónarhorni (Eisner, 2002, bls. 82 og 199). Eisner (2002, bls. 198) gagnrýnir að við eigum 

það til að vanmeta og gleyma hversu sterkt ímyndunarafl börn hafa og hversu stór 

þáttur það sé í þroska þeirra. Leiklistin er talin efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, 

sjálfstæði og umburðarlyndi, hún ýti undir frumlega hugsun, sjálfstæð vinnubrögð og 

gefi nemendum tækifæri til að byggja á eigin reynslu, svo fátt eitt sé nefnt (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6). Sjálfstraust nemenda eykst, þeir efla 

samskipta- og samvinnuhæfni sína og læra að vinna á jákvæðum nótum saman 

(Dickinson og Neelands, 2006, bls. 2). Með listformi sínu getur leiklistarkennsla, eða 

leiklist sem listgrein, þroskað skapandi ímyndunarafl nemenda og listrænt skynbragð 

þeirra á sama tíma og hún getur ræktað félagsfærni, samvinnuhæfni og styrkt 

samfélagið (Carter, 2014, bls. 237). 

Oftast er talað um tvær ólíkar nálganir leiklistar í skólastarfi, þ.e. annars vegar 

leiklist eða leikræn tjáning sem kennsluaðferð og hins vegar leiklist sem listgrein. Í 

stuttu máli má segja að munurinn sé að í leiklist eða leikrænni tjáningu sem 

kennsluaðferð er megináherslan ekki á lokaútkomuna heldur þátttökuna (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 102) og upplifunin því óháð áhorfendum (Guðbjörg 

Emilsdóttir, 1981, bls. 3). Þegar leiklist er kennd sem listgrein er megináherslan aftur á 

móti að koma ákveðnum skilaboðum eða boðskap til skila til áhorfenda (Guðbjörg 

Emilsdóttir, 1981, bls. 3). Leiklist sem listgrein er ef til vill sú nálgun sem flestir kannast 

við. Hér á eftir verður gerð betri grein fyrir þessum tveimur nálgunum. 

Áður en hægt er að útskýra leikræna tjáningu eða leiklist sem kennsluaðferð verður 

að benda á að á Íslandi hafa tvö orðasambönd verið notuð um fyrirbærið að beita 

leiklist sem kennsluaðferð, þ.e. leikræn tjáning og leiklist í kennslu. Smávægilegur 

munur er á því sem býr að baki orðasambandanna sem ekki verður tíundaður 

sérstaklega hér, og þau verða því notuð sem sambærileg orðasambönd. Í staðinn 

verður farið stuttlega yfir sögu og kenningar um leiklist í kennslu annars vegar og 
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kennslu leiklistar sem listgreinar hins vegar til að varpa ljósi á meginmuninn á þessu 

tvennu. Fyrst skal á það bent að hugtakið leiklist í kennslu er töluvert nýrra 

orðasamband sem hefur hægt og rólega komið í stað hugtaksins leikræn tjáning hér á 

landi (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 87-88). Anna Jeppesen (1994, bls. 7) tengir 

hugtakið leikræn tjáning við menntahreyfingu um aldamótin 1900 þegar margir vildu 

breyta áherslum skólakerfisins þá aðallega uppeldis- og kennsluháttum. Menn vildu að 

áherslan lægi meira á barninu sjálfu, þá sérstaklega að leik- og athafnaþörf þess yrði 

tekin meira með í reikninginn. Útskýring Gavin Bolton á hugtakinu leikræn tjáning hefur 

verið notuð til einfaldrar skilgreiningar, hana nota til dæmis Anna Jeppesen (1994, bls. 

13) og Guðbjörg Emilsdóttir (1982, bls. 13) og hljómar hún svo:  

A segir B sanna sögu (ekki leikræn tjáning). 

B segir A söguna aftur eins og hann hafi upplifað atburðina sjálfur (það er 

leikræn tjáning) (Anna Jeppesen, 1994, bls. 13). 

Þarna er dregið fram að í leikrænu tjáningunni bregða nemendur sér í hlutverk, setja sig 

í spor annarra og túlka sögu sem þeir hafa áður heyrt. Það þýðir að leikræn tjáning sýnir 

ekki raunveruleikann heldur einungis leikna mynd af honum. 

Ýmsir kennismiðir hafa skrifað um leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu og má 

auðveldlega finna rauðan þráð í gegnum þau skrif, þ.e. að meginmarkmið leikrænnar 

tjáningar sé að þátttakandinn sé virkur og reynt sé að ýta undir þroska hans og hæfni. 

Kennismiðirnir sem hér er aðallega vísað til eru Dorothy Heathcote og Gavin Bolton, 

sem voru meðal helstu sérfræðinga Breta á seinni hluta síðustu aldar á sviðinu, þá 

sérstaklega þegar kom að því að tengja leikræna tjáningu við skólastarf (Anna Jeppesen, 

1994, bls. 11; Guðbjörg Emilsdóttir, 1982, bls. 13; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 24). Í 

skrifum Guðbjargar Emilsdóttur (1982) um einkenni hugmynda Heathcote og Bolton 

kemur fram að þau lögðu bæði áherslu á tilfinningalegan skilning nemenda á 

námsefninu sem ýtir undir áhuga nemenda og frumkvæði til að afla sér nýrrar 

þekkingar. Samþættingu námsgreina telji þau geta aðstoðað nemendur við að ná 

samhengi á milli atburða og víkki sjóndeildarhring þeirra (bls. 13-14). Rétt er að nefna 

að Bolton hélt kennaranámskeið hér á landi stuttu áður en Guðbjörg skrifaði þetta. Á 

námskeiðinu kynnti Bolton hugmyndafræði og aðferðir sínar og Heathcote.  

Með innleiðingu leiklistar í kennslu segir Hornbrook (1998, bls. 9) menn hafa náð að 

kveikja áhuga og athygli nemenda og foreldra á listgreininni, því kennslan sýni að leiklist 

sé ekki einungis leikrit á sviði. Kristín Á. Ólafsdóttir (2007, bls. 88-89) rannsakaði 

sérstaklega markmið þess að nota leikræna tjáningu. Niðurstöðurnar skiptust í þrjá liði, 
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sá fyrsti beindist að persónulegum þroska nemenda, þ.e. að leikræn tjáning yki 

sjálfstraust nemenda og fengi þá til að vinna með tilfinningar sínar. Peter Slade (1954, 

bls. 105) sagði leikræna tjáningu einmitt efla persónulegan þroska. Annar liðurinn í 

niðurstöðum Kristínar (2007, bls. 88-89) beindist að félagsfærni nemenda, þ.e. að með 

leikrænni tjáningu lærðu nemendur að setja sig í spor annarra, bera virðingu og sýna 

tillitsemi. Í þriðja og síðasta liðnum kom í ljós að leikræn tjáning færði nemendur nær 

námsefninu, virkaði áhugavekjandi og dýpkaði skilning á efninu. Í niðurstöðum 

rannsóknar Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2010, bls. 6) 

voru nemendur og kennarar sammála um að með leiklist í kennslu gætu nemendur lifað 

sig inn í námsefnið, að ímyndunarafl, sköpunarhæfni og samskipta- og samvinnuhæfni 

ykist og ábyrgðartilfinning efldist því þeir notast við eigin reynsluheim. Með fyrrnefnda 

kenningu Dewey að læra af reynslu í huga er áhugavert að líta til skrifa Hlínar 

Agnarsdóttur (1983, bls. 5) og Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004, bls. 9) 

sem segja leiklist í kennslu einmitt snúast um sameiginlega upplifun og reynslu 

nemenda, bæði þá sem til staðar er fyrirfram og þá sem bætist við í kennslunni. 

Koerner (2012, bls. 30-31) segir að með hagnýtingu leiklistarinnar verði námið 

áþreifanlegra eða hlutbundnara því áherslan liggi í líkamlegri og persónulegri vinnu. Við 

þekkjum mörg þann kost að nota líkamann til þess að læra hluti, sumum finnst jafnvel 

betra að læra Íslendingasögurnar með því að lesa þær upphátt og leika þær á 

stofugólfinu heima. Síðast en ekki síst er vert að nefna þann kost leiklistar í kennslu að 

hún er sögð gera námið að minnistæðri og skemmtilegri upplifun fyrir nemendur 

(Boudreault, 2010, bls. 1). 

Líkt og Jackson og Vine (2013, bls. 12) benda á þá hefur ekki verið sett fram 

alþjóðleg skilgreining á leiklistarkennslu og því ekki að undra að menn séu oft 

ósammála. Carter (2014, bls. 237) útskýrir leiklistarkennslu á tvo vegu, annars vegar 

sem leiklist kennda sem listgrein (e. theatre education) þar sem nemendum er kennt og 

þeir þjálfaðir í því að setja upp einhvers konar sýningu. Áherslan sé þá á faglegri og 

fagurfræðilegri hlið leiklistarinnar. Hins vegar talar hún um leiklist í kennslu (e. drama 

education) sem sé byggð á ferlismiðuðu viðfangsefni (e. process-based subject) þar sem 

nemendur, með þátttöku í fjölbreyttum leikjum og æfingum, vinna með samspil líkama 

síns, huga og raddar. Þessi vinna geti skilað betri sjálfsvitund, sterkri sköpunargáfu, 

fjölbreyttu ímyndunarafli og samfélagslegri víðsýni. Jackson og Vine (2013, bls. 12-13) 

tala einnig um leiklist kennda sem listgrein (e. theatre education) og leiklist í kennslu (e. 

process drama/drama in education). Fyrri tegundina segja þeir innihalda þrjú 

meginatriði. Það fyrsta sé kennsla nemenda í hvað felist í uppsetningu leikrita ásamt 
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kennslu í leik, annað sé að kenna nemendum að njóta leiksýninga og þriðja að bæta við 

nýjum áhorfendum fyrir framtíðina. Þessi margþætta kennsla fari svo fram með blöndu 

af fyrirlestrum, heimsóknum í leikhús, sýnikennslu, opnum æfingum og uppsetningu 

smærri leikverka bæði í skólanum og í leikhúsinu sjálfu (bls. 12). Seinni tegundin, þ.e. 

leiklist í kennslu, er samkvæmt Jackson og Vine (2013, bls. 13), líkt og hjá Carter (2014), 

ferlismiðuð. Þeir segja það vera leiklistina sem kennd sé í grunnskólum, þar sem unnið 

sé með hlutverkaleiki og spunatækni og aðaláherslan sé á þroska nemandans, 

ímyndunarafl, sjálfsvitund og tjáningar- og félagsfærni hans. Þó sé einnig til staðar 

einhver kennsla í mismunandi leiktækni og leikstílum ásamt því að nemendur séu 

þjálfaðir í því að setja upp ýmsar leiksýningar (Jackson og Vine, 2013, bls. 12-13). Þarna 

má sjá skilgreiningar á leiklist sem listgrein og leiklist í kennslu skarast, því á báðum 

sviðum er farið inn á uppsetningu leikrita og vinnu með persónusköpun. Schonmann 

(2005, bls. 36) fer inn á þau atriði sem leiklist í kennslu og leiklist sem listgrein eiga 

sameiginleg. Hún segir báðar greinar byggjast á getu þátttakandans til persónusköpunar 

innan þess ramma sem honum er gefinn og á tveimur helstu tjáningarmátum mannsins, 

rödd hans og líkamstjáningu. Til að útskýra muninn fer Schonmann (2005, bls. 36) þá 

leið að tala um nám fyrir leiklist (e. education for theatre), þ.e. nám um leiklist sem 

listform, annars vegar og nám í gegnum leiklist (e. education through theatre), þ.e. að 

nýta leiklist til að kenna ýmsa aðra hæfni og þekkingu, hins vegar. Hornbrook (1998, bls. 

8-9) vill að leiklistarkennsla í skólum sé ekki einskorðuð við ákveðinn þátt 

listgreinarinnar heldur eigi kennslan að gefa nemendum sýn inn í fjölbreyttan heim 

leiklistarinnar þar sem jafnvægi sé á milli þekkingar á leiklist og hæfni til þess að beita 

henni. 

Schonmann (2005, bls. 35) gagnrýnir harðlega stöðu leiklistar sem listgrein innan 

skólanna og finnst menn einblína einum of mikið á hagnýtingu leiklistar (e. applied 

drama), eða það sem sumir mundu kalla leiklist í kennslu. Hún segir mikla umfjöllun um 

hagnýtta leiklist hafa orðið til þess að lítið sem ekkert sé horft til listformsins sjálfs, þ.e. 

listarinnar sem verið sé að kenna og kennarar óski að nemendur læri að njóta. Hún 

segir leiklistarkennarana vera hægt og rólega að slíta sig í burtu frá upprunalegum 

rótum leiklistarinnar, faglegu og fagurfræðilegu gildi hennar, með því að fara í sífellda 
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hringi í umfjöllun um hagnýtingu leiklistar, og því verði þróun í kennslu listformsins lítil 

sem engin. „Við líkjumst sífellt meira og meira félags- eða samskiptaráðgjöfum”5 

(Schonmann, 2005, bls. 35) . 

„Þegar kennarar eru ekki öruggir í þessu fagi [þ.e. leiklist], er ólíklegt að þeir kenni 

það“6 (Carter, 2014, bls. 239). Carter hefur kannað sérstaklega stöðu leiklistarkennslu í 

sínu heimalandi, Kanada, og niðurstaða hennar er sú að leiklistarkennsla þar í landi sé 

ekki nægilega útbreidd og mikil. Ein af meginástæðum fyrir því telur hún vera 

takmarkaða þekkingu og hæfni kennara í leiklist. Hún telur að ef leiklist yrði gerð að 

skyldufagi í kennaranámi, líkt og móðurmál og stærðfræði eru, þá mundi 

leiklistarkennslan styrkjast töluvert því kennararnir yrðu öruggari og þyrðu þá að prófa 

sig áfram með hana. Hún segir kennarann vera þungamiðjuna í því hvort leiklist sé 

kennd eða ekki. Rannsókn Helenu Katrínar Hjaltadóttur (2011, bls. 56) sýnir að það 

sama sé uppi á teningnum hér á landi þegar horft er til leikrænnar tjáningar, 36% þeirra 

kennara sem svöruðu spurningum hennar sögðust ekki notast við aðferðir leikrænnar 

tjáningar sökum þekkingarleysis og 33% vegna óöryggis í garð þeirra. Hornbrook (1998, 

bls. 100) tekur á vissan hátt í sama streng þegar hann talar um mikilvægi þess að 

kennarar sem vinna með leiklist verði að þekkja til sögu listgreinarinnar, að þeir hafi 

einhverja þekkingu og hæfni í henni og að þeir skilji hvað hún geti fært nemendunum. 

Þrátt fyrir að fyrrnefnd rannsókn Bamford (2011, bls. 8) sýni að list- og 

verkgreinakennsla á Íslandi sé mjög góð á alþjóðlegan mælikvarða þá sýna rannsóknir 

að mjög fáir skólar hafa sett fram ákveðna skólanámskrá í leiklist. Aðeins 34 grunn- og 

framhaldsskólar af 108 sem Rannveig Björk Þorkelsdóttir (2009, bls. 41) rannsakaði 

höfðu leiklist sem hluta af námskrá sinni og næstum enginn þeirra uppfyllti kröfur 

aðalnámskrár um tímafjölda í leiklistarkennslu. Auk þess er áhugavert að nefna að ekki 

nema helmingur skólanna sem rannsakaðir voru í starfsháttarannsókninni sem áður var 

getið höfðu sérhæfða leiklistarkennara en til samanburðar höfðu allir skólarnir 

                                                      

 

 

 

5
 Schonmann, 2005, bls. 35: We are becoming more and more like social workers or communication 

therapists. 

6
 Carter, 2014, bls. 239: When teachers are not comfortable with this subject, they are not likely to teach 

it. 
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sérhæfða íþróttakennara (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 267). Það er því rík 

ástæða til að taka skrif Carters til greina á Íslandi þó svo að þau miðist við skólakerfið í 

Kanada. Til að sannfæra lesendur enn frekar um að þjálfa eigi kennaranema í leiklist 

leggur Carter (2014) fram þrjú atriði sem hún segir leiklistina geta haft áhrif á og það 

má auðveldlega yfirfæra þau öll á íslenskan vettvang: 

 Einelti sé viðvarandi vandamál í skólum. Leiklist sé sögð auka félagsfærni og 

kenna nemendum að setja sig í spor annarra. Þeir eiginleikar geti hjálpað til við 

að mynda heildstætt samfélag innan nemendahópsins sem geri það auðveldara 

að vinna úr og jafnvel koma í veg fyrir erfið mál eins og einelti. 

 Sífellt fleiri rannsóknir sýni fram á að samvinnu- og nýsköpunarhæfni, frjótt 

ímyndunarafl og skapandi hugsun séu eiginleikar sem fólk í framtíðinni þurfi að 

búa yfir til þess að geta átt möguleika á að taka þátt í hraðri þróun samfélagsins. 

Áhætta, tækifæri og breytingar séu atriði sem komi oft fyrir í leiklistarkennslu 

sem þjálfi nemendur í að bregðast við óvæntum breytingum, að taka ákvarðanir 

og þannig verða fullgildir þátttakendur í síbreytilegu samfélagi. 

 Þriðja og síðasta atriðið beinist að streitu og álagi. Streita sé sívaxandi vandamál 

hjá nemendum. Þar komi leiklistin sterk inn til aðstoðar með því að bjóða 

nemendum að læra í gegnum leik um leið og þeir slaki á og skemmti sér saman 

(Carter, 2014, bls. 242).  

5.1 Leiklist í tungumálanámi 

Ef litið er til leiklistar í tungumálanámi þá er ein helsta hvatningin í að læra nýtt 

tungumál falin í þörf mannsins til að eiga samskipti við aðra og það er einmitt það sem 

leiklistin krefst af nemendum (Dickinson og Neelands, 2006, bls. 121). Boudreault 

(2010) er sama sinnis og segir að með leiklistinni sé tungumálinu sköpuð umgjörð sem 

líkist raunverulegum aðstæðum og styrki sú upplifun samskiptahæfni nemenda. Hann 

flokkar, samkvæmt kenningum Charlyn Wessels, aukna samskiptahæfni sem einn af 

fjórum helstu kostum þess að nota leiklist í tungumálanámi, ásamt þeim kostum að 

nemendur læri á samhengi framburðar og tungumáls, þeir læri nýtt málfar, 

setningafræði og síðast en ekki síst öðlist þeir sjálfsöryggi til að nota hæfni sína í 

tungumálinu. Leiklistin býður nemendum að upplifa fjölbreyttar hliðar tungumálsins, 

segir Rothwell (2012, bls. 55). Líkt og við flest gerum okkur grein fyrir þá eru samtöl og 

samskipti flókin fyrirbæri, þau snúast ekki bara um að segja orð og setningar heldur 

skiptir uppbygging, blæbrigði, tónfall o.fl. einnig miklu máli. Rocklin (2009) fjallar um 

þetta mál í tengslum við leikrit Shakespeares. Þar sýnir hann með því að rýna í samtöl 

leikritsins hversu stór þáttur undirskilinn (e. implicit) texti er í samtölum, eða það sem 
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við köllum að lesa á milli línanna í daglegu tali. Samtöl Shakespeares séu gott dæmi um 

þýðingarmikinn undirtexta, þar sem áætlanir og ásetningur persóna eru falin í 

samtölunum. Með leiklistinni sé hægt að veita nemendum betri skilning á undirskildum 

texta með því að setja samtölin á svið og upplifa þannig hvernig hann hefur bein áhrif á 

samskipti fólks (bls. 79). Maley og Duff (1982, bls. 7) fara inn á þessi mál líka og benda á 

þá fjölmörgu þætti sem nemandi þarf að læra til þess að ná valdi á tungumálinu og 

leiklist geti aðstoða með, til dæmis aðlögunarhæfni, viðbragðshæfni og tilfinningu fyrir 

tónfalli. Burke og O‘Syllivan (2002, bls. 2) segja leiklistaraðferðir geta hjálpað 

nemendum að ná góðri hrynjandi (e. fluency) í tungumálinu, því til þess þurfi nemandi 

að fá mörg tækifæri til að tala tungumálið og það sé einmitt það sem leiklist gangi út á, 

að tala. Í samskiptum við fólk notumst við mikið við líkamstjáningu og svipbrigði til að 

koma skoðunum og tilfinningum okkar betur til skila. Það er því mikilvægt að 

tungumálanám feli í sér raunverulegar aðstæður eða eftirlíkingu þeirra þar sem 

nemendur æfi sig í að nýta þessa tjáningarþætti um leið og þeir æfi sig í tungumálinu 

(Rothwell, 2012, bls. 55). Maley og Duff og Rothwell taka öll fram að kennsla í 

hefðbundnum textabókum vinni ekki með ofangreinda þætti. 

Boudreault (2010) mælir sérstaklega með hlutverkaleikjum í tungumálanámi, því 

þeir efli einnig forystuhæfileika, samvinnuhæfni og hlustun. Flestir tungumálakennarar 

kannast vel við feimni nemenda til að tjá sig á tungumálinu sem þeir eru að læra, 

Boudreault (2010) segir leiklistina geta hjálpað til þar því nemendum finnist vinnan 

skemmtileg og þeir því opnari fyrir nýju efni. Nemendurnir slaki því á, upplifi sig ekki 

eins þvingaða og þori því að prófa sig áfram í tungumálinu. Til að leysa vandamálið, að 

nemendur vilji ekki tala, þarf að beita kennsluaðferðum þar sem það verður 

nauðsynlegt fyrir þá að tala (Maley og Duff, 1982, bls. 13-14). Dervishaj (2009, bls. 53) 

segir að ný og áhugaverð upplifun sem felist í notkun leiklistar í tungumálanámi skili 

nemendum sínum árangursríkara tungumálanámi. 

Til að tengja umfjöllunina við hugmynd mína að námsferlinu þá er verðugt að benda 

á niðurstöður tilviksrannsóknar (e. case study) Smith frá árinu 1984 sem Árni Pétur 

Reynisson (2015, bls. 11) fjallar um í meistararitgerð sinni. Í henni var sett á svið 

leikverk með ólíkum þátttakendum, sem ýmist voru að læra nýtt tungumál eða höfðu 

tungumálið sem um ræddi sem móðurmál. Niðurstöðurnar sýndu hvernig meginþættir 

leiklistar svo sem túlkun, framsögn, persónusköpun og hlustun samtvinnast 

tungumálinu í þess háttar vinnu. Hlustunin hafði til dæmis tvö ólík form í vinnunni, þ.e. 

sem máltileinkun og sem tengslamyndun fólks á sviðinu. Ávinningurinn var því mikill 

fyrir alla þátttakendur, jafnt þá sem lærðu nýtt tungumál og þá sem unnu með sitt 
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eigið. Khatib og Sabah (2012, bls. 1122-1123) eru á sömu nótum og Smith þegar þeir 

tala um að félagsleg tenging nái lengra og dýpra, námið verði áþreifanlegra og árangur 

því meiri þegar samtalsæfingar eru kenndar í samhengi leiklistarinnar frekar en í 

hefðbundum samtalsæfingum í tungumálanámi. Þeir tala um leiklist sem hina 

endanlegu verkefnamiðuðu nálgun í tungumálanámi og að líta eigi á hana sem ramma í 

stað einnar aðferðar, því leiklistin bjóði upp á ógrynni aðferða þar sem unnið er með 

margvíslega tækni. Ása Helga Ragnarsdóttir (2002, bls. 12) bendir kennurum á að það 

fyrsta sem gera þurfi þegar vinna eigi með leiklist í tungumálanámi sé að hafa opinn 

hug, vera jákvæður og vera tilbúinn að leggja gamlar hefðir á hilluna því leiklistin bjóði 

upp á endalaus tækifæri og mikinn fjölbreytileika sem vert sé að nýta sér. 
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6 Frá hugmynd til sýningar 

Orðið að upphugsa (e. to devise) þýðir að hugsa og finna leið, að vera hugmyndaríkur 

og framhleypinn, leggja á ráðin og skipuleggja sem er einmitt það sem aðferðin frá 

hugmynd til sýningar (e. devised theatre) stendur fyrir (Oddey, 1994, bls. 1; Kjølner, 

2001, bls. 73). Samkvæmt Hayes, Cantillon og Hafler (2014, bls. 85) byggist aðferðin frá 

hugmynd til sýningar á jafnri þátttöku allra þátttakenda þar sem oftast er unnið út frá 

einu þema eða hugmynd. Þemað eða hugmyndin þróist síðan með innkomu hinna 

fjölbreyttu forma leiklistarinnar, þ.e. líkamstjáningu, handritsgerð, ljóðum, tónlist og 

fleiru. Vinnunni ljúki svo með leiksýningu. Mikilvægasti þáttur aðferðarinnar sé samt 

ekki útkoman, heldur ferlið og að efnið sé hugarfóstur þátttakendanna frá upphafi til 

enda, líkt og nafnið beri með sér. Þetta þýði því að hlutverk kennarans eða leikstjórans 

er ekki að koma eigin hugmyndum á framfæri heldur að hvetja þátttakendur áfram og 

aðstoða þá eins og hann getur. Schonmann (2005, bls. 34) og Oddey (1994, bls. 7) segja 

byrjunarreit aðferðarinnar fela einungis í sér hugmynd sem kviknað hefur út frá 

ákveðnu efni, til dæmis ljóði, tónlist, málverki, rannsókn, blaðagrein, viðtali, 

sjónvarpsþætti o.s.frv. Hugmyndin þróist svo út í eitthvert listrænt form með skapandi 

hópvinnu. Eða eins og Oddey (bls. 1) orðar það: „Frá hugmynd til sýningar getur byrjað 

út frá hverju sem er“7. Þættir eins og samvinna, sköpun, flutningur og samsetning hafa 

meira gildi í aðferðinni en handrit, sviðsetning, æfingar og leikstjórn og mikilvægt að 

nemendur og kennarar séu meðvitaðir um það (Kjølner, 2001, bls. 79). Þó bendir 

Kjølner á að þrátt fyrir að um samvinnu sé að ræða þá sé ekki bannað að hafa einhvers 

konar leikstjóra, það sem skipti máli sé að allir séu sammála um hver hann sé og fái að 

tjá sína skoðun. Í aðferðinni sameinast nemendur í verki og beita líkamlegri og hagnýtri 

sköpunarhæfni sinni til að búa til afurð sem endurspeglar sýn þeirra á heiminn (Oddey, 

                                                      

 

 

 

7
 Oddey, 1994, bls. 1: Devised theatre can start from anything. 
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1994, bls. 1). Schonmann (2005, bls. 34) bendir á að aðferðin sé vinsæl hjá ungum 

nemendum þar sem þeir fá að semja út frá eigin hugmyndum.  

Eftir að hafa farið í gegnum ferli frá hugmynd til sýningar með nemendum sínum 

báðu Hayes o.fl. (2014, bls. 86-87) þá að meta persónulegan ávinning af vinnunni. 

Nemendur nefndu til dæmis sterkari sjálfsvitund, betri samvinnuhæfni, aukið 

sjálfstraust og meiri meðvitund um áhrifin sem þeir geta haft á hlutina. Oddey (1994, 

bls. 2) segir kosti aðferðarinnar vera m.a. hversu ríka áherslu hún leggi á jafnt og þétt 

ferli sem krefjist nýsköpunar, uppfinningasemi, öflugs ímyndunarafls, að taka áhættu og 

mikillar samvinnu nemenda. Hún talar sérstaklega um þá auknu samvinnuhæfni sem 

nemendur öðlist af því að fara í gegnum svona ferli. Í ferlinu nái nemendur betri 

skilningi á sjálfum sér, menningu sinni og heiminum í heild (bls. 1). 
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7 Niðurlag 

Alþjóðavæðingin verður sífellt algengara umfjöllunarefni í heiminum. Það er því rík 

ástæða til að draga hana inn í tungumálanámið. Manneskjan er félagsvera og mikilvægt 

að við nýtum þann eiginleika hennar til þess að eiga samskipti við aðrar þjóðir. Að 

kynnast öðrum þjóðum og opna á nánari samskipti við þær kennir okkur að bera 

virðingu fyrir hvert öðru og ólíkum menningarheimum (Enever, 2009; Lefever, 2005). 

Giddens (2002) talaði um hnattrænt alþjóðlegt samfélag sem leiðir okkur að leikreglum 

lýðræðis. Lýðræðislegt samfélag byggist á samvinnu þar sem allir þátttakendur fá að 

leggja sitt af mörkum til að gera samfélagið sem ákjósanlegast fyrir alla (Dewey, 

1902/1998). Aðalnámskrá grunnskóla (2011) flokkar lýðræði, ásamt mannréttindum, 

sem einn af sex helstu grunnþáttum menntunar. Þar eru kennarar hvattir til að nýta 

kraft samvinnunnar til að efla nám og reynslu nemenda sinna. Dewey (1944) kenndi 

okkur um mátt reynslunnar og hversu mikið við lærum af henni. Með því að nemendur 

upplifi og prófi sig áfram öðlist þeir reynslu sem skili sér í dýpri skilningi og meiri 

þekkingu á því hvernig heimurinn virki. 

Samvinna felst í því að menn vinni saman að sameiginlegum markmiðum (Johnson 

o.fl., 1994). Samvinnunám byggist á samstarfi nemenda þar sem þeir sameina reynslu 

og þekkingu sína til þess að efla hæfni og færni allra þátttakenda og í samvirku námi 

gegnir hver nemandi ákveðnu hlutverki en ábyrgð á verkefninu sem hópur vinnu að er 

sameiginleg (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.). Öll samvinna, hvort sem það er 

samvinnunám, samvirkt nám eða annað getur haft jákvæð áhrif á nám nemenda, hún 

dýpkar skilning, nemendur leggja harðar að sér, læra að bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra og þroskast bæði sem einstaklingar og sem samstarfsmenn (Artzt og Newman, 

1997; Johnson o.fl., 1994; Stevenson og Deasy, 2005; Williams o.fl., 2009). Tandemnám 

er einn af undirflokkum samvinnunáms og að mínu mati spennandi leið til þess að 

bjóða nemendum upp á nýjar leiðir í tungumálanámi, þá sérstaklega til að efla 

menningarlæsi þeirra og talmálsfærni. Það felur í sér að nemendur frá tveimur löndum 

eða fleiri hafa samskipti til þess að kenna hver öðrum tungumál sitt og um leið um þjóð 

sína og menningu (Appel, 1999; Pors, 1999; Salomao, 2011). Kostir þess eru að 

nemendur kynnast nýjum hliðum tungumálsins og fólksins sem talar það, þeir kynnast 

jafnvel hliðum sem þeir hefðu aldrei kynnst annars í hefðbundnu tungumálanámi (Pors, 
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1999). Tandemnám gefur nemendum tækifæri á að vinna með þætti í 

tungumálanáminu sem þeir kjósa sjálfir, til dæmis út frá áhugasviði, styrkleikum og 

veikleikum (Karjalainen o.fl., 2013) sem þýðir, miðað við minn skilning á tandemnámi, 

að nemandinn einstaklingsmiðar nám sitt að vissu leyti sjálfur. Pors og Karjalainen o.fl. 

svara spurningu minni um hvort það styrki tungumálakunnáttu nemenda að eiga 

samskipti við jafnaldra sína sem tala dönsku með því að benda á kosti tandemnáms er 

lýtur af því að nemandinn lærir tungumálið miðað við eigin styrkleika og kynnist nýjum 

hliðum þess. 

Órjúfanleg tengsl eru á milli menningar og tungumáls, enda tungumál sál hverrar 

þjóðar (Tang, 1999). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að menningarlæsi 

skuli vera einn af sex hæfniþáttum sem metinn sé í námi erlendra tungumála. En samt 

sem áður sýnir rannsókn Evu Aspar Ögmundsdóttur (2014) að kennarar séu í raun ekki 

nægilega duglegir að fjalla um menningu í tungumálakennslu sinni. Ástæðuna tel ég 

vera takmarkað samband á milli þjóðanna, þ.e. að kennarar séu ekki nægilega duglegir 

að hvetja nemendur til að mynda samband við nemendur af þjóðerninu sem 

tungumálið tilheyrir. Fyrsta rannsóknarspurningin mín var hvort tandemnám væri 

líklegt til að efla menningarlæsi nemenda. Líkt og komið hefur fram þá er tandemnám 

góður kostur til þess því eitt af meginmarkmiðum þess er að kynna nemendum 

mismunandi menningarheima. Eisner (2002), Ása Helga Ragnarsdóttir (2002), Rothwell 

(2012) og fleiri fræðimenn sem fjallað er um í kafla 5.1 mæla eindregið með notkun 

leiklistar í tungumálanámi og segja hana geta gert tungumálið raunverulegra fyrir 

nemendunum. Það virðist því rökrétt að álykta sem svo að jákvæð áhrif ættu að fást 

með því að blanda þessum tveimur aðferðum saman, tandemnámi og leiklist í 

tungumálanámi líkt og gert er í námsferli þessa verkefnis.  

Samþætting námsgreina, þ.e. þegar nemendur vinna út frá ákveðinni hugmynd eða 

þema í fleiri en einni námsgrein í einu, getur haft góð áhrif á nám nemenda. Ég spurði í 

upphafi hverjir kostir og gallar samþættingar væru. Samþætting námsgreina styrkir 

félagslega hæfni, samvinnu- og samskiptahæfni nemenda, eflir gagnrýna hugsun og 

veitir heildstæða námsupplifun svo fátt eitt sé nefnt (Lilja M. Jónsdóttir, 1996; 

Tomlinson, 2014). Rannsóknir sýna þó að áhersla á samþættingu skapandi kennsluhátta 

þvert á námsgreinar sé ekki næg í skólum á Íslandi og þá sérstaklega ekki samþætting 

leiklistar við aðrar námsgreinar (Bamford, 2011; Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Baldwin (2012) mælir þó sérstaklega með henni því hún geti dýpkað skilning nemenda á 

öðrum námsgreinum. Hvað gallana varðar þá getur samþætting verið hávaðasöm og 
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haft slæm áhrif á einbeitingu nemenda, hún krefst mikillar skipulagningar en ef 

kennarar halda rétt á spöðunum ætti allt að geta gengið vel (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Kennarar ættu að hafa líðan nemenda sinna sem eitt af helstu umhugsunarefnum í 

undirbúningi kennslunnar. Því betri líðan, því meiri afkastageta nemandans (Goleman 

o.fl., 2004). Ef nemanda líður vel og hann hefur áhuga á því sem fram fer í kennslunni 

þá verður skilningur hans dýpri og hann sýnir náminu frekar jákvætt viðhorf (Stipek, 

2002). Áhugi á námsefninu er tákn um aukna getu og vaxandi hæfileika nemandans 

(Dewey, 2010). Snowman o.fl. (2009) hvetja kennara til að vinna með aðstæðubundinn 

áhuga og vil ég í því samhengi benda á samþættingu námsgreina, til dæmis dönsku og 

leiklist. Samþættingin svarar spurningu minni um hvernig megi hafa áhrif á áhugahvöt 

nemenda til að læra nýtt tungumál, því þá nýtir kennarinn áhuga nemandans á leiklist 

til þess að kveikja áhuga hans á dönsku, eða öfugt. 

Til að svara spurningunni minni um hvernig leiklistaraðferðir geti styrkt 

tungumálakunnáttu nemenda og þekkingu á erlendri þjóð og menningu þá minni ég á 

að leiklistin er öflug og vinnur með marga þætti. Þætti sem vilja kannski gleymast í 

hefðbundnum námsgreinum og getur leiklist því bæði sem listgrein og sem 

kennsluaðferð gætt skólastarfið lífi og verið dýrmæt viðbót. Leiklistin, þ.á.m. aðferðin 

frá hugmynd til sýningar, hleypir ímyndunaraflinu á flug, eflir ábyrgðarkennd, 

sjálfstraust, frumkvæði, samvinnu- og samskiptahæfni um leið og hún kennir 

nemendum sjálfstæð vinnubrögð (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; 

Dickinson og Neelands, 2006; Eisner, 2002; Hayes o.fl., 2014). Rannsóknir sýna að 

leiklist í kennslu efli persónulegan þroska, kenni nemendum að setja sig í spor annarra 

og bera virðingu fyrir öðrum, hún sé áhugavekjandi, ýti undir sköpunarhæfni og veiti 

nemendum sameiginlega upplifun sem skili sameiginlegri reynslu (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010; Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). 

Grunnur alls tungumálanáms eru samskipti og leiklistin krefst einmitt hins sama, að fólk 

hafi samskipti, því passa þessar tvær námsgreinar vel saman. Í leiklist er líkt eftir 

raunveruleikanum, nemendur beita líkamstjáningu og svipbrigðum ásamt því að nýta 

blæbrigði raddar til tjáningar. Þeir þættir eru stór hluti af öllum tungumálum og þannig 

öðlast nemendur meira sjálfsöryggi og þora að spreyta sig í tungumálinu. Nemendur 

setja sig í spor annarra og stíga út fyrir þægindarammann. Síðast en ekki síst gerir 

leiklistin tungumálanám skemmtilegt með fjölbreytileika sínum (Boudreult, 2010; 

Dickinson og Neelands, 2006; Rocklin, 2009; Rothwell, 2012). 

Námsferlið sem þessari greinargerð er ætlað að styðja er byggt upp á þeim 

kjarnatriðum sem komið hafa hér fram ásamt reynslu kennara sem svöruðu 
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spurningum mínum og greint er frá í námsferlishlutanum. Menning er óumflýjanlegur 

hluti af okkur öllum og því auðséð að hún verður að vera liður í öllu námi, ekki síst í 

tungumálanámi, því það er í gegnum hana sem við kynnumst fólki og tungumáli þess 

einna best. Leiklistin leyfir okkur að kynnast nýjum leiðum að settu marki, hún opnar 

fyrir okkur dyr að fjölbreyttum kennsluaðferðum sem skila jákvæðari nemendum sem 

fá tækifæri til að kynnast sjálfum sér betur um leið og þeir kynnast fólkinu í kringum sig. 
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