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 Ágrip 

Notkun leiklistar sem aðferð til að kenna íslensku sem annað tungumál er lokaverkefni til B.Ed-

gráðu i ́grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er er settur fram fræðilegur 

stuðningur fyrir notkun leiklistar í kennslu íslensku sem annað tungumáls með það að leiðarljósi 

að efla sjálfstraust hjá nemendum og skapa sterkari sjálfsmynd. Aðferðirnar sem kynntar eru til 

leiks eru æfingar sem hjálpa nemendum við að þjálfa alla þætti tungumálanámsins; talað mál 

og hlustun, lestur, ritun og málfræði. Það er von mín að þær æfingar sem lagðar eru fram hjálpi 

nemendum að ná framförum í íslenskukunnáttu. Ég valdi þessar æfingar sérstaklega vegna þess 

að þær nálgast viðfangsefnið á ólíkan hátt. Ritgerðin  sýnir fram á leiklist sem aðferð nýtist 

barninu ekki einungis við tungumálanámið, heldur stuðlar hún einnig að betri árangri í öðrum 

námsgreinum.  
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Formáli 

Áhugi minn á tungumálum og leiklist hófst fyrir alvöru þegar fjölskyldan flutti til Úganda og 

ég fór í alþjóðlegan skóla þar sem mikil áhersla var lögð á að við tileinkuðum okkur ensku sem 

annað tungumál. Það sem var áhugavert við skólann var að nemendurnir komu alls staðar að úr 

heiminum en enskan var sameiginlegt tungumál okkar allra. Til að hjálpa nemendum að byggja 

upp sjálfstraust á tungumálinu var mikil áhersla lögð á leiklist og ýmis konar uppákomur þar 

sem við þurftum að nota tungumálið til að tjá okkur opinberlega. Ég valdi leiklist sem kjörsvið 

vegna þess að ég hef mikla ástríðu fyrir leiklist. Ég vissi líka frá fyrri tíð að aðferðir 

leiklistarinnar myndu hjálpa mér að ná tökum á tungumálinu því í leiklistinni hafa allir rödd.  

Ég þakka leiklistarkennurum mínum, Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk 

Þorkelsdóttur, fyrir að opna fyrir mér nýjar dyr í náminu, styrkja sjálfsmynd mína og sjálfstraust 

og gefa mér færni til þess að takast á við framtíðarstarfið. Ég hef lært svo margt, augu mín hafa 

opnast fyrir þeim möguleikum sem leiklistin býður upp á sem námsgrein  en einnig sem aðferð 

í skólastarfinu.  

Ég vil þakka Rannveigu Björk Þorkelsdóttur sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning sem 

leiðbeinandi við gerð þessarar ritgerðar. Ég vil þakka henni fyrir heiðarleika, þolinmæði, 

hvatningu og fyrir að halda mér við efnið á þessari löngu og ströngu vegferð sem skrifin hafa 

verið. Ég þakka henni sérstaklega fyrir að trúa á mig þegar ég gerði það ekki sjálf.  

Ég vil þakka mömmu fyrir að vera góð fyrirmynd og klappstýran mín. Hún styður mig í öllu 

sem ég tek mér fyrir hendur og er til staðar þegar ég þarf á henni að halda. Ég vil líka þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir að hafa trúað á mig og veitt mér hugrekki þegar ég var ekki vongóð 

um að klára þetta verkefni.  
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér siðareglur Háskóla Íslands 

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

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2019 
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1 Inngangur  

 Leiklist hefur verið viðurkennd sem námsgrein og aðferð í íslenskum grunnskólum síðan 2013. 

Ávinningur leiklistarinnar bæði sem námgrein og aðferð er að hún stuðlar meðal annars að 

þroska nemanda og undirbýr þau til að takast á við lífið utan skólastofunnar. Rannsóknir hafa 

sýnt að í gegnum leiklist er hægt að auka orðaforða nemenda og leiklistin gerir nemendum kleift 

að setja sig í spor annarra (Ása H. Ragnardóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni: Getum við notað aðferðir 

leiklistarinnar til þess að kenna íslensku sem annað tungumál? Aðferðirnar sem kynntar eru til 

leiks eru æfingar sem hjálpa nemendum við að þjálfa alla þætti tungumálanámsins; talað mál 

og hlustun, lestur, ritun og málfræði. Markmið leiklistar eru margþætt og m.a. er þeim ætlað að 

efla ímyndunarafl og sköpunargáfu, efla skilning á mismunandi aðstæðum, skerpa athyglisgáfu 

og skynjun, styrkja samhæfingu hreyfingar og skynjunar, þjálfa tjáningu nemenda, efla mál og 

málþroska þeirra, stuðla að samvinnu og samkennd, styrkja tilfinningalíf og vekja upp áhuga, 

skilning og þekkingu á námsefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Ritgerðin 

fjallar um hvernig hægt er að nota aðferðir leiklistarinnar til þess að kenna nemendum af erlendu 

bergi brotnu íslensku sem annað tungumál. Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn fjallar 

um stöðu og hlutverk tungumálsins í samfélaginu, kosti leiklistarkennslu í skólum almennt og 

aðferðir leiklistar til að læra íslensku sem annað tungumál. 

Senni hlutinn fjallar um aðferðir leiklistarinnar. Útlistuð er nákvæm lýsing á sérhönnuðum 

æfingum til að þjálfa íslensku sem annað tungumál. Ritgerðin sýnir fram á að þegar leiklist er 

notuð sem aðferð nýtist hún nemandanum ekki einungis við tungumálanámið, heldur stuðlar 

hún einnig að betri árangi í öðrum námsgreinum. Þetta gerist því að nemandinn hefur öðlast 

meiri sjálfstraust og sterkari sjálfsmynd með því að tileinka sér þær aðferðir sem boðið er upp 

á í tungumálanáminu. 
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1.1 Áhrif hnattvæðingar á stöðu tungumálsins 

Það sem einkennir flestar þjóðir í dag er að fólk af ólíkum uppruna býr saman og talar fjölbreytt 

tungumál. Þetta á sér sögulegar skýringar og er m.a afleiðing af miklum fólksflutningum milli 

landa sem hafa átt sér stað undanfarna áratugi (Hagstofa, 2019). 

Innan fjöltyngdra samfélaga er mikilvægt að viðhalda tungumálum hinna ýmsu þjóðernis- og 

menningarhópa svo meðlimir þeirra tapi ekki menningararfi sínum og sjálfsmynd (Derraz & 

Mazari, 2015). Þegar tungumál tapast, tapast einnig menning og sjálfsmynd viðkomandi. Það 

er mikilvægt fyrir hvert land að vernda tungumál sitt og menningu og á sama tíma að finna leið 

til að hjálpa fólki sem kemur frá öðrum menningarheimi og talar annað tungumál að aðlagast 

því samfélagi sem það býr í (Derraz & Mazari, 2015, bls. 353). Þá er einnig mikilvægt að þau 

sem tala önnur tungumál fái rými til þess að nota sitt tungumál og viðhalda þar af leiðandi sinni 

upprunamenningu. Þetta er hægt að gera með því að stuðla að kennslu í upprunamálinu í 

skólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Sabine Little (2011) segir hnattvæðinguna hafa leitt til þess að fleiri en eitt tungumál er nú kennt 

í skólum. Með auknum fjölda innflytjenda og þeirri þróun innflytjenda í þróuðum löndum sem 

heimurinn mætir nú hafa fleiri tungumál orðið algengari í öllum þáttum skólastarfsins (Derraz 

& Mazari, 2015). Það er mikilvægt að við séum meðvituð um hnattvæðingu og skiljum hve 

mikilvægt er að skilja hvaða áhrif hnattvæðingin hefur á tungumál landsins. Hnattvæðing hefur 

vaxið vegna framfara í samgöngum og samskiptatækni (Little, 2017). Samkvæmt Jan art 

Scholte (2008) kemur vöxtur alþjóðaviðskipta, hugmynda og menningar með auknum 

alþjóðlegum samskiptum. Hnattvæðingin hefur jafnvel teygt anga sína til Íslands þar sem 

innflytjendum hefur fjölgað mikið undanfarna áratugi. Tölur frá Hagstofunni sýna að árið 2008 

voru innflytjendur á Íslandi 27.240 talsins, eða 8,6% mannfjöldans, en 10 árum seinna voru þeir 

orðnir 43.736, eða 12,6% mannfjöldans árið 2018 (Hagstofa, 2019). Þekking á innflytjendum á 

Íslandi er mikilvæg þar sem þessa þekkingu er hægt að nýta til að takast á við þær margvíslegu 

áskoranir sem breytingarnar bjóða upp á (Hagstofa, 2019, bls. 20). Eins og segir þar (Hagstofa, 

2019) er mikilvægt að fylgjast náið með þróun menntunarvísa meðal innflytjenda. Menntun er 

mikilvæg aðferð til að afla sér þekkingar en þegar fólk flyst frá einu landi til annars er hvorki 

víst að hægt sé að yfirfæra né meta menntun þess að fullu (Hagstofa, 2019, bls. 20).  

Með þetta í huga er mjög mikilvægt að leggja áherslu á íslenskunám í grunnskólum þannig að 

öll börn sem eru hluti af íslensku málsvæði hafi sama aðgang að tungumálanámi svo að 

tungumálið sé sterkt og vel þekkt. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 97) er 
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mikilvægt að grunnskólar marki sér málstefnu á grundvelli aðalnámskrár og íslenskrar 

málstefnu sem Alþingi hefur samþykkt og að henni sé fylgt í öllum námssviðum. 
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1.2 Staða og hlutverk tungumálsins í samfélaginu 

Fræðimenn eru sammála um að við fæðumst með innbyggðan hæfileika til að tala, það er að 

segja að tungumálið sé hluti af grunngerð heilans (Chomsky í Stinson & Winston 201l). 

Það er mikilvægt að við sem manneskjur gerum okkur grein fyrir að fólk skynjar umhverfi sitt 

að miklu leyti í gegnum tungumálið. Tungumálið gerir okkur einnig kleyft að lifa og starfa á 

hverjum degi (Derraz & Mazari, 2015). Þetta þýðir að tungumálið er sá mannlegi eiginleiki sem 

siðmenning okkar byggir á. Tungumálið er þannig samfélagslegt í eðli sínu og tengist 

manninum órofa böndum.  

Tungumálið er kerfi talaðs máls og/eða skrifaðs táknmáls sem meðlimir félagslegra hópa eða 

þátttakenda í menningarsamfélaginu nota til að tjá sig. Tungumál er ekki aðeins tæki til að tjá 

sjónarmið.  Það gefur líka möguleika á að skiptast á hugmyndum, skilja aðra og taka þátt í 

samfélaginu (Morreale, Osborn, & Pearson, 2000, bls. 10). Aðgerðir tungumálsins eru 

samskipti, tjáning á sjálfsmynd, leikhlutverk, hugmyndarík tjáning og tilfinningaleg útrás 

(Weitzman, 2013, bls. 186). Tungumálið felur einnig í sér siðferðilega og menningarlega þætti 

(Uysal, 2018, bls. 377). Tungumál ber alltaf merkingu og tilvísanir umfram orðin og táknin sem 

það inniber því merking í tilteknu tungumáli er tákn um menningu tiltekins samfélagshóps. Að 

eiga samskipti á ákveðnu tungumáli þýðir einnig að vera í samskiptum við menninguna sem er 

viðmiðunarpunktur þess (Derraz & Mazari, 2015). Við getum því gengið út frá því að 

tungumálanám sé menningarlegt nám, svo að tungumálakennsla er menningarkennsla vegna 

þessa samhengis (Derraz & Mazari, 2015).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tungumálið í eðli sínu hluti af þeirri menningu 

sem það tilheyrir. Tungumálið er notað sem tæki til að miðla gildum, skoðunum og siðum, það 

hefur mikilvæga félagslega virkni, hjálpar fólki að tjá tilfinningar og skapar samstöðu. 

„Tungumálið er einnig eitt af mikilvægustu tækjum mannsins til þess að afla sér þekkingar“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 216).  

Það er mikilvægt að fella leiklist að tungumálanáminu þar sem hún getur ýtt undir 

samhengisbundna málnotkun með litlu álagi og jákvæðu umhverfi. Leiklistin getur hjálpað til 

við að rækta tilfinningalegan þroska nemenda, félagslega færni og aukið þátttöku í samfélaginu 

með því að veita heildræna sýn á nám í tungumálum (Boudreault, 2010).  
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2 Leiklist í skólastarfi  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er leiklist kynnt til sögunnar bæði sem kennsluaðferð og 

sem námsgrein (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018, bls. 231). Þetta setur leiklistina á sérstakan 

stað innan skólastarfsins því aðferðir hennar nýtast í öllu skólastarfinu, þvert á námsgreinar og 

á sama tíma stendur hún á eigin fótum sem námgrein (Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2018).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla snýst leiklistin um að þjálfa nemendur í aðferðum 

listgreinarinnar en ekki síður um læsi á leiklist í víðu samhengi og að efla og dýpa skilning 

nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélaginu í heild sinni.  

Leiklist nýtist einnig vel til að auðga og styrka kennslu í greinum eins og móðurmáli, 

samfélagsfræði, sögu og erlendum tungumálum og getur þannig gegnt lykilhlutverki í 

samþættingu námsgreina. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 146) 

Í leiklist er lögð mikil áhersla á að nemendur fái tækifæri til þess að setja sig í spor annarra og 

prófa sig áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu umhverfi í 

skólanum. Einnig gefur leiklistin „nemendum tækifæri til að tjá, móta og miðla hugmyndum 

sínum og tilfinningum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 145). 

Það er mikilvægt að við lítum á leiklist sem sterkan hluta menntakerfisins og að við sjáum að í 

listum geta nemendur byggt upp nýja fagurfræðiþekkingu og dýpkað mannlegar hvatir og 

reynslu (Keshta, 2013, bls. 35). 

Í leiklist er stöðugt verið að prófa samvinnu, sambönd, sköpunargáfu, tungumál, tjáningu, 

gagnrýna hugsun, líkamlega áreynslu og raddvörpun. Þetta er allt gert í gegnum leik og sköpun 

(Keshta, 2013, bls. 35) 

Þátttaka barna í leiklist styður þau í því að læra, vera virk og taka ábyrgð á eigin námi. Þau geta 

orðið hluti af viðfangsefninu og áhugahvöt þeirra til að læra eitthvað nýtt víkkar (Ása H. 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir , 2012, bls. 6). Í leiklist fá nemendur tækifæri 

til að skapa gott umhverfi og tengjast hvert öðru og kennara sínum. Þess konar samskipti geta 

styrkt námsgetu og áhuga þeirra (Ása H. Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012). 

Samkvæmt rannsókninni „Skapandi nám í gegnum leiklist“ eftir Ásu Helgu Ragnarsdóttir og 

Rannveigu Björk Þorkelsdóttir kemur fram að fjölbreyttar aðferðir leiklistarinnar skerpi athygli 

nemenda og einbeitingu (2010, bls. 4). Niðurstaða þeirra er að: 
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Þegar aðferðir leiklistarinnar eru notaðar eru allir jafnir, erlendu nemendurnir hafa 

sömu tækifæri og aðrir þar sem fjölbreytileiki aðferðanna hjálpar þeim sem eiga erfitt 

með bóknám eða tungumál. Gegnum leiklist fara nemendur í hlutverk, setja sig í spor 

ólíkra persóna sem kallar á fjölbreytta málnotkun (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 6). 

 

Einnig kemur fram að í gegnum hópvinnu í leiklist læri nemendur sem eiga erfitt með bóknám 

af félögum sínum um leið og þeir auka félagsfærni sína og gegnum leikinn þora nemendur 

frekar að tjá sig á íslensku og auka þannig við orðaforða sinn (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Leiklist bíður upp á að nemendur séu þátttakendur og þeim er gert kleift að nálgast námsefnið 

með lifandi hætti. Ferlið býður upp á tækifæri til að túlka námsefnið með leikrænni tjáningu 

sem er kjarni leiklistar. Dewey (1895 – 1952) áleit að námið fælist einkum í virkni (i.e. learning 

by doing). Þannig sé nemandinn virkur þátttakandi í eiginlegri leit að þekkingu en ekki bara 

þiggjandi þekkingar. Hann leggur áherslu á að öll börn hafi hæfileika sem þau noti ekki og það 

sé starf kennarans að skapa aðstæður þannig að hæfileikar barnsins þroskist, barninu sjálfu og 

samfélaginu til góða (Ása H. Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir,   2010, bls. 4). 

Wagner (1998) greindi frá fjölmörgum rannsóknum sem allar leiddu til þeirrar ályktunar að 

leikreynsla hefði haft jákvæð áhrif á tungumálanám (Stinson & Winston, 2011). Í niðurstöðum 

fjölbreyttra verkefna sem greint er frá í texta hans kemur í ljós að nám í leiklist stuðlar að 

ýmsum jákvæðum árangri, þar á meðal bættri reiprennandi orðræðu, meiri orðaforða og aukinni 

notkun málsins (Stinson & Winston, 2011, bls. 479).  

Kennarar verða að vita að nemendur læra ekki allir á sama hátt. Þannig er það á ábyrgð 

kennarans að hafa mismunandi aðferðir í pokahorninu til að mæta nemendum og þörfum þeirra 

þegar kemur að því læra íslensku sem annað tungumál með aðferðum leiklistarinnar. 

Þessi nálgun er mjög mikilvæg þegar kemur að því að auka þekkingu á íslensku sem öðru máli. 

Það er einnig mikilvægt að gera sér grein fyrir að þegar nemendur nota íslenskuna í leiklistinni 

og auka þannig orðaforða sinn, gagnast það þeim ekki einungis á sviði tungumálsins heldur eflir 

það nemandann á öllum námsviðum í skólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  
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Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) halda því fram að í leiklistinni vinni 

nemendur markvisst með tungumál, þau þurfi að tjá sig munnlega og segja frá eigin reynslu og 

annarra, þannig að nýtt samhengi og ný sjónarhorn skapast (bls. 9). Leiklistin stuðlar einnig 

markvisst að því að styrkja sjálfsmynd unglinga þannig að þeir taki ákvarðanir sem byggðar eru 

á eigin skoðum og tilfinningum en ekki vegna áhrifa frá félögum (bls. 8).  

Leiklistin er því ekki aðeins leið til að búa til sýningar. Listnám er skapandi, það vinnur með 

undirmeðvitundina, mótar einstaklinginn, hjálpar til að leita að merkingu með lífinu og komast 

í samband við aðra (Winston, 2012, bls. 2). Elliot Eisner telur að vinna í listum sé ekki aðeins 

leið til að búa til sýningar heldur sé listnám leið til að skapa líf okkar með því að efla 

undirmeðvitundina, móta einstaklinginn, það sé aðferð til fullnægja leit okkar að merkingu og 

koma á sambandi við aðra, deila hugsunum okkar og læra um mismunandi menningu (Eisner, 

2002, bls. 3). Allt þetta ferli er mótað af menningunni sem við búum í, tungumálinu, 

samskiptum við aðra, áhrifum af trúarbrögðum og þeim gildum sem ríkja í samfélagi okkar 

(Eisner, 2002, bls. 10). Eisner heldur því fram að skólarnir endurspegli það samfélag sem þeir 

eru sprottnir úr og þar lærum við skilja hvernig samfélagið virkar og þau gildi sem við búum 

við ( Eisner 2002).  

Joe Winston telur að aðferðir leiklistarinnar hvetji nemendur til að gera tilraunir í öruggu 

umhverfi. Þannig geti þau valið sér eiginleika sem hjálpar þeim að ímynda sér sig á annan hátt. 

Þannig getur leiklistin gagnast þeim sem eru í tungumálanámi (Winston, 2012). Adriana 

Dervishaj (2009) segir mikilvægt að viðurkenna að leiklist sé leið til að kanna viðfangsefni og 

tengsl þess við sjálfið og samfélagið. „Hlutverkin sem þau leika í leiklist geta þjónað nemendum 

með því að færa þeim frelsandi hluti eins og að klæðast í grímu og gert þeim kleift að finnast 

þau nógu örugg til að taka áhættu með tungumálinu sem þeim finnst venjulega erfitt að reyna” 

(Winston, 2012, bls. 3).  

Michael Anderson (2012) bendir á að leiklistin sitji á einstökum stað innan menntakerfisins, á 

mótum vitsmuna, sköpunar og menntunar (Rannveig Björk Thorkelsdóttir, 2018, bls. 232). 

Anderson heldur því fram að leiklistarkennsla geti breytt lífinu og það sé nauðsynlegt að notkun 

leiklistarkennslunnar geti verið umbreytandi afl og stuðlað að fræðilegum, félagslegum og 

tilfinningalegum vexti ungs fólks (Rannveig Björk Thorkelsdóttir, 2018). Leiklist í 

tungumálanáminu stuðlar að samhengi og sannri málnotkun án álags og í jákvæðu umhverfi og 

það eykur samskiptahæfni og tilfinningalegan og félagslegan þroska (Uysal, 2018). Nemendur 
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nota og skoða núverandi þekkingu sína til að framleiða nýja þekkingu og endurnýja þekkingu 

sína og öðlast ný sjónarmið (Dervishaj, 2009). 

 

2.1  Leiklist sem aðferð við kennslu tungumála 

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004, bls. 8) leita í smiðju breskra sérfræðinga 

eins og Gavin Bolton, Dorothy Heathcote og Jonathan Neelands við ritun bókar sinnar Leiklist 

í kennslu. Samkvæmt þeim flokkast hlutverkaleikir undir innlifunaraðferðir sem eru taldir 

mikilvægir í þroskaferli barnsins (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24).  

Hlutverkaleikurinn er aðferð sem færir nemendum tæki til að vinna með vald, innsæi og 

skilning á möguleikum leiklistarinnar. Það er mikilvægt að nefna að það eru til margar 

mismunandi tegundir af hlutverkaleikjum eins og: Kyrrmyndir, paravinna, persónusköpun, 

sérfræðingar, kastljós, hásæti, viðtöl, umræður, fundir og að skrifa í hlutverki (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24). Hlutverkaleikur hvetur nemendur til að gera 

tilraunir á öruggan hátt með vali á eiginleikum, sem hjálpar þeim að ímynda sér sig á annan hátt 

og það að æfa leiklist gagnast þeim í tungumálanámi (Winston, 2012).  

Allar aðferðir sem falla undir hlutverkleiki eru mikilvægar fyrir þróun tungumálsins. Þetta á 

sérstaklega við þegar barnið vinnur úr eigin reynsluheimi með því að setja sig í spor annarra. 

Það sem er mikilvægast við hlutverkaleiki er að fyrstu fyrirmyndir koma úr daglegu lífi (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24).  

Rannsóknir John Somers (1996) styðja við mikilvægi aðferða leiklistarinnar í skólastarfi. Hann 

hefur sýnt fram að leiklistin hjálpar nemendum að muna það sem þau læra í skólanum „Ástæðan 

er einfaldlega sú að nemendur upplifa lærdóm sinn á annan hátt heldur en þegar aðeins er verið 

að lesa texta“ (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2012, bls. 6). Sem 

dæmi má nefna að þegar nemandinn vinnur með sögu sem tengist viðfangsefni skólans býr hann 

til leik sem byggir á söguþræðinum. Í gegn um söguna læra þau að bera ábyrgð á eigin gerðum 

og finna lausnir á vandamálum sem gera lexíuna eftirminnilegri (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Aðrar rannsóknir sýna að í móðurmálskennslu eykst skilningur nemenda á efninu með því að 

leika það (e. acted out). Leikferlið byggir á frásögn eða ævintýri þar sem unnið er með 

tungumálið á fjölbreyttan hátt og nemendur þurfa að nota ólík málsnið eftir því hvaða persónu 
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þeir eru að túlka. „Þannig eykst þekking þeirra á tungumálinu“ (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). 

Ann Podionzy (2000) leggur á það áherslu í rannsókn sinni um þróun tungumála hvernig 

málþroski nemenda breytist þegar notaðar eru leikrænar aðferðir. Hún fylgdist með nemendum 

glíma við vandamál og þrautir sem þeir urðu að leysa í leikrænu ferli. Þeir þurftu að fara í ólík 

hlutverk sem kölluðu á fjölbreytta málnotkun og málþroskinn virtist eflast við það (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 5). 
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2.2 Hæfnisviðmið í íslensku sem annað tungumál 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eiga börn að hefja skólagöngu sína talandi eigið 

móðurmál, hvort sem um er að ræða á íslensku, íslensku sem táknmál eða öðru tungumáli. Þar 

segir einnig að skólinn eigi að vera virkur þátttakandi í máluppeldi barnsins frá upphafi, ásamt 

heimili þess (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). 

Vegna fjölda barna af erlendum uppruna í skólum á Íslandi hefur Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið þróað aðferðir við uppbyggingu íslenskunáms í gunnskólanum. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 96) er 

íslenskukennslunni skipt upp í þrjá hluta: Íslensku fyrir þá sem hafa annað mál að móðurmáli 

eða hafa lengi dvalið í öðru landi og hafa ekki nægilegt vald á íslensku, íslenskt táknmál 

heyrnarlausra og heyrnarskertra og í þriðja hlutanum er miðað við nemendur sem minnstar 

forsendur hafa til þess að læra talað íslenskt mál.  

Samkvæmt hæfnisviðmiðum grunnskólans er gert er ráð fyrir að allir nemendur læri að tala 

íslenskt mál. Barn sem kemur inn í skólann með annað mál en íslensku á að eiga þess þess kost 

að læra íslensku svo vel að það geti tekið fullan þátt í samfélaginu, notið menningar og átt þátt 

í því að móta hana. Þá er það hlutverk íslenskukennslunnar að efla tjáningu og sköpun í töluðu 

máli og rituðu, nota tungumálið og kynnast mætti þess (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 97).  

Þessi hæfniviðmið eru sett fram til að „nemendur geri sér grein fyrir ábyrgð sinni á að rækta og 

nýta málið sem tæki til náms, samskipta og þátttöku i lýðræðissamfélagi” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). Hæfniviðmið íslenskukennslu eru sett fram í 

aðalnámskrá á mjög skýran hátt og eru flokkuð sem: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og 

bókmenntir, ritun og málfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100) 

Með þessum væntingum til íslenskukennslunnar er hægt að segja að íslenskt menntakerfi sé að 

finna leið til að laga sig að hnattvæðingu en jafnframt standa vel að vígi þegar kemur að því að 

vernda tungumálið og þá menningu sem hér hefur orðið til. Mikil hugsun hefur verið lögð í að 

skoða hvernig við getum aðstoðað nemendur sem ekki hafa íslensku sem móðurmál. Þetta er 

sýnilegt í þeim væntingum sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Í grunnskólalögum (16. gr.) er kveðið á um að „skólar skuli taka á móti nemendum sem eru að 

hefja nám sitt hér á landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags” (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106). Það skiptir mjög miklu máli að skólinn sýni að verið 

sé að hugsa um þær breytingar sem eru að verða á samsetningu íbúa á Íslandi og að móta 

áætlanir til þess að takast á við þennan breytta veruleika. Þetta sést í Aðalnámskrá grunnskóla 

þegar sagt er að hæfni í íslensku sé meginforsenda þess að „nemendur verði að virkum 

þátttakendum í samfélagi lýðræðis og jafnréttis og geti lagt stund á almennt nám í íslenskum 

skólum” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 106). 

Mikil áhersla er lögð á það í Aðalnámskrá grunnskóla að nemendur með annað mál en íslensku 

þrói með sér læsi, lestur og ritun líkt og lagt er til um aðra nemendur. Þetta er nauðsynlegur 

stuðningur við íslenskunámið og þar með talið að læsi á að vera samtvinnað öðru námi á öllum 

námssviðum skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 107). 

2.3 Hæfniviðmið leiklistar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru lögð fram markmið og gildi listkennslu. ,,Með listum getur 

maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar og öðlast skilning og reynslu sem ekki verður færð 

í orð“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 140). 

Samkvæmt hæfniviðmiðum er lögð áhersla á að leiklistin eigi að styðja nemendur í að tjá, móta 

og miðla hugmyndum og tilfinningum sínum, þau þjálfist í gagnrýninni hugsun ásamt líkams- 

og raddbeitingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 145). Þessir þættir hjálpi til 

við að ýta undir að leiklist sé notuð í kennslu, að hún geti aðstoðað nemendur við að ná tengslum 

við námsefnið. Í leiklistinni eigi nemendur að vinna verklega og skapandi vinnu sem sameini 

hug, hjarta og hönd (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 161). 

Í Aðalnámskrá grunnskólar er sérstaklega tekið fram að aðferðir leiklistarinnar nýtist vel við 

tungumálanám en þar segir: ,,Mikilvægt er að fjölbreyttar aðferðir séu notaðar til að þjálfa 

nemendur í töluðu máli og má þar nefna margs konar samskiptaleiki, leikræna tjáningu og 

skapandi málnotkun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 133). Það er einmitt 

mín trú að samskiptaleikir, leikræn tjáning og skapandi málnotkun veiti nemendum góða nálgun 

á tungumálið og leyfi þeim að upplifa það í raunverulegum aðstæðum í samfélaginu.  
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3 Aðferðir leiklistar við tungumálakennslu 

Hér fyrir neðan koma hugmyndir að leiklistaræfingum sem geta hjálpað leiklistarkennurum sem 

eru að vinna með aðferðum leiklistarinnar við að kenna nemendum sem eru að læra íslensku 

sem annað mál. Það er von mín að með þessum æfingum sé hægt að hjálpa nemendum til að 

taka framförum í töluðu máli og hlustun, lestri ritun og málfræði. Ég valdi þessar aðferðir 

sérstaklega vegna þess að þær nálgast viðfangsefnið á ólíkan hátt.  

3.1 Talað mál og hlustun: 

Þeir sem hafa gott vald á töluðu máli, framsögn og samræðum eiga jafnan auðvelt með að miðla 

af þekkingu sinni. Með því að þjálfa talað mál og hlustun hjálpum við barninu að hlusta af 

athygli og beita þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og geta greint frá því í 

aðalatriðum (Winston, 2012, bls. 7). 

Kennarar geta beitt mismunandi aðferðum til að þróa þessa færni. Ein þeirra er að láta 

nemandann fá umræðuefni eða viðfangsefni, t.d. póstkort, að segja sögu, lesa handrit eða sögu. 

Þegar nemandinn hefur myndað tengsl við viðfangsefnið er hann beðinn um að útskýra skilning 

sinn og upplifun af því bæði munnlega og með líkamsbeitingu. Þessi æfing gefur mjög góða 

raun og er hægt að nota bæði fyrir einstaklinga, pör og hóp.  

Þegar nemandinn er kominn með viðfangsefni eins og sögu eða mynd getur kennarinn beðið 

hann um að búa til kyrrmynd, spuna, kastljós, viðtal og margt fleira. Kennarinn getur spurt ótal 

spurninga og tengt söguþráðinn til að fá nemandann til að tjá sig og þróa samskiptahæfni sína. 

Kennarinn getur t.d. varpað fram eftirfarandi spurningum: Hver ertu? Hvað ertu að gera? 

Hvernig líður þér? Af hverju líður þér á þennan hátt? Slík samskipti fá nemendur til að hugsa á 

gagnrýninn hátt, tala og efla orðaforða sinn (Boudreault, 2010). Þessar æfingar krefjast þess af 

nemandanum að hann tengi sögur sínar og útskýri þær fyrir kennaranum og hinum 

nemendunum á munnlegan hátt ásamt því að svara spurningum.  

Samskipti hvort sem er á milli kennara og nemenda eða milli nemenda eru mikilvæg þegar 

kemur að þróun tungumálsins því þau krefjast hlustunar og virðingar fyrir þeim sem er að tala 

(Dervishaj, 2009). 

Talað mál og hlustun hjálpar nemendum að setja sig í spor annarra. Slík samskipti ýta undir 

málþroska og krefjast þess jafnframt að nemendur vinni saman, skiptist á hugmyndum og læri 

hver af öðrum í gegn um tungumálið.  
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Kennarinn leikur lykilhlutverk í þessu samhengi því það er hann sem leiðir og setur tóninn fyrir 

samspilið sem fram fer í kennslustofunni þegar verið er að vinna með talað mál og hlustun og 

hugmyndir sem saman skapa ímyndaðan heim (Winston, 2012, bls. 4). Hlustun og talað mál er 

góð æfing fyrir þau sem eru að læra nýtt tungumál því hún gefur nemendum verkfæri sem þau 

geta notað í daglegu lífi. Ef vel tekst til er hægt að nota leiklistina til þess að undirbúa nemendur 

til þess að takast á við verkefni sem bíða utan skólastofunnar, því eins og Eisner (2002) heldur 

fram endurspeglar það sem gerist í leiklistinni í raun það sem er að gerast í samfélaginu (2002, 

bls. 3). 

Tungumálið og leiklistin eiga einnig margt sameiginlegt. Það má til dæmis nefna áhrif 

samhengis í samskiptum, félagslegt eðli bæði tungumálsins og leiklistarinnar og mikilvægi 

virkrar þátttöku (Stinson & Winston 2011 bls. 481).  

,,Þegar leikferli byggir á frásögn eða ævintýri er unnið með tungumálið á fjölbreyttan hátt, 

nemendur þurfa að nota ólík málsnið eftir því hvaða persónu þeir eru að túlka og þannig eykst 

þekking þeirra á móðurmálinu“ (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 4-5). Samskiptin sem fara fram á milli nemandans og kennarans kveikja á vexti 

orðaforðans og styrkja talað mál (Dervishaj, 2009, bls. 53).  

 

3.2 Lestur: 

„Góð lesfærni eru undirstaða ævináms og getunnar til að afla sér upplýsinga sem gera okkur 

kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar“ (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 99. Eins og gefur að skilja skiptir góð lesfærni sköpum fyrir þá 

nemendur sem hafa íslensku sem annað mál. Ef ekki tekst vel til að kenna börnum af erlendum 

uppruna að lesa íslensku hefur það áhrif á alla þeirra skólagöngu og fullorðinslíf.  

„Að læra að lesa er margþætt og flókið ferli“ (Winston, 2012, bls. 10). Skrifaður texti er að 

mörgu leyti frábrugðinn töluðu máli. Helsti munurinn er að lesandinn þarf að smíða innfellda 

samhengið í textann sem er svipbrigðalaus og býður ekki upp á neitt sjónrænt til að fanga 

athyglina eða vekja tilfinningar (Winston, 2012, bls. 10).  

 

Með því að læra að lesa getur nemandinn búið til tengingu við skrifað mál og smíðað merkingu 

og skilning á heiminum í gegn um ritmálið og eigin reynslu. Lesturinn hvetur nemendur til að 
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tengjast sögunni á annan hátt sem vekur áhuga þeirra og gerir þá að betri lesendum. Hér fyrir 

neðan eru æfingar sem kennarar geta notað til að efla lesfærni nemenda.  

Kennarar geta beitt ýmsum aðferðum til að efla lesfærni nemenda sinna. Mikilvægast er þó að 

láta þau lesa mikið af texta, bæði ein og sér og í hóp með öðrum nemendum.  

Aðferðir leiklistarinnar geta komið að góðum notum við lestrarkennsluna. Það er t.d. hægt að 

hugsa sér að kennarinn úthluti nemendum hlutverk ólíkra persóna í leikriti og þau geti æft sig í 

að lesa saman texta. Þessi aðferð býður bæði upp á að þróa lestrarfærni og það að æfa sig í að 

lesa fyrir framan aðra jafnframt því að endurskapa það sem þau hafa lesið í söguna. Þessar 

æfingar eru nátengdar æfingum sem gerðar eru þegar verið er að þjálfa talað mál og hlustun.  

Þegar nemendur hafa náð góðum tökum á lestrinum geta þau farið í að endurskapa söguna með 

því að nota tæki leiklistarinnar eins og kyrrmynd, spuna, viðtöl, kastljós eða önnur slík sem 

henta kringumstæðum. Með því að yfirfæra frá lestrinum yfir í talað mál og hlustun eflist 

skilningur þeirra á efninu og jafnframt eru þau að túlka og endurspegla það sem textinn felur í 

sér. Winston (2011, bls. 10) heldur því fram að þessar aðferðir við lestrarkennslu geti hvatt 

nemendur áfram til að ná tökum á lestrinum vegna þess að með aðferðum leiklistarinnar sé 

nemendum boðið upp á að komast inn í ímyndaðan heim með skapandi hætti og á sama tíma 

tileinka sér lestur og færni í málfræði. Slíkar æfingar eru til þess gerðar að þróa færni í lestri 

þannig að „nemendur geti lesið sér til ánægju og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti 

hefur á þá“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). 

3.3 Ritun og málfræði 

 

Þegar verið er að læra nýtt tungumál er mikilvægt að nemendur sjái einnig framför í lestri og 

ritun. Aðferðir leiklistarinnar hafa upp á margt að bjóða þegar kemur að því að hjálpa 

nemendum með ritað mál og málfræði. Lestur handrita getur t.d. hjálpað mikið bæði við 

málfræði og framburð (Winston, 2012, bls. 11). 

Winston (2012) heldur því fram að með því að skrifa texta fái börnin hvatningu til að fara inn í 

skáldskaparheiminn. Innlifunin sem til verður við það geri börnunum kleift að skrifa og lesa, 

taka að sér hlutverk og skilja og tengjast persónunum í sögunum og þróa ritmálið og málfræðina 

í leiðinni. Það eru nokkrar viðurkenndar aðferðir til sem hjálpa nemendum við ritun og málfræði 

og er þeim lýst hér að neðan.  
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Að skrifa í hlutverki getur hjálpað nemendum að sjá hvernig skrifmálið þeirra og málfræðin er 

að þróast. Það að skrifa í hlutverki byggir á að nemendur fái að skrifa bréf, dagbók, skilaboð, 

leiðarbók eða skýrslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 30). Kennarinn 

getur líka beðið nemendur að lesa sögu eða handrit og umrita söguna síðan með eigin orðum. 

Þessi æfing er árangursrík því hún sýnir hversu vel nemendur hafa skilið söguna sem þeir voru 

að lesa og á sama tíma fá nemendur frelsi til þess að nota eigin orðaforða og málfræði.  

Önnur góð æfing er að láta nemendur vinna með mismunandi persónur og sögur og þau eru 

látin halda dagbók þar sem nemendur skrifa um sína persónu og koma henni til lífs. Einnig er 

hægt að láta nemendur skrifa stutt handrit með kannski 15 línum. Það að skrifa niður hugmyndir 

getur hjálpað við að bæta málfræði, orðaforða og stafsetningu (Boudreault, 2010, bls. 2). 

Þessi nálgun getur einnig hjálpað þeim nemendum sem eru feimnir við að tjá sig í töluðu máli. 

Hér er skapað andrúmsloft sem gerir þeim kleift að tengjast tungumálinu á annan hátt með því 

að skrifa hugmyndir í stað þess að nota talmálið. Boudreault varpar ljósi á hvernig við getum 

nýtt leiklist til að minnka feimni og hræðslu nemenda við það að tjá sig á tungumálinu. Með 

því að skrifa í hlutverki láti nemendur brynjur sínar falla og séu ekki eins þvinguð og þegar þau 

þurfi að tjá sig í töluðu máli. Með því að nota ritmálið slakar nemandinn á og reynir að prófa 

sig áfram í tungumálinu (Boudreault, 2010). 

Með því að æfa ritmálið læra nemendur einnig að gagnrýna og endurskoða eigin texta, taka 

uppbyggilegri og faglegri gagnrýni frá öðrum og nýta sér hana til að bæta ritsmíðar sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 99). Hæfni til að skrifa góðan og hnitmiðaðan 

texta er mikilvæg í öllu tungumálanámi og þeir sem ekki ná tökum á ritmálinu og málfræðinni 

komast ekki áfram í námi.  
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4 Umræða og niðurlag 

Tungumál er kerfi talaðs máls eða skrifaðra tákna sem meðlimir félagslegra hópa og þátttakenda 

í menningarsamfélaginu nota til að tjá sig í dagslegs lífi. Það er nauðsynlegt að við gerum okkur 

grein fyrir því að tungumálið er eitt mikilvægasta tæki mannsins til eiga samskipti og koma 

hugmyndum sínum á framfæri.  

Hnattvæðingin og flutningur fólks á milli svæða gerir það að verkum að fólk með mismunandi 

bakgrunn og tungumál býr nú á sama svæðinu. Jafnvel hér á Íslandi hefur fólki sem ekki hefur 

íslensku sem móðurmál fjölgað ört á undanförnum árum og er það nú 12,6 % af mannfjöldanum 

hér á landi.  

Þegar svona er komið er mikilvægt að menntunarkerfið geti fundið leið til þess að byggja brú á 

milli menningarheima og finna leið til að mennta krakka sem hafa íslensku sem annað mál. Sú 

staðreynd að sífellt fleiri nemendur af erlendum uppruna koma nú inn í skólana hefur haft bein 

og óbein áhrif á nám nemenda og störf kennara. Íslenskt menntakerfi hefur að mörgu leyti 

brugðist vel við og er reynt að aðlaga kennslustarfið að þessum breytingum þannig að við getum 

verið til staðar fyrir alla nemendur, óháð uppruna þeirra.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem heldur utan um starf í skólum eru lagðar fram væntingar og 

hæfniviðmið fyrir nemendur sem eru að takast á við íslensku sem annað tungumál. Hér hefur 

aðferðafræði leiklistarinnar upp á margt að bjóða til að hjálpa börnum að læra íslensku.  

Leiklist í skólum er kennd bæði sem námsgrein og aðferð. Sem námsgrein er hún til staðar til 

að hjálpa nemendum að skapa sér rödd, taka þátt og þróa sjálfsmynd og sjálfstraust. Með þetta 

í huga hef ég reynt að sýna fram á það sem framtíðar leiklistarkennari, hvað leiklist býður upp 

á sem aðferð til að hjálpa börnum að læra íslensku. Eins og nefnt var er leiklist bæði kennd sem 

námsgrein og aðferðir í íslenskum skólum. Með þetta í huga er áhersla mín að sýna hvernig við 

getum hjálpað nemendum með mismunandi bakgrunn til að læra íslensku með hjálp 

mismunandi aðferða í leiklist. Þessi ritgerð  fjallar um það hvernig við getum notað 

hlutverkaleik í leiklist til að hjálpa nemendum að koma út úr skelinni, öðlast rödd og læra 

íslensku. Eins og þessi ritgerð hefur greint frá er leiklistin áhrifarík við að öðlast hæfni í 

tungumálanámi. Þó að það gildi fyrst og fremst um hlustunar- og talhæfileika er einnig hægt að 

hanna leiklistaræfingar til að kenna málfræði, framburð, orðaforða og menningu nýja 

tungumálsins. 
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Það er auðvelt að sjá hvers vegna leiklist nýtist vel við tungumálanám. Leiklist býður upp á svo 

margar aðferðir og æfingar til þess að nálgast viðfangsefnið. Allar eiga þær það sameiginlegt 

að bjóða upp á umhverfi þar sem allir mæta til leiks á jafningjagrundvelli og nemendum finnst 

því óhætt að tjá sig.  

Þær aðferðir sem ég tel að nýtist best til þess að hjálpa nemendum við að talað mál og hlustun, 

lestur og ritun og málfræði er að nota æfingar eins og kyrrmynd, spuna, viðtöl, lesa upphátt eða 

skrifa í hlutverki. Þær taka á öllum þeim þáttum sem mikilvægt er að þjálfa í tungumálanáminu.  

Ég hef reynt það á eigin skinni að leiklistin er besta aðferðin við að kenna nýtt tungumál. 

Leiklist stuðlar markvisst að því að styrkja sjálfsmynd nemenda þannig að þeir taki ákvarðanir 

sem byggðar eru á eigin skoðunum og tilfinningum en ekki vegna áhrifa frá félögum. Leiklist 

byggir á sameiginlegri reynslu þátttakenda.  

Tilgangurinn er að efla og styrkja nemendur til að koma skoðunum sig framfæri, rökstyðja, leita 

lausna á vandamálum mannlegra samskipta og dýpka innlifun þeirra á eigin reynsluheimi. 

Leiklist er mikilvægt tæki sem býður upp á öruggt umhverfi til að takast á við tilfinningar og 

finna lausnir á daglegum vandamálum og stuðla að jafnvægi á milli viðbragða sem tengjast 

innsæi og tilfinningum einstaklings annars vegar og þekkingu hans og vitsmunalegri hugsun og 

tungumálinu hins vegar.  

Fyrir utan það að vera öflug aðferð við að kenna tungumál geta aðferðir leiklistarinnar einnig 

nýst til þess að bæta hæfni í öðrum námsgreinum. Ef barnið fær tækifæri til að efla íslenskuna 

í gegnum leiklist, getur það einnig stuðlað að betri árangri í öðrum námsgreinum því nemandinn 

hefur öðlast meira sjálfstraust og sterkari sjálfsmynd.  

Menntun er ævilangt ferli og við getum alltaf lært eitthvað nýtt og bætt ofan þann skilning og 

þekkingu sem við höfum. Menntun er til staðar til að efla skilning einstaklings á eiginleikum 

sínum og hæfileikum sem nýtist til þess að leysa þau margvíslegu og flóknu verkefni sem við 

stöndum frammi fyrir sem manneskjur  

Skólarnir endurspegla samfélagið sem þeir eru sprottnir úr. Það er mjög mikilvægt að skólinn 

styðji við námshvöt nemanda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda þannig að menntunin stuðli 

að jákvæðum breytingum í íslensku samfélagi. Til að svo megi verða er ákaflega mikilvægt að 

allir nemendur sitji við sama borð hvað varðar tungumálaþekkingu. 
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