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Ágrip  
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er fræðileg umfjöllun um leiklist í kennslu og greint er frá 

rannsókn sem gerð var á viðhorfi og reynslu fjögurra kennara á leiklist í 

samfélagsfræðikennslu á Austurlandi. Hún fjallar jafnframt um viðhorf og reynslu 

samkennara og hvað hindri kennara að nýta þessa aðferð meira í sinni kennslu og hvort 

þeir haldi að notkun hennar muni aukast í framtíðinni. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að allir viðmælendur nýti sér þessa aðferð í sinni kennslu að 

einhverju leyti en mættu vera duglegri að nýta sér hana. Viðmælendum þyki aðferðin illa 

nýtt af samkennurum sínum og sé ástæðan sú að námskeið sem séu í boði séu illa nýtt og 

þekking á kennsluaðferðinni sé ekki til staðar.  Þeir telji jafnframt að notkun á aðferðinni 

muni aukast í framtíðinni.  

Nemendur eru ólíkir með ólíkar námsþarfir. Leiklist er kennsluaðferð sem kemur til móts 

við þarfir flestra nemenda. Leiklist er þverfagleg aðferð sem hentar vel að nýta í kennslu 

á viðfangsefnum samfélagsfræðinnar. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir 

fjölgreindarkenningu Howard Gardners og tengslum hennar við leiklist. Þá er fjallað um 

sögu leiklistar í kennslu og þróun hennar á Íslandi og komið er inn á hvers vegna 

gagnlegt er að nota leiklist í kennslu fyrir alla kennara og ekki síst nemendur. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til B.Ed gráðu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og er vægi ritgerðarinnar sex einingar. Hún fjallar um fræðin bak við 

leiklist í kennslu auk þess sem viðhorf fjögurra kennara til leiklistar í 

samfélagsfræðikennslu er fengið. Könnuð er einnig reynsla kennaranna af 

kennsluaðferðinni ásamt því að þeir eru spurðir út í viðhorf nemenda og samkennara 

þeirra og hvaða framtíðarhorfur aðferðin eigi fyrir sér í kennslu.  

Við vinnu mína naut ég leiðsagnar Ásu Helgu Ragnarsdóttur, aðjúnkts í kennslufræði 

leiklistar við menntavísindasvið Háskóla Íslands, og vil ég þakka henni kærlega fyrir 

góðar ábendingar og stuðning við skrif þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum mínum fjórum fyrir einstaka hjálpsemi og að leyfa mér að kynnast 

skoðunum og viðhorfum þeirra á málefninu. Að auki vil ég þakka Jóni Svani Jóhannssyni 

fyrir yfirlestur ritgerðar og að lokum unnusta og fjölskyldu minni fyrir góðan stuðning og 

ómælda þolinmæði. 
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Inngangur 
 

Leiklist í kennslu er oftast þverfagleg grein sem ætlað er að auka fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og hægt að nota til að samþætta við aðrar kennslugreinar. Leiklist býður 

upp á fjölbreytta nálgun á sama kennsluefni og kemur þannig til móts við þarfir allra 

nemenda. Þessi aðferð er ekki ný hér á landi og skipar sess í öllum kennslufræðibókum 

og vegna fjölbreyttra aðferða innan leiklistarinnar á hún að vera aðgengileg öllum 

kennurum. Ritgerð þessi fjallar um rannsókn á viðhorfum kennara á leiklist sem 

kennsluaðferð í samfélagsfræðikennslu. Höfundur þessarar ritgerðar er hlynntur notkun 

kennsluaðferðarinnar og vill gjarnan forvitnast um hvort kennsluaðferðin er mikið eða 

lítið notuð. Með það í huga var rannsókninni hrundið af stað.  

Ritgerðin skiptist niður í sex meginkafla. Á eftir inngangi er fjallað um stefnuna skóli 

fyrir alla og hvað þarf að hafa í huga við skipulag kennslu þar sem flóra nemenda er 

fjölbreytt. Í öðrum kafla er fjallað um fjölgreindarkenningu Gardners og tengsl hennar við 

leiklist í kennslu. Í þriðja kafla er leiklist í kennslu gerð skil þar sem fjallað er um helstu 

hugmyndafræðinga og þróun kennsluaðferðarinnar. Þá er fjallað um forsendur leiklistar í 

kennslu, grunnþætti og reynslu kennara. Að lokum er komið inn á hvort allir kennarar 

geti unnið með leiklist í kennslu og tæpt á mikilvægi hennar í tengslum við kennslu. Í 

fjórða kafla er fjallað um samþættingu leiklistar í samfélagsfræðikennslu. Í fimmta kafla 

er sagt frá tengslum við Aðalnámskrá. Að lokum er síðan fjallað um rannsóknina sjálfa 

og niðurstöður hennar.  
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1. Skóli fyrir alla – einstaklingsmiðað nám 
 

Samkvæmt annarri grein laga um grunnskóla er það í höndum grunnskóla að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. 

Grunnskólinn á jafnframt að haga störfum sínum í fyllsta samræmi við eðli og þarfir 

nemenda sinna. Jafnframt kveður þrettánda grein laganna á um að allir nemendur eigi rétt 

á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi þar sem nemendur njóti öryggis og fái 

að njóta hæfileika sinna (Lög um grunnskóla, 2008) . 

Öll börn eiga rétt á því að sækja nám sitt í sínu sveitarfélagi. Skólar þurfa þá jafnframt að 

koma til móts við ólíka einstaklinga með ólíkar námsþarfir. Það er  í höndum kennarans 

að koma til móts við ólíka nemendur í bekk. Meta þarf nemendur og bjóða þeim upp á 

nám sem er innihaldsríkt og merkingabært fyrir hvern og einn. Þessar ólíku námsþarfir 

nemenda kalla á fjölbreyttar kennsluaðferðir (Ferguson, 1999, 2, 3). 

 

1.1 Við undirbúning kennslu 

 

Huga þarf að mörgu þegar  kennsla er undirbúin. Kennari þarf að afmarka hvað hann 

ætlar að kenna og hvernig skipulag kennslunnar á að vera.  Hann verður jafnframt að taka 

mið af þeim nemendum sem hann mun kenna og velja þar af leiðandi kennsluaðferðir við 

hæfi og vekja áhuga nemenda.  Mikilvægt er að kennari hefji undirbúning kennslu á að 

skilgreina markmið hennar, að hverju hann þarf að huga og hvaða námsmatsaðferðir hann 

hyggst nota.  Þessi atriði og mörg fleiri verður kennarinn að hafa í huga við skipulag 

námsins svo hægt sé að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, 9, 11, 12, 67). Þegar kennarar skipuleggja kennslu er því nauðsynlegt að bjóða 

nemendum upp á fjölbreytt nám og það þarf að laga markmið, viðfangsefni og 

kennsluaðferðir að þekkingu og áhugasviði allra nemenda. Til að nám skili árangri þurfa 

nemendur að skilja það sem verið er að kenna þeim og geta tengt það við fyrri þekkingu 

og reynslu.  Að vinna með ólíkum nemendum veitir kennara möguleika á að nota 
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fjölbreyttar kennsluaðferðir og gefur honum tækifæri til að leyfa sköpunargáfu og 

hugmyndaflugi að njóta sín þannig að nemendur vegi hvern annan upp (Ferguson, 1999, 

31-33). 

Þegar undirbúa á kennslu verður að hafa í huga að leiðir nemenda til náms eru ólíkar og 

hentar sama aðferðin ekki öllum nemendum; þess vegna er hentugt að nýta sem flestar 

aðferðir, helst í einni og sömu kennslustundinni. Howard Gardner, höfundur 

fjölgreindarkenningarinnar, telur að hver einstaklingur búi yfir átta mismunandi greindum 

sem skiptast misjafnt milli einstaklinga. Nemendur eru ólíkir og þurfa ólíka örvun. 

Mikilvægt er því að beita kennsluaðferðum sem reyna á mismunandi greindir nemenda 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, 21).  

 

2. Fjölgreindarkenning Gardners  

 

Árið 1904 voru franski sálfræðingurinn Alfred Binet og samstarfsmenn hans beðnir að 

þróa mælitæki til að úrskurða hvaða nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla ættu á hættu 

að ná ekki tilætluðum árangri. Árangur af starfi hópsins var fyrsta greindarprófið. Notkun 

þess varð útbreidd ásamt hugmyndinni um að til væri eitthvað sem kalla mætti greind og 

hægt væri að mæla á hlutlægan hátt og setja fram í formi einnar tölu, svokallaðri 

greindarvísitölu.  

Nær áttatíu árum seinna gagnrýndi prófessor við Harvard háskóla, maður að nafni 

Howard Gardner að hægt væri að ákvarða greind einstaklings með því að taka hann úr 

eðlilegu námsumhverfi og láta hann leysa einangruð verkefni sem hann hefði aldrei glímt 

við áður til að ákvarða greindarvísitölu hans. Gardner heldur því fram að greind snúist 

fremur um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál eða hanna afurðir í góðu samspili 

og samhengi við umhverfið. Hann talar um að til séu sjö grunngreindir og seinna bætti 

hann þeirri áttundu við og reifaði þann möguleika að til væri sú níunda. Að mati Gardners 

býr hver einstaklingur yfir öllum greindum, en einstaklingar séu misfærir í hverri greind 

fyrir sig. Hjá hverjum einstaklingi þróast hver greindargerð með sínum hraða, auk þess 
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sem hún dreifist milli ólíkra hæfileika. Ákveðin greind getur verið þeirra aðalgreind og 

þeirra aðgangur að námi (Armstrong, 2001, 13-16). 

Átta flokkar greinda að mati Gardners eru: 

• Málgreind þar sem einstaklingur hefur mikla hæfileika til þess að hafa áhrif með 

orðum, bæði munnlega og skriflega. 

• Rök- og stærðfræðigreind þar hefur einstaklingur mikla hæfileika til að nota 

tölur á áhrifaríkan hátt og nýta gagnrýna og rökræna hugsun.  

• Rýmisgreind þar sem einstaklingur hefur mikla hæfileika til að skynja 

nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til að umskapa þessa 

skynjun. 

• Tónlistargreind þar sem einstaklingur hefur mikla hæfileika til að skynja, meta 

mismunandi gæði , skapa og tjá margvíslega tónlist.  

• Samskiptagreind þar sem einstaklingur hefur mikla hæfileika til að skilja og 

greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar annarrar persónu.  

• Sjálfsþekkingargreind þar sem einstaklingur hefur mikla sjálfsþekkingu og 

hæfni til að greina eigin tilfinningar, styrk og veikleika.  

• Umhverfisgreind þar sem einstaklingur ber mikla leikni til að þekkja umhverfið 

og vera næmur fyrir því (Armstrong,  2000, 14, 15). 

Gardner telur mikilvægt að kennarar temji sér að nálgast sérhvert viðfangsefni í kennslu 

með margvíslegum hætti. Með því vinnist margt meðal annars vaxi líkur á því að allir 

nemendur geti notið góðs af kennslunni. Eins öðlist nemendur þjálfun í að taka á 

viðfangsefnum eftir mismunandi leiðum, auk þess sem líkur aukast á að nemendur sjái á 

þeim nýjar hliðar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, 22). 

2.1 Tengsl leiklistar og fjölgreindarkenningar Gardners  

 

Að nota leiklist sem aðferð í kennslu þroskar og örvar allar greindir á samþættandi hátt og 

býður nemendum með ólíkar þarfir upp á fjölbreytta nálgun á viðfangsefninu. Aðferðir 

leiklistar taka mið af og þróa svið greindanna. Það sem leiklist hefur umfram aðrar 

kennsluaðferðir er að innan hennar er að finna margar ólíkar aðferðir, sem gera  kleift að 
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nálgast kennsluefnið á mismunandi hátt. Greindirnar átta eru staðsettar bæði í hægra og 

vinstra heilahveli og mikilvægt er að nota kennsluaðferðir sem örva bæði heilahvelin. 

Leiklist í kennslu er kennsluaðferð sem á samþættandi hátt þróar greindirnar og með hjálp 

leiklistar í kennslu geta kennarar því komið til móts við ólíka nemendur (Baldwin,  2004, 

27, 28). 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir tengslum leiklistar í kennslu við sérhverja greind 

innan fjölgreindarkenningar Howard Gardners. 

Málgreind: Eflir frásagnarhæfileikann.  

Rökgreind: Stuðlar að gagnrýnni hugsun.  

Rýmisgreind: Eykur tilfinningu nemenda fyrir afstöðu hluta.  

Líkams- og hreyfigreind: Þjálfar notkun látbragðs.  

Tónlistargreind: Kennir beitingu raddar á mismundi hátt.  

Samskiptagreind: Hvetur til hópvinnu.  

Sjálfsþekkingagreind: Nemendur takast á við eigin tilfinningar.  

Umhverfisgreind: Vekur nemendur til umhugsunar um umhverfis sitt (Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2008). 

3. Leiklist í kennslu 
 

,,Ef hægt er að gera veröldina einfaldari, 

þannig að auðveldara sé fyrir börn að skilja 

hana, því þá ekki að notfæra sér það?”  

Dorothy Heatcote (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 6) 

Hugtakið leiklist er oftast tengt við leiksýningar í leikhúsi og allt sem því fylgir og því 

eðlilegt að fólk tengi þessa sömu hluti við hugtakið leikræn tjáning. Leikræn tjáning er 



 13 

íslenska heitið á erlenda orðinu drama og er það komið úr grísku og þýðir athöfn eða 

verknaður. Sá greinarmunur er á hugtökunum að í leiklist er markvisst stefnt að sýningu 

fyrir áhorfendur en í leikrænni tjáningu er reynsla þátttakenda aðalatriðið. Þó er þetta 

byggt á sömu hugmynd sem er að setja sig í spor annarra (Anna Jeppesen, 1994, 8-15).  

Leiklist í kennslu er þverfagleg kennsluaðferð sem byggir á því að dýpka skilning 

nemenda á námsefninu með því að nota ýmsar aðferðir leikrænnar tjáningar. Í gegnum 

leikræna tjáningu endurspegla nemendur sjálfa sig, skoðanir sínar og tilfinningar í takt 

við viðfangsefni kennslunnar. Þeir læra að takast á við vandamál sín og annarra með því 

að setja sig í ímyndaðar aðstæður þar sem þeir þurfa að taka ákvarðanir og bregðast við 

þeim út frá eigin reynslu, tilfinningum og skoðunum. Leiklist í kennslu byggir á 

heildstæðu ferli, þar sem raðað er saman fjölbreyttum aðferðum leiklistar sem nemendur 

vinna með í tengslum við námsefnið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004,  

6, 9).    

Leiklist reynir á allar greindir og úr fjölbreyttum aðferðum er að velja sem henta ákveðnu 

viðfangsefni fyrir sig. Leiklist býður upp á samþættingu við önnur fög og gefur kost á 

skilum á annan hátt en í hinu hefðbundna ritaða formi. Sumt er samt í rituðu formi í 

leiklist, eins og t.d. skrifað í hlutverki, sem er ein kennsluaðferðanna innan leiklistar. Í 

mörgum bekkjardeildum er að finna nemendur sem eru af erlendum uppruna og því ekki 

sterkir í málfræði og orðaforða en gætu auðveldlega fundið sig í aðferðum leiklistar í 

kennslu. Í leiklist er sér tungumál sem allir læra óháð talmáli (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004,  6, 8; Menntamálaráðuneytið, 2007, 39).    

3.1 Sérfræðingar leiklistar í kennslu 

 

Í þessum kafla er stutt yfirlit um sögu og þróun leiklistar í kennslu. Einnig verður fjallað 

um helstu kenningar fræðimanna og kennara um málefni leiklistar í kennslu, bæði 

erlendis og á Íslandi. 
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3.1.1Upphaf kennsluaðferðarinnar í skólum 

 

Þróun leiklistar má rekja til aldamótanna 1900 en þá var farið að leggja áherslu á barnið 

sjálft í kennslu. Margir hugmyndafræðingar fylgdust með leik barna og athafnaþrá þeirra. 

Upphaf á notkun kennsluaðferðarinnar má rekja til Harriet Finley Johnson sem notaði 

hana í sveitaskóla í Sussex í kringum 1890. Cadwell Cook taldi leikræna tjáningu henta 

vel samþætt við kennslu annarra greina og byggði hann hugmyndir sínar á sama grunni 

og uppeldisfræðingurinn John Dewey sem áleit að nám fælist einkum í virkni eða 

‚‚learning by doing‘‘. Hann hélt því fram að þekking og nám byggðist ekki á lestri og 

hlustun heldur virkni og reynslu. Árangur í náminu byggist á virkni og áhuga og er leikur 

eðlilegur vettvangur náms hjá börnum (Anna Jeppesen, 1994, 7, 8).  

3.1.2 Peter Slade 

Slade hafði mikil áhrif á þróun leikrænnar tjáningar á Vesturlöndum. Slade var leikari að 

mennt og byggði aðferðir sínar fyrst og fremst á eigin reynslu. Hann lagði megináherslu á 

frjálsa sköpun og tjáningu einstaklingsins í aðferðum sínum. Aðferðir Slade byggðust 

einkum á ýmsum æfingum til að þjálfa skynjun, einbeitingu og hreyfingu. Æfingarnar 

áttu að vera frjálsar og án mikilla afskipta leiðbeinandans. Slade áleit leikræna tjáningu 

eiga fullan rétt á sér sem sjálfstætt listform sem skyldi þróast og mótast með hliðsjón af 

barninu (Anna Jeppesen, 1994, 9). Slade var þó ekki á þeirri skoðun að samþætta ætti 

leiklist við aðra kennslu heldur hafa hana sem sjálfstætt listform. Þannig var hún í hans 

huga sérstök námsgrein. 

3.1.3 Brian Way 

Brian Way var lærisveinn Slades og lagði líkt og hann mikla áherslu á alhliða þroska 

einstaklingsins. Way þróaði hugmyndir læriföður síns en kom föstu formi á æfingarnar og 

setti allt í fastari skorður. Hann taldi æfingarnar stuðla að alhliða þroska einstaklingsins 

og því þyrfti að iðka þær alla skólagönguna. Way taldi hins vegar að kennarinn ætti að 

gegna lykilhlutverki í að leiða æfingarnar og sjá til þess að  allir tækju þátt. Way hafði 

mikinn áhuga á kennslufræðilegri hlið leikrænnar tjáningar og taldi að hún ætti ekki að 

vera enn ein námsgreinin heldur ætti hún að vera kennsluaðferð í öðrum námsgreinum til 
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að tileinka sér nám. Helsta gagnrýnin sem hefur verið á Way er að hann lagði of mikla 

áherslu á að iðka sundurlausar æfingar. Þetta fasta form gaf ekki mikið rými til sköpunar 

og því erfitt að tengja leikræna tjáningu öðrum greinum. Way var uppi á sjötta áratug 

seinustu aldar en á sjöunda og áttunda áratug áttu sér stað miklar hræringar í kennslu- og 

uppeldisfræðum og hugmyndir manna um nám og kennslu tóku örum breytingum (Anna 

Jeppesen, 1994, 9-11; Kristín Á Ólafsdóttir, 2005, 4).  

3.1.4 Bolton og Heathcote 

Leiklist í kennslu í flestum skólum á Íslandi  byggist á kenningum tveggja sérfræðinga, 

Dorothy Heathcote og Gavin Bolton. Þau eru meðal þekktustu sérfræðinga Breta í 

leikrænni tjáningu. Þau koma bæði úr leikhúsi, eru bæði nemendur Peter Slades og 

byggja aðferðir sínar á grunnhugmyndum hans, en hafa aðrar áherslur. Bæði líta þau á 

leikræna tjáningu sem kennsluaðferð sem allir almennir kennarar eigi að geta nýtt sér við 

kennslu í staðinn fyrir að mennta sérfræðinga í leikrænni tjáningu. Að kennarinn meti allt 

sem hann geri og hvetji til umræðu eftir hvern tíma, þar sem nemendur geti rætt það sem 

þeir upplifðu (Jackson, 1993, 28, 29). Heathcote vildi leggja meiri áherslu á kosti þessarar 

aðferðar í almennri kennaramenntun.  

Heathcote og Bolton telja að með því að nota leikræna tjáningu sem kennsluaðferð sé 

hægt að: 

a. hvetja nemendur til fjölbreyttari málnotkunar  

b. auka skilning nemenda á ýmsum viðfangsefnum.  

c. hvetja til sjálfstæðari vinnubragða  

d. gefa nemendum tækifæri  á að öðlast þekkingu eða nýta sér fyrri reynslu. 

Bolton fékkst einkum við að skilgreina hugmyndafræðina á bak við leikræna tjáningu. 

Hann útskýrir leikræna tjáningu á þennan einfalda hátt: 

,, A segir B sanna sögu (ekki leikræn tjáning). 

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

tjáning)“ (Anna Jeppesen, 1994, 13). 
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Í bókinni Towards a Theory of Drama skiptir Bolton leikrænni tjáningu í fjóra flokka. 

Þeir eru: 

1. Leikrænar æfingar. 

2. Spuni. 

3. Leiksýning. 

4. Leikræn tjáning, þessi flokkur er blanda af hinum þremur flokkunum.  

Það sem fellur undir fjórða flokkinn er sú aðferð sem Heathcote og Bolton fylgja. Í 

leikrænni tjáningu beita menn ímyndunaraflinu, setja sig í spor annarra um stundarsakir 

og tileinka sér skoðanir og viðhorf þeirra. Það er unnið í tveimur heimum á sama tíma. 

Þeim raunverulega og þeim ímyndaða (Anna Jeppesen, 1994, 11-14). Heathcote og 

Bolton eru þeir sérfræðingar sem mestan þátt hafa átt í því að gera leikræna tjáningu 

aðgengilega fyrir kennara. Aðalkostur aðferðar þeirra er að litlar kröfur eru gerðar til 

sérþekkingar kennara og hægt er að nota kennsluaðferðirnar hvar og hvenær sem er.  

3.1.5  Frumkvöðlar á Íslandi 

 

Guðrún Þ. Stephensen leikari og kennari er brautryðjandi leikrænnar tjáningar á Íslandi. 

Veturinn 1968-1969 nam hún sérkennslufræði í Árósum og fékkst við kennslu í leikrænni 

tjáningu. Guðrún notaði upp frá þessu leikræna tjáningu í sinni kennslu í Kársnesskóla og 

hvatti samkennara sína til að gera slíkt hið sama. Hún kenndi leikræna tjáningu á 

námskeiðum fyrir kennara og rak um tíma eigin skóla þar sem börn komu til að stunda 

leikræna tjáningu. Um svipað leyti og Guðrún hófst handa með nemendum sínum í 

leikrænni tjáningu voru hræringar í hugum margra á endurskoðun kennsluhátta sem ríktu 

í skólum landsins. Fjórum árum eftir heimkomu Guðrúnar var stofnað félag kennara og 

áhugafólks um leikræna tjáningu í skólum sem kallaðist Dramikfélagið.  

Árið 1980 mat Guðbjörg Emilsdóttir að leikræn tjáning hefði átt erfitt uppdráttar á 

Íslandi. Ástæðurnar gátu verið margar en helst kom hún auga á tvær: Annars vegar að 

ekki hafi verið hægt að mæla, prófa nemendur og hins vegar að gefa einkunn fyrir leiklist. 

Fræðingar á sviði leikrænnar tjáningar á Íslandi virtust hafa haft hljótt um sig og leikræn 
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tjáning fékk ekki formlegan sess fyrr en í sérheftum Aðalnámskrár fyrir móðurmál og 

samfélagsfræði. Þar var bent á kennarahandbók Baldurs Ragnarssonar, Mál og leikur. 

Leikræn tjáning fékk þá formlegan sess menntayfirvalda sem kennsluaðferð árið 1976.  

Aðferðir Dorothy Heathcote bárust til landsins fyrst með Hlín Agnarsdóttur og síðan 

Önnu Jeppesen. Heathcote og Gavin Bolton lögðu alla áherslu á að leikræn tjáning ætti að 

vera markviss kennsluaðferð sem með tilfinningalegum skilningi nemenda opnaði leiðir 

að áhuga og aukinni þekkingu á tilteknum sviðum. Því ætti að flétta leikræna tjáningu inn 

í alla almenna kennslu. Hlín kynnti sér notkun leikrænnar tjáningar hjá  Heathcote. Einna 

helst kynnti hún sér aðferð sem er  kölluð kennari í hlutverki og kynnti Gavin Bolton 

hana hér á landi á fyrirlestri sumarið 1981. Anna Jeppesen sat námskeiðið hjá Bolton. 

Hún hafði þá unnið með leikræna tjáningu og leiklist í nokkur ár. Eftir námskeiðið hjá 

Bolton var Anna afar ósátt við aðferðirnar sem hún hafði notað fram að þeim tíma og 

fannst hún kunna of lítið að nota kennsluaðferðina ,,kennari í hlutverki. Hún fór til 

Durham og lærði hjá Bolton og Heathcote 1983-1984. Hún átti síðan eftir að verða einn 

af helstu kennurum í leikrænni tjáningu í  Æfingaskólanum og Kennaraháskóla Íslands. 

Hún hefur skrifað bækur um efnið. Önnur þeirra heitir Mál og túlkun og kom út árið 1994 

og hin heitir Leiklist í kennslu sem hún skrifaði ásamt Ásu Helgu Ragnarsdóttur haustið 

2004. Ása Helga Ragnarsdóttir er leikari að mennt og er auk þess kennari. Hún hefur haft 

umsjón með leikrænni tjáningu og leiklist í kennslu í Háteigskóla. Ása hefur einnig kennt 

leiklist í Kennaraháskólanum, nú Háskóla Íslands, menntavísindasviði, og starfar þar sem 

leiklistarkennari á kjörsviðinu: Tónlist, leiklist, dans.  Hún tók meistarapróf í Englandi í 

Drama and Theatre in Education og er leiklist í kennslu hennar áhugamál.  Ása hefur 

víðtæka reynslu af leiklist í skólastarfi og hefur kennt leiklist í áratugi. Í starfi sínu með 

börnum hefur Ása einnig séð kosti þess að nota  leiki í skólastarfinu bæði sem kveikjur 

og ekki síst til þess að brjóta upp hefðbundið skólastarf (Kristín Á Ólafsdóttir, 2005, 3-7).  

3.2 Mikilvægi leiklistar í kennslu  

Leikir barna gegna veigamiklu hlutverki í þroska þeirra. Leikurinn er aðferð barnsins til 

að skilja og vinna úr eigin reynslu. Í gegnum leik sannprófa þau eigin hugmyndir.  Leikir 

eru nátengdir leiklist. Nemendur sem stunda nám í gegnum leiklist uppgötva hluti vegna 



 18 

eigin reynslu og byggja við eigin þekkingu. Í leikferli verður til saga sem sögð er af 

nemendum. Í sögunni lifa þeir sig inn í ákveðið ferli og byggja upp samskipti milli 

persóna. Þeir taka á sig ábyrgð og leita lausna á vandamálum út frá þekkingaröflun og 

eigin reynsluheimi. Leiklist í kennslu byggir á hinu náttúrulega ferli leiksins. Hún byggir 

á munnlegri og líkamlegri tjáningu, stuðlar að því að auka orðaforða og hugtakaskilning 

nemenda. Auk þess eflir leiklist í kennslu sjálfsvitund og félagsþroska. Efniviður 

leiklistar getur komið inn á  svo margt og því er leiklist tilvalin við margs konar kennslu. 

Í leiklist læra nemendur að vinna markvisst með tungumálið, þeir þurfa að tjá sig 

munnlega og segja frá eigin reynslu og annarra þannig að nýtt samhengi og ný sjónarhorn 

skapast. Almennur skilningur á notkun tungumálsins og færni nemenda í hugtakanotkun 

eykst vegna mismunandi aðstæðna sem þeir lenda í. Þegar aðferðir leiklistar eru notaðar í 

kennslu er, eins og í öðru skapandi skólastarfi, byggt á ákveðnu viðfangsefni en 

ímyndunarafl og sköpunarhæfni fá að njóta sín. Kennari notar leikrænar leiðir til að ná 

fram settum markmiðum og koma til móts við sem flest greindarsvið. Leiklist má flokka í 

tvær gerðir eftir því hvernig nemandinn nálgast viðfangsefnið.  

a) Nemendur lifa sig beint inn í viðfangsefnið og kanna málefnin innan frá með 

því að setja sig í spor annarra. 

b) Nemendur verða sérfræðingar á afmörkuðu sviði (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, 9, 10; Bräuer, 2002, 6). 

3.3 Forsendur og grunnþættir 

Börn tengja leiklist iðulega við leiksýningar sem fram fara í leikhúsum. Þau átta sig ekki 

á því að þau hafa sjálf notast við aðferðir leiklistarinnar í leikjum sínum frá ungra aldri. 

Börn hafa einstakt lag á því að breyta umhverfi sínu á táknrænan hátt með því að nýta sér 

ýmsa hluti og föt. Börnin taka síðan að sér hlutverk í leiknum, útfæra hann og fylgja 

honum eftir.  Þau taka að sér í einlægni hlutverk í tilbúnum heimi og kanna af áhuga 

mannleg samskipti, finna lausnir á vandamálum og læra af reynslunni. Leiklist í kennslu 

er ætlað að viðhalda þessari hæfni og smám saman eftir aldri og viðfangsefni gerir hún 

meiri kröfur til einstaklinga. Leiklist í kennslu með þátttöku og reynslu kennarans er 

byggð á sömu tækni. 
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Forsendur leiklistar eru innihald, ímyndunarleikur og öruggt umhverfi. Þær tvær 

fyrrnefndu eru nauðsynlegar til að virkja nemendur, og sú þriðja til að ferlið heppnist. 

Fjögur mikilvæg atriði eru alltaf til staðar í leiklist þó er ekki endilega búið að ákveða þau 

og oftast mótast þau í ferlinu. 

1. Hlutverk-hver? Nemendur eru settir í spor annarra um stundarsakir og eiga að tileinka 

sér þau viðhorf sem hlutverkið krefst. 

2. Staður – hvar? Nemendur nota það sem er til staðar til þess að gera táknræna mynd af 

stað eða umhverfi. Líkt og sviðsetning í leikhúsi. 

3. Tími-hvenær? Ferlið getur átt sér stað á hvaða tíma sem er, í fortíð, nútíð eða framtíð. 

Kennari þarf að passa upp á að ræða hvað það er sem einkennir tímabilið er atburðurinn 

sem er verið að leika átti sér stað, svo nemendur noti leikmuni við hæfi. Þetta á við þegar 

verið er að vinna með leiklist í samfélagsfræði og fylgja verður sögulegum staðreyndum. 

4. Þráður –hvernig? Í leiklist er alltaf umfjöllunarefni. Það getur orðið til jafnóðum eða 

verið ákveðið fyrirfram (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 11, 12; 

Baldwin, 2004, 3, 4). 

3.4 Reynsla og viðhorf kennara 

 

Í flestum bekkjum eru nemendur sem eiga við erfiðleika að stríða. Þar sem leiklist í 

kennslu reynir bæði á talað mál og líkamlega tilburði er það hlutverk kennara að útfæra 

leikferlið þannig að það henti öllum í bekknum. Í bekk með mörgum nemendum af 

erlendum uppruna væri ráðlagt að hafa jafnvægi á milli aðferða sem krefjast talaðs máls 

og æfinga þar sem nemendur geta unnið með því að nota látbragð. Mikilvægt er fyrir alla 

kennara að átta sig á því að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra 

mismunandi, en einnig markast þær af þeim sem beitir henni. Aðferð sem hentar einum 

hentar ekki endilega öðrum. Fræðilega séð er leiklist í kennslu mjög þróuð og innan 

hennar margar ólíkar aðferðir, straumar og áherslur.  
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Í leiklist í kennslu verður kennarinn að geta gengið á undan, sýnt fordæmi og tekið þátt. 

Ef kennari hefur ekki áhuga á hann eftir að eiga erfitt með að láta leiklistina ganga upp í 

kennslu hjá sér. Kennari má ekki veigra sér við að nota leiklist sem aðferð í kennslu 

vegna þess að hann þorir ekki að takast á við aðferðina. Hann verður að vera duglegur að 

prófa eitthvað nýtt. Ef vel tekst geta fjölbreyttar kennsluaðferðir skapað gott 

námsumhverfi og bætt aga. Ef áhugi kennarans á þessum aðferðum er til staðar ætti 

ekkert að vera því til fyrirstöðu að notast við leiklist í kennslu, mikilvægt er að  prófa sig 

áfram (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, 10, 102, 103).  

Kosturinn við leiklist í kennslu er hversu margar og fjölbreyttar aðferðir hennar eru. Allir 

kennarar ættu því geta nýtt sér einhverja aðferð í sinni kennslu, en til þess að ná árangri 

með aðferðum leiklistar verða nokkur grundvallaratriði að vera til staðar að hálfu 

kennarans. Kennarinn verður að hafa skýr markmið með kennslunni, hafa velferð 

nemenda að leiðarljósi og bera virðingu fyrir þeim og getu þeirra. Hann verður að geta 

skapað góða vinnuaðstöðu þar sem allir nemendur hafa sömu möguleika á að tjá skoðanir 

sínar (Baldwin, 2004, 20).  

3.5 Geta allir unnið með leiklist í kennslu? 

Leiklist í kennslu er kennslu- og fræðslumiðill sem hvetur til rannsókna og sköpunar. 

Samvinna er einn af lykilþáttunum. Eitt af markmiðum leiklistar í kennslu er að byggja á 

fyrri reynslu þeirra. Leiklist í kennslu ætti að vera öllum aðgengileg þar sem aðferðir 

hennar henta ólíkum námsþörfum og áhugasviði nemenda. Fjölbreytni aðferðanna er 

ætlað að koma til móts við sem flesta nemendur (Baldwin, 2004, 28, 29). 

Nemendum er gefið tækifæri til að afla sér þekkingar sem hvetur til frumlegrar hugsunar 

og sjálfstæðra vinnubragða. Eiginleikar og sérstaða leikrænnar kennslu býður upp á 

einstaka námsmöguleika, þar sem nemendur ganga inn í ímyndaðan heim og takast á við 

margvísleg hlutverk. Hlutverk kennarans í þessu ferli er að búa til aðstæður sem gera 

nemendum kleift að skapa, túlka og tjá eigin hugmyndir og annarra (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, 6).  
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4. Samþætting námsgreina – leiklist í samfélagsfræðikennslu 
 

Samþætting námsgreina felur í sér að nemendur fást við tiltekið viðfangefni, sem eru 

skipulögð með það að leiðarljósi að þau gangi þvert á námsgreinar og fléttist þannig 

saman í merkingabæra heild. Lögð er áhersla á að námið feli í sér beina reynslu sem 

fengin er með athugunum og glímu við úrlausnarefni. Samþætting krefst fjölbreyttra 

kennsluaðferða þar sem nemendur fá fjölmörg tækifæri í undirbúningi og mótun 

viðfangsefnanna. Þeir fá tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá fleiri en einu sjónarhorni 

og kafa dýpra í efnið. Með þessum aðferðum skapast aukið svigrúm til valfrelsis og 

nemandinn getur oft valið sér verkefni í samræmi við áhugasvið sitt og getu. Með því að 

samþætta samfélagsfræði og leikræna tjáningu er ætlast til að nemendur skynji aðstæður 

persóna sem teknar eru fyrir innan samfélagsfræðinnar. Tilgangur samþættingar er meðal 

annars að gera nemendur læsa á umhverfi sitt og að þeir geri sér grein fyrir því að þeir 

geti haft áhrif á umhverfið, lært í því og af því, auk þess að hafa áhrif á eigið líf og lífstíl 

(Lilja M Jónsdóttir, 1996, 10). 

5. Tenging við Aðalnámskrá  
 

Almenn menntun er meginstoð lýðræðis. Hún á að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá 

einstaklingum og hæfileika til þess að bregðast við nýjum aðstæðum. Grunnskólum ber 

að efla með nemendum sjálfstraust og heilbrigðan metnað. Nemendur þurfa að fá 

tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar í rituðu og mæltu máli. Almenn menntun á að skapa 

tækifæri til listnáms og styrkja einstaklinga á því sviði. Grunnskólinn á að styrkja 

einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og að geta tengt þekkingu og 

færni við daglegt líf og umhverfi. Sömuleiðis að dýpka skilning á samfélaginu og 

hlutverki einstaklingsins í því. Þar má nefna skilning á sögulegum forsendum 

samfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006, 8, 9). Að ofangreindu má 

ætla að leiklist sem kennsluaðferð komi sterk inn. 
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5.1 Listgreinar  

 

Leikræn tjáning sækir næringu sína út í lífið. Hún byggir á því náttúrulega ferli að nota 

ímyndunarleikinn til að rannsaka ákveðið viðfangsefni. Leikrænni tjáningu er ekki 

ætlaður ákveðinn tími á viðmiðunarstundaskrá grunnskólans heldur er greinin þverfagleg 

og er ætlað að samþætta uppeldis- og menntamarkmið sem eru sett fram í annarri grein 

grunnskólalaga.  

Greinin getur verið notuð á þrjá vegu:  

a) aðferð eða leið við kennslu – almennir kennarar annast kennsluna.  

b) Sjálfstæð námsgrein – sérmenntaðir kennarar annast kennsluna 

c) Listasmiðjur af ýmsu tagi – leikræn tjáning er kennd í tengslum við aðrar 

listasmiðjur.  

Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með aðferðir leikrænnar 

tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í verkefnum sem byggjast á námsefni og verkefnum 

sem hafa það að leiðarljósi að byggja upp sjálfsmynd nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Listgreinar, 2007, 39, 41). 

5.2 Samfélagsfræði  

 

Markmið samfélagsgreina er að gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og 

menningu, auðvelda honum að fóta sig og beita sér í mannlegu samfélagi. Til 

samfélagsgreina í grunnskóla teljast félagsfræði, sagnfræði, landafræði og fleiri greinar. 

Vegna innbyrðis tengsla námsþátta innan samfélagsgreina í námskránni er oft óljóst hvar 

eigi að flokka einstök viðfangsefni. Því er mikilvægt að fella saman ólíka námsþætti á 

sem heildstæðastan hátt innan ramma greinarinnar. Viðfangsefni samfélagsgreina gefa 

einnig tækifæri á að samþætta leikræna tjáningu við aðrar námsgreinar.  
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Nám í samfélagsgreinum miðast við reynsluheim nemenda, áhuga þeirra, aldur og þroska. 

Mikilvægur þáttur í námsferlinu er að miðla og tjá þekkingu sína og reynslu með 

fjölbreyttum hætti. Í kennslu í samfélagsgreinum gefst tækifæri til að beita mismunandi 

kennsluaðferðum, bæði með einstaklings- og hópavinnu sem hæfir þroska og aldri 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla. Samfélagsgreinar, 2007, 5).  

6. Rannsókn á viðhorfum kennara 
 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf fjögurra kennara á Austurlandi á 

notkun leiklistar sem kennsluaðferðar í kennslu sinni í samfélagsfræði. Eftir að hafa lært 

um þessa kennsluaðferð og kannað hversu mikla möguleika þessi aðferð gefur á ólíkri 

nálgun viðfangsefnis ákvað ég að kanna hve aðrir kennarar hér á Austurlandi nýttu þessa 

aðferð mikið og hver reynsla þeirra af aðferðinni væri. Höfundur hafði samband við 

skólastjóra nokkurra grunnskóla í þéttbýliskjörnunum á Austurlandi og bað þá um að 

benda á kennara sem höfðu lokið grunnskólakennaramenntun og hefðu nokkra 

starfsreynslu á sviði samfélagsfræðikennslu. Hann útbjó spurningalista sem hann notaði 

sér til stuðnings við framkvæmd viðtala. Þessar spurningar miðuðu að því að fá sem 

heildstæðasta umfjöllun um leiklist í samfélagsfræðikennslu.  

   

6.1 Þátttakendur 

 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir grunnskólakennarar í fjórum grunnskólum á 

Austurlandi. Þátttakendurnir voru valdir með það að leiðarljósi að þeir myndu veita góðar 

upplýsingar um rannsóknarefnið (MacMillan, 2000, 110). Gerðar voru  þær kröfur að 

viðmælendur væru menntaðir kennarar og hefðu allir þó nokkra starfsreynslu af bæði 

bekkjar- og samfélagsfræðikennslu. Leitað var í nokkra skóla á Austurlandi til að fá ólík 

sjónarhorn á sama viðfangefninu.  
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6.2 Rannsóknaraðferð- eigindleg rannsókn 

 

Í rannsókninni var notuð eigindleg aðferð þar sem gagnaöflun fór fram með opnum 

viðtölum. Með því var leitast við að fá fram lýsandi frásögn af upplifun viðmælanda um 

leiklist í samfélagsfræðikennslu í víðara samhengi.  Þeir sem nota eigindlega 

rannsóknaraðferð framkvæma athugun sína í náttúrulegu umhverfi og aðstæðum er ekki 

stjórnað eða hagrætt. Þar er leitast við að skilja og túlka fyrirbæri og atburði með hliðsjón 

af þeirri merkingu sem þátttakendur leggja í þau. Viðtölin voru byggð á fyrirfram 

ákveðnum spurningum (MacMillan,2000, 9, 10).  

6.3 Gagnaöflun og framkvæmd 

 

Gagnaöflun fór fram með opnum viðtölum í vikunni 26. til 30. janúar. Viðtöl eru ein af 

mikilvægustu gagnaöflunaraðferðum í rannsóknum. Með því að nota opin viðtöl leitaðist 

höfundur við að fá fram lýsandi frásögn af upplifun viðmælenda um leiklist í 

samfélagsfræðikennslu í víðu samhengi. Þessi rannsóknaraðferð á vel við þegar reynsla 

fólks er skoðuð út frá þeirra sjónarhóli. Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið 

er ákveðið af rannsakanda sem ræðir á jafnréttisgrundvelli við viðmælendur. 

Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið með opnum spurningum. Við framkvæmd rannsóknar 

fór höfundur og hitti einn kennara í einu á vinnustað hans á fyrirfram ákveðnum tíma og 

lagði fyrir hann nokkrar opnar spurningar (fylgiskjal 1) um viðfangsefni rannsóknar. 

Viðtölin voru nafnlaus og hljóðrituð með samþykki viðmælanda. Að meðaltali var hvert 

viðtal um tuttugu mínútur. Við úrvinnslu gagna var fyrst og fremst leitað eftir samræmi í 

svörum þátttakenda og þeirra þátta sem taldir voru mikilvægir fyrir rannsóknina. 

Jafnframt var spurningalistinn lagður til grundvallar við úrvinnslu og afritun viðtalanna. 

Að lokum voru svörin flokkuð eftir spurningum og unnið úr niðurstöðum (Helga 

Jónsdóttir, 2003, 67, 73).  

6.4  Niðurstöður 

 

Hér gefur að líta inntak rannsóknarinnar sem er könnun á viðhorfum kennara til leiklistar 

í samfélagsfræðikennslu. Þær upplýsingar sem koma hér fram gefa góða mynd af því 
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hvernig viðmælendur nýta leiklist í sinni kennslu og hver reynsla þeirra er. Einnig er 

fjallað um viðhorf nemenda, foreldra og samkennara. Þá er komið inn á hvað hindri 

kennara mest í að nota þessa kennsluaðferð og hvað þeir geti gert betur á sviði hennar. Þá 

koma fram hugmyndir um hvort þeim finnist námskeið á sviði leiklistar í kennslu á 

Austurlandi vel nýtt og hvort þeir sjái fram á aukna notkun á leiklist í kennslu í 

framtíðinni. Hér er reynt að draga saman svör viðmælenda í heildstæðan kafla (fylgiskjöl 

2-5).  

6.4.1 Almennt um kennsluaðferðir  

 

Niðurstöður gefa til kynna að viðmælendur reyna að brjóta upp hefðbundið kennsluform 

með kennsluaðferðum eins og leiklist, púslaðferð, fjölbreyttum aðferðum sögurammans, 

hópavinnu, útikennslu, þemavinnu og fleiru. Þeir sögðu jafnframt að það fari alveg eftir 

viðfangsefninu hvaða aðferð væri valin hverju sinni.  Fjölbreytni í kennsluaðferðum 

skiptir miklu máli í öllu þeirra starfi. Eins þegar viðmælendur voru spurðir hvaða aðferðir 

þeir noti í sinni samfélagsfræðikennslu nefndu þeir að það fari eftir viðfangsefninu hvaða 

aðferðir séu nýttar og einna helst noti þeir aðferðir eins og púslaðferð, aðferðir innan 

sögurammans, hópavinnu og leiklist.   

6.4.2 Nýting og val á aðferðum leiklistar í kennslu 

 

Viðmælendur sögðust allir hafa einhverja reynslu af því að nota leiklist í sinni kennslu. 

Þegar spurt var hvort einhver fræðilegur bakgrunnur sé ástæða fyrir að nota hana nefndu 

þeir allir fjölgreindarkenningu Howard Gardners og að í grunnskólakennaranáminu í 

Kennaraháskólanum hefði stöðugt verið brýnt fyrir þeim að nýta fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í skólastarfi til að koma til móts við sem flesta nemendur og virkja sem 

flestar greindir nemenda. Einnig nefndu þrír þeirra skólastefnuna Skóli fyrir alla og tveir 

nefndu Skóli án aðgreiningar og töldu mikilvægt að koma til móts við sem flesta 

nemendur með fjölbreyttum kennsluháttum.  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna þeir nýttu leiklist í kennslu eru ástæður 

þeirra meðal annars að nemendur fái aðra sýn á námsefnið og víðara sjónarhorn, til að 
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nemendur geti sett sig í spor annarra og geti lifað sig inn í aðstæður, til að dýpka skilning, 

til að brjóta upp kennslu og að lokum til að hrista liðið saman og hafa gaman af 

viðfangsefninu sem tekið er fyrir. Það fari eftir því hvað liggi fyrir hverju sinni.  

 

Þegar kemur að því að velja aðferð innan leiklistar í kennslu komu allir viðmælendur inn 

á það að það færi algjörlega eftir viðfangsefninu hverju sinni hvaða aðferð væri valin. 

Einn nefndi að það þyrfti að hafa í huga hvernig nemendur skildu efnið og þá þyrfti að 

velja aðferð sem skipti mestu máli. Sem dæmi um það þá sagði hann að stundum þyrftu 

kennarar að stýra atburðum sögunnar til þess að ákveðnar staðreyndir kæmu fram. Þá 

væri gott að kennari hannaði sína beinagrind að atburðinum með ákveðnum áherslum. 

Síðan þegar nemendur þyrftu að fá aðra sýn á efnið mættu þeir úfæra efnið með spuna.  

Annar nefndi að það væri oft þegar hann væri að undirbúa kennslu að hann sæi að 

einhver ákveðin aðferð hentaði til að nemendur fengju góða sýn og dýpt á efnið. 

Jafnframt þyrfti að ná fram ákveðnum þroska og skilningi nemenda á viðfangsefninu. 

Þriðji nefndi að markmið hans væri að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta og í því skyni 

reyndi hann að nálgast efnið á sem fjölbreyttastan hátt. Fjórði nefndi að það þyrfti að taka 

tillit til ólíkra viðfangsefna hverju sinni og það þyrfti að leggja mat á hvað þyrfti í hópinn 

og vinnuna til að viðfangsefnið væri fyllilega unnið að hans mati. Sumir hópar þyrftu 

styrkingu og aðrir hópar þyrftu gleði. Síðan þyrfti stundum að hafa varaplan ef þessi 

aðferð hentaði ekki.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvers konar aðferðir væru notaðar í kennslu töldu tveir 

þeirra sig ekki geta sagt til um einhverja eina aðferð sem þeir notuðu. Það færi eftir 

viðfangsefni og hvað þeim fyndist henta hverju sinni. Hinir tveir viðmælendurnir nefndu 

aðferðir eins og hópleiki, hlutverkaleiki, spuna út frá klípusögum og þjóðsögum og aðrar 

aðferðir þar sem þess væri krafist að setja sig í spor annarra.  

Viðmælendur voru ekki allir sammála þegar þeir voru spurðir hvort samkennarar þeirra 

notuðu leiklist sem kennsluaðferð. Einn viðmælandi taldi að aðferðir innan leiklistar væru 

mikið notaðar innan skólans. Annar taldi hins vegar að í sínum skóla væru þær eitthvað 

notaðar en vissulega væru kennarar ekki nógu duglegir að nota leiklist og ekki væri unnið 



 27 

með aðferðir hennar nógu markvisst. Þriðji telur að aðferðirnar væru lítið notaðar í hans 

skóla og sá fjórði var ekki viss um hversu mikið þessar aðferðir væru notaðar.  

 

6.4.3 Tilgangur og reynsla 

 

Þegar kom að því að spyrja um tilgang leiklistar í kennslu voru þrír viðmælenda sammála 

því að hún væri í þeirra huga ein af mörgum fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þrír sögðust 

nýta aðferðina til að brjóta upp kennsluefnið og tveir þeirra nefndu að hún væri 

áhugaverð kveikja. Einn nefndi jafnframt að tilgangur með notkun leiklistar væri að fá 

meiri dýpt í námsefnið. Annar nefndi að hann noti mest leiklist í samfélagsfræðikennslu 

þegar hann væri að vinna með söguramma.  

 

Allir viðmælendur hafa jákvæða reynslu af leiklist sem kennsluaðferð. Einn nefndi að það 

væri stundum erfitt að komast í gang en krakkarnir væru fljótir að venjast leiklistinni um 

leið og hún kæmist í vana og það væri um að gera að gefast ekki upp. Annar nefndi að 

honum fyndist voðalega gaman að nota aðferðina þegar allir væru orðnir leiðir á 

skjákynningum og verkefnavinnu.  

6.4.4 Viðhorf til leiklistar í kennslu 

 

Allir viðmælendur hafa jákvætt viðhorf gagnvart leiklist í kennslu. Einum viðmælanda 

fannst krefjandi og erfitt að vinna með aðferðina, en skemmtilegt. Annar talaði um að 

aðferðin væri mjög spennandi og hann hlakkaði til að koma inn eftir fæðingarorlof til að 

takast á við kennsluaðferðina. Þriðja fannst kennsluaðferðin ákaflega mikilvæg 

kennsluaðferð einkum vegna þess að nemendum finnist gaman að vinna með hana þar 

sem þeir fái tækifæri til að setja upp leikrit eða jafnvel semja og þeir fái tækifæri til að 

setja sig í aðrar aðstæður en þeir eru vanir. Viðmælendurnir voru jafnframt allir með 

jákvætt viðhorf til náms í gegnum leik. Einn nefndi að nám í gegnum leik styrkti þá 

þekkingu sem nemendur væru að afla sér. 

  



 28 

Viðhorf samkennara gagnvart þessum kennsluaðferðum var misjafnt í þeim skólum sem 

viðmælendur vinna. Tveir af viðmælendum fannst samkennarar þeirra ekki hafa gott 

viðhorf gagnvart kennsluaðferðinni. Annar þeirra nefndi sérstaklega að kennarar sem 

höfðu verið lengi í kennslu sjái ekki hvernig aðferðin skili tilsettum námsárangri og 

finnist það ekki vera tímans virði að eyða honum í leiki þegar hægt sé að fara yfir efnið á 

annan hátt. Hann var jafnframt ekki viss um að þessi aðferð væri notuð mikið í kennslu í 

skólanum hjá honum af hræðslu við hið óþekkta. Hinn sagði að ástæðan væri sú að 

samkennarar hans gætu hreint ekki hugsað sér að kenna eftir þessari aðferð og finnist 

þetta ‚‚alltof eitthvað óhugnanlegt‘‘ og finnist þeir jafnvel missa tökin þegar kemur að 

leiklist. Hann bætti jafnframt við að eftir að þróunarverkefnið Olweus fór af stað innan 

skólans þar sem kennarar voru hvattir til að prófa sig áfram með hlutverkaleiki og aðra 

leiki með tilliti til almennrar bekkjarkennslu, hafi kennarar skólans farið að breyta 

viðhorfi sínu, flestir séu viljugir að prófa og njóti góðs af. Tveir viðmælenda nefndu hins 

vegar jákvætt viðhorf samkennara. Annar þeirra talaði um að það væru ekki allir tilbúnir 

að nota leiklist og sumir svolítið ragir að prófa.  Hinn nefndi, eins og annar viðmælandi 

hér að framan, að viðhorfið hafi breyst gagnvart þessari kennsluaðferð eftir að farið var 

að vinna með Olweus og kennarar fóru að sjá árangur leiklistar í kennslu. Hann benti þó 

jafnframt á að hann heyri enn efasemdaraddir innan skólans gagnvart þessari 

kennsluaðferð.   

 

Allir viðmælendur voru sammála því að nemendur þeirra væru jákvæðir gagnvart þessari 

kennsluaðferð. Þeim finnist kennslan mjög skemmtileg og spennandi. Einn viðmælandi 

nefndi að hann hafi séð nemendur sem ekki hafa fundið sig í þessu en þeir væru í miklum 

minnihluta. Viðmælendur töldu að nemendur væru misvirkir þátttakendur að öllu jöfnu 

og einn nefndi að honum finnist nemendur á miðstigi virkari en nemendur á 

unglingastigi. Viðmælendur voru jafnframt sammála því að nemendur kynnu að meta 

kennslu með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem þessum.  

 

Viðhorf foreldra er að mati viðmælenda jákvætt og töldu tveir að þeir hafi aldrei heyrt 

neikvæðar raddir frá foreldrum. Einn nefndi að hann hafi upplifað neikvæðni frá 

foreldrum í garð kennsluaðferðarinnar vegna þess að þeim hafi fundist aðferðin vera bara 
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leikur og nemendur væru bara að grínast og fíflast. Þetta viðhorf væri oft ríkjandi í byrjun 

en síðan þegar ferlið væri komið lengra sjái foreldrar að þetta virkar og hefur áhrif. Annar 

nefndi jafnframt að sérstaklega þegar komi að því að sjá afraksturinn sem kemur út úr því 

að vinna leikrænt með námsefni þá væru foreldrar ánægðir. Sem dæmi þá vinni hann 

mikið með söguaðferðina og þar endi hvert ferli með foreldrasýningu. Síðastliðið vor 

voru nemendur hans með sýningu á efni um Snorra Sturluson, en þar voru foreldrar mjög 

ánægðir með þá sýningu og voru á þeirri skoðun að námsefnið sem nemendur voru búnir 

að fara yfir hlyti að skila sér betur og sitja fastar í minni, af því að þeir fengu að leika það. 

6.4.5 Hindranir við að nýta kennsluaðferðina 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað það sé sem hindri þá mest við að nota leiklist í 

kennslu nefndi sá fyrsti eigið framtaksleysi þar sem hann hafi sig ekki í þetta vegna þess 

hversu fyrirferðarmikil þessi kennsla geti verið. Stundum sé það andrúmsloftið í 

skólastofunni þar sem hópurinn stoppi hann af. Annar nefndi skort á undirbúningstíma og 

fjölda nemenda í bekk. Ef nemendur eru fleiri sé erfiðara að eiga við svona 

kennsluaðferðir. Þriðji nefndi yfirferðardrauginn, að hann nái ekki að klára að fara yfir 

allt námsefni og erfitt væri að koma inn með leiklist þegar tíminn sem gefinn sé til 

kennslu á miklu efni væri lítill. Þar kenndi hann reynsluleysi um að vera ekki duglegur að 

nota aðferðina meira. Fjórði viðmælandi taldi að ástæðan væri eilífur tímaskortur og 

vissulega væri þessi kennsluaðferð í stöðugri samkeppni við allt annað.  

 

Þegar spurt var hvað það væri sem hindri samkennara við að nýta kennsluaðferðina 

nefndu tveir viðmælendur að ástæðan væri vanþekking á kennsluaðferðinni. Þess vegna 

væri regluleg námskeið góð sem og kynning á kennsluaðferðinni og að kennarar leyfi 

sjálfum sér að fara út fyrir öryggið. Kennara vanti kjarkinn til að komast úr sínu gamla 

skipulagi. Þriðji nefndi að kennurum finnist þeir missa tökin þegar kemur að því að nota 

leiklist og finnst það of óhugnanlegt. Fjórði nefndi að hræðslan við að setja sjálfan sig á 

vogarskálarnar hindri kennara við að nota leiklist enn frekar. 

 

Þegar komið var inn á hvað þurfi til að kennarar noti þessa kennsluaðferð nefndu 

viðmælendur ástæður á borð við hina föstu stundaskrá sem sett væri faggreinakennurum, 
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sérstaklega á mið- og elstastigi. Þeir bættu við að hræðslan við að ná ekki að fara yfir allt 

efnið og margir, sérstaklega eldri kennarar væru fastir í sínu gamla fari og sjái ekki 

kostinn við að kenna samkvæmt þessari kennsluaðferð. Kennarar mikli þessa aðferð fyrir 

sér.  Að auki nefndu þeir vanþekkingu á leiklist í kennslu og að það vanti kynningu á 

henni.  

6.4.6  Hvað er hægt að gera betur?  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeir teldu sig geta gert betur á sviði leiklistar í 

kennslu komu svör eins og að hafa þessa kennslu miklu markvissari og tengja leiklistina 

enn betur við námsefnið. Að hætta að hugsa um að komast yfir allt efni með 

hefðbundnum aðferðum og hætta að láta tímamörk trufla sig í kennslu. Einn nefndi að 

hann væri faggreinakennari í öðrum bekkjum og hefur einungis sína fáu tíma á viku sem 

hann gæti nýtt til kennslu og það hindri hann mjög til notkunar og ef hann myndi losa sig 

undan þessum hugsunarhætti gæti hann gert mun betur á sviði leiklistar í kennslu. 

6.4.7 Framtíðarhorfur á notkun leiklistar í kennslu 

 

Notkun á leiklist í framtíðinni bæði meðal samkennara viðmælenda og á Austurlandi mun 

að mati þriggja þeirra aukast að einhverju leyti. Það mun hins vegar ekki verða nema með 

markvissri kynningu á kostum leiklistar í kennslu og hvatningu til að prófa 

kennsluaðferðina. Margir kennarar velja sig frá leiklistarnámskeiðum þegar þau eru í boði 

því þeir sjá ekki hvernig hægt er að nýta þessa aðferð markvisst í kennslu og að hún skili 

árangri. Brýna þarf mikilvægi þess að breyta til í kennslu og prófa eitthvað nýtt. Einn 

viðmælandi taldi jafnframt að þegar kennarar geti slakað aðeins á því stressi að þurfa að 

fara yfir allt þá væri hægt að nota meiri tíma í að fara örlítið út fyrir rammann og gera 

eitthvað áhugavert. Annar var ekki viss hvort notkun meðal kennara á aðferðinni muni 

aukast en vonar það svo sannarlega því aðferðin bjóði upp á svo skemmtilegt 

kennsluumhverfi.   

6.4.8  Gildi leiklistar fyrir alla nemendur  
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Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða gildi þeir töldu að leiklist væri fyrir nemendur 

nefndu þeir að aðferðin hafi áhrif á bætta námsframvindu og nemendur upplifi námið frá 

öðrum sjónarhornum. Leiklist opni huga nemenda fyrir námi og geri þá jákvæðari.  Með 

þessari aðferð nái þeir að brjótast aðeins út úr skelinni. Nefna má einnig að leiklist gerir 

námið skemmtilega fyrir nemendur. Viðmælendur voru jafnframt sammála því að leiklist 

í kennslu hjálpi öllum nemendum, einnig þeim sem væru með einhvers konar námsfrávik. 

Hún hjálpi þeim að því leyti að þeir þurfi ekki að vinna stöðugt í vinnubókum sem þeir 

eigi oft erfitt með. Með því að hafa hlutina í leikrænu formi þá sé verið að koma til móts 

við fleiri nemendur, allir nemendur bekkjarins væru jafnari, fái að njóta sín og væru á 

sínum eigin forsendum.  

 

Viðmælendur voru einnig sammála um að með því að setja nám í leikrænt form hafi það 

áhrif á að nemendur muni viðfangsefnið betur. Nefndu tveir viðmælenda að nemendur fái 

tækifæri til að setja sig í spor annarra í samfélagsfræði og muni betur sjónrænt í stað texta 

því námsefnið situr lengur eftir í minni ef það er sett í leikrænt form. Tveir viðmælenda 

nefndu dæmi um þetta og nefndu námsefnið um landnám Íslands. Annar kennari nefndi 

dæmi um það þegar hann vann með Snorra – Eddu og nemendur lifðu sig inn í 

samfélagið. Allir viðmælendur nefndu að nemendur væru duglegir að minnast á atriði 

sem tekin voru fyrir leikrænt og tengjast þessum tíma,  í stað þess að þeir væru að skrifa 

texta um atburðina og hlusta á kennara fjalla um hann í fyrirlestraformi. 

6.4.9  Námskeið á sviði leiklistar 

 

Endurmenntunarnámskeið í leiklist hér á Austurlandi eru að mati allra viðmælenda ekki 

nógu vel nýtt af kennurum.  Þeir voru þó ekki sammála um hvort þau væru nægilega 

mörg. Þrír þeirra töldu að námskeiðin væru nægilega mörg en kennarar velji sér bara 

námskeið sem tengjast þessu sviði ekki á neinn hátt svo þeir þurfi ekki að prófa. Einn 

taldi þó að það mættu vera fleiri námskeið á þessu sviði og enn meiri kynning á 

námskeiðunum. Hann taldi jafnframt að innan samfélagsfræðinnar væri kjörið að fá 

nemendur til að rannsaka aðstæður á gagnrýninn hátt og  setja sig í aðstæður þeirra sem 

lenda undir í þjóðfélaginu. Þeir nefndu allir námskeið sem þeir fóru á síðastliðið haust í 

leiklist í kennslu og töldu að það sé hreinlega skylda allra kennara að fara á svona 
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námskeið til að reyna að nýta þetta efni til kennslu. Þetta sama námskeið var illa nýtt af 

kennurum og fáir kennarar frá hverjum skóla. Leiklistarnámskeið að mati viðmælenda 

hjálpa kennurum að opna sig í kennslu, þora og síðast en ekki síst að komast yfir 

feimnina. Svona námskeið gefa kennurum fullt af hugmyndum fyrir almenna 

bekkjarkennslu. Einn nefndi að einnig þyrfti að koma námskeið í söguaðferðinni á 

Austfirði og kynna möguleikana fyrir kennurum, því söguaðferðin væri svo nátengd 

leiklist í kennslu.  

6.4.10 Að lokum  

 

Að lokum voru viðmælendur spurðir hvort þeir hefðu einhverju við að bæta. Tveir höfðu 

ekkert við viðtalið að bæta en einn vildi undirstrika hvað leiklist í kennslu gerir allt 

kennsluumhverfi skemmtilegt og auðvelt og það væri synd að hún væri almennt ekki 

meira notuð í skólum. Annar viðmælandi vildi undirstrika hvað það hefði gert gott fyrir 

hann að fara á leiklistarnámskeið og hvað það opnaði möguleika á skemmtilegri kennslu. 

Hann nefndi jafnframt að það væri ótrúlegt hvað kennarar væru fljótir að gleyma allri 

fjölbreytni og lendi í föstu fari í stað þess að reyna eitthvað almennilegt og uppskera 

þægilegri bekk fyrir vikið. Að lokum mælti hann með þessari kennsluaðferð við kennslu 

á samfélagsgreinum og sérstaklega í námsgreininni lífsleikni. 

6.5 Samantekt 

 

Viðmælendur mínir virtust allir þó nokkuð vel að sér þegar kemur að leiklist í kennslu og 

reynsla þeirra töluverð. Þeir höfðu allir reynt fyrir sér að nota aðferðina við kennslu í 

samfélagsfræði. Samkvæmt viðtölum virtust þeir nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og var 

leiklist þar á meðal sem skilaði sér í jákvæðum viðhorfum nemenda til leiklistar í 

kennslu. Foreldrar voru ánægðir þegar leiklist er notuð í kennslu. Viðmælendur töldu 

samkennara sína ekki vera eins duglega og þá að nýta þessa kennsluaðferð, sérstaklega þá 

sem væru búnir að vinna lengi og væru fastir í sama farinu. Viðhorf samkennara var ekki 

mjög jákvætt. Hins vegar með tilkomu þróunarverkefnisins Olweus í nokkra skóla á 

Austurlandi, en í verkefninu eru hlutverkaleikir notaðir, þá hefur það haft áhrif á kennara 

og þeir hafa farið að nota leiklist í almennri kennslu og prófað sig áfram.  



 33 

Viðmælendur sóttu allir námskeið síðastliðið haust en töldu að námskeið sem í boði væru 

í leiklist á Austurlandi væru illa nýtt af  kennurum. Viðmælendur töldu sig allir geta gert 

betur á sviði leiklistar og það sem helst aftraði þeim við að nota aðferðina væri 

tímaskortur, að þeir þurfi að ná yfir ákveðið efni innan ákveðins tímaramma. Almennur 

misskilningur kennara er oft sá að sjáanlegur árangur á námi nemanda sé einungis í 

skriflegu formi þar sem hægt sé að meta stöðu nemenda með prófum. Kennarar sjá því oft 

ekki hvernig kennsluaðferðin leiklist skili árangri, þó hún í raun geri það. Stöðugt er verið 

að brýna fyrir kennurum að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og ætti þessi kennsluaðferð 

að vera ein af flórunni hjá öllum kennurum. Allir viðmælendur nefndu að kennsla í 

leiklist væri jákvæð og skapandi.   
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Lokaorð 
 

Þessi ritgerð var unnin með það að leiðarljósi að rannsaka viðhorf og reynslu fjögurra 

kennara til leiklistar í  kennslu í tengslum við kennslu samfélagsgreina.  Rannsóknin var 

gerð með einstaklingsviðtölum samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð. Leiklistin á sér 

fá takmörk og aðferðir hennar fela í sér fjölbreytta möguleika á að aðlaga nám að 

samfélagsgreinum. Hún býður upp á ólíkar aðferðir sem koma til móts við þarfir 

nemenda. Hún örvar ímyndunaraflið, dýpkar skilning á ólíkum viðfangsefnum, hvetur til 

sjálfstæðra vinnubragða og stuðlar að fjölbreyttri málnotkun. Hlutverk skólans er að veita 

nemendum góða menntun og undirbúa þá undir líf og starf í nútíma samfélagi. Í gegnum 

ímyndaðar aðstæður upplifa nemendur ólíka þekkingu og aðstæður sem reynist þeim vel 

alla ævi. Skapandi aðferðir þar sem nemendur eru virkir í eigin þekkingarleit ættu að vera 

skylda í öllum skólum og  sem kennsluaðferð hjá fleiri kennurum. 

Viðmælendur voru sammála um að leiklist í kennslu væri góð kennsluaðferð sem hefði 

góð áhrif á kennsluumhverfið og nemendur. Þeir notuðu allar þessar aðferðir í sinni 

kennslu og voru allir sammála um að þeir gætu gert betur á sviði leiklistar og að stuðla 

þyrfti að jákvæðri kynningu á efninu fyrir kennara svo aðferðin verði meira nýtt í 

framtíðinni.   

Við upplýsingaöflun við gerð þessarar ritgerðar rak ég augun í áhugaverða setningu sem 

Kristín Á Ólafsdóttir skrifaði um að efnisval kennaranema fyrir B.Ed ritgerð segi 

væntanlega eitthvað um áhugasvið þeirra tengt kennarastarfi. Þetta segir að mínu mati allt 

sem segja þarf.  Í náminu sá ég að þessi aðferð væri áhugaverð í kennslu fyrir alla 

nemendur í samfélagsfræði og vissi ég strax hvað mig langaði að fjalla um og styrkja mig 

enn frekar í eftir að hafa lært um aðferðina í kennslustundum.  Við skrif á þessari ritgerð 

lærði ég margt um leiklist sem aðferð í kennslu ásamt því hvað þessar aðferðir geta boðið 

upp á mikla möguleika.  

Leiklist í kennslu er aðferð sem mætti vera meira nýtt af öllum kennurum.  
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Fylgiskjal 1 : Spurningalisti 
 

1. Hvað ertu búin/n að vinna lengi sem kennari?  

 

2. Hvaða ár útskrifaðist þú sem grunnskólakennari? 

 

3. Hvaða kjörsvið valdir þú þér til kennslu í grunnskólakennaranámi þínu? 

 

4. Á hvaða aldurstigi í grunnskólanum kennir þú einna helst á? 

 

5. Hversu margar samfélagsfræðikennslustundir kennir þú á viku? 

 

6. Hvaða kennsluaðferðir notar þú aðallega í þinni samfélagsfræðikennslu? 

 

7. Hvernig reynir þú að brjóta upp hefðbundið kennsluform? 

 

8. Notar þú leiklist í kennslu þinni? Ef svo er  er einhver fræðilegur bakgrunnur 

ástæða fyrir notkun þinni á leiklist í kennslu?  

 

9. Til hvers nýtir þú leiklist í kennslu?  

 

10. Hvernig velur þú aðferðir innan leiklistar til kennslu? 

 

11. Hvaða tilgangi gegnir leiklist í þinni kennslu? 

 

12. Hver er reynsla þín á leiklist sem kennsluaðferð?  
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13. Hvert er viðhorf þitt til leiklistar í kennslu? 

 

14. Hvert ert viðhorf þitt til náms í gegnum leik?  

 

15. Hvernig nýta samkennarar þínir  þessar kennsluaðferðir? 

 

16. Hvert telur þú viðhorf samkennara þinna vera gangvart þessum kennsluaðferðum? 

 

17. Hvert er viðhorf nemenda þinna á kennsluaðferðunum leikir og leiklist, eru þeir 

virkir þátttakendur? 

 

18. Telur þú að nemendur kunni að meta kennslu með fjölbreyttum kennsluaðferðum 

eins og þessum? 

 

19. Hver hafa viðbrögð foreldra verið við þessum kennsluaðferðum og hvert er 

viðhorf þeirra? 

 

20. Hvað er það sem hindrar þig mest við að nýta leiklist í kennslu? 

 

21. Hvað hindrar kennara við að nýta þessa kennsluaðferð?  

 

22. Hvað telur þú þig geta gert betur á sviði leiklistar í kennslu? 
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23. Telur þú að notkun á kennsluaðferðinni muni aukast í framtíðinni meðal 

samkennara þinna annarsvegar og bara almennt kennara hér á Austurlandi hins 

vegar? 

 

24. Að hvaða leiti telur þú að leiklist í kennslu hjálpi öllum nemendum og er hún 

kjörin fyrir alla nemendur? (Nemendur með frávik).  

 

25. Hvaða gildi telur þú að leiklist hafi fyrir nemendur? 

 

26. Að setja nám í leikrænt form, hefur það áhrif á að nemendur muni viðfangsefnið 

betur? Hvernig þá og getur þú nefnt dæmi? 

 

27.  Hvað finnst þér vanta til að kennarar nýti sér þessa kennsluaðferð? 

 

28. Finnst þér endurmenntunarnámskeið í leiklist vera næg hér á Austurlandi og vel 

nýtt? 

 

29. Mælir þú með leiklistarnámskeiðum, hvað gerðu þau fyrir þig?   

 

30. Hvers konar leiki nýtir þú einna helst í kennslu?  

 

31. Telur þú að notkun á leiklist í kennslu muni aukast í framtíðinni, að hvaða leiti? 

 

32. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Fylgiskjal 2 : Viðmælandi A 
 

1. Hvað ertu búin/n að vinna lengi sem kennari? Ég er búinn að vinna sem kennari 

síðan árið 2001 

 

2. Hvaða ár útskrifaðist þú sem grunnskólakennari? Ég útskrifaðist sem 

grunnskólakennari árið 2006 

 

3. Hvaða kjörsvið valdir þú þér til kennslu í grunnskólakennaranámi þínu? 

Kjörsviðið mitt var samfélagsgreinar. 

 

4. Á hvaða aldurstigi í grunnskólanum kennir þú einna helst á? Ég kenni einna 

helst á unglingastigi 

 

5. Hversu margar samfélagsfræðikennslustundir kennir þú á viku? Ég kenni 

þetta skólaárið sex samfélagsfræðikennslustundir  á viku. 

 

6. Hvaða kennsluaðferðir notar þú aðallega í þinni samfélagsfræðikennslu? Það 

fer algjörlega eftir kennsluefninu sem ég er að vinna með hvaða aðferðir ég nota 

við kennslu. Einna helst þó púslaðferð. 

 

7. Hvernig reynir þú að brjóta upp hefðbundið kennsluform? Það geri ég nú bara 

á margvíslegan hátt. Ég nota meðal annars leiki, leiklist, púslaðferð og ýmislegt 

sem mér dettur í hug. Þegar ég vel leiklist til kennslu þá fer það alveg eftir 

kennsluefninu sem ég er með og hvaða aðferð innan hennar ég vel.  
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8. Notar þú leiklist í kennslu þinni? Já, ég nýti leiklist í minni kennslu. Ef svo er  

einhver fræðilegur bakgrunnur ástæða fyrir notkun þinni á leiklist í kennslu? 

Við lærðum að nota leiklist sem aðferð í kennslu í Kennaraháskólanum og þar var 

kynnt fyrir okkur hver hinn fræðilegi bakgrunnur er og hvers gildi það væri að nýta 

þessa kennsluaðferð svo vissulega er það partur af ástæðunni fyrir því að ég nota 

aðferðina.  Í kennaranáminu og allskonar endurmenntun var maður stöðugt að 

fræðast um hugmyndafræði Howard Gardner og Skóli fyrir alla. Í kennslu út frá 

þessu námi er maður því stöðugt með það í huga hversu mikilvægt það er að vinna 

með ólíkar kennsluaðferðir.  

 

9. Til hvers nýtir þú leiklist í kennslu? Það er mjög misjafnt. Það fer að mörgu leyti 

eftir því hvað liggur fyrir. Ég hef nýtt leiklist í samfélagsfræði til þess að dýpka 

skilning og fá nemendur til þess að lifa sig inn í aðstæður í sögunni og einnig til að 

hrista saman liðið og hafa gaman. 

 

10. Hvernig velur þú aðferðir innan leiklistar til kennslu?  Það er í rauninni mjög 

misjafnt hvaða aðferð innan leiklistar ég nota og fer það eftir viðfangsefni hverju 

sinni. Maður þarf líka að taka tillit til ólíkra nemenda þegar kemur að vali á 

aðferðum. Maður þarf líka sem kennari að athuga hvað þarf í hópinn og vinnuna 

með ákveðið námsefni hverju sinni til að það sé fullnægjandi unnið að mínu mati. 

Ólíkt eftir hópum hvað hentar hverju sinni, þess vegna eiga kennarar ekki að vera 

of fastir í því fari sem þeir hafa sett sig í því eitt ákveðið form hentar ekki fimm 

mismunandi hópum ár eftir ár. Sumir hópar þurfa styrkingu og aðrir hópar þurfa 

gleði, það fer eftir því hvernig liggur á hópnum, maður þarf líka oft að hafa 

varaplan fyrir hópa ef þeir ráða ekki við fyrirfram ákveðið plan.  

 

11. Hvaða tilgangi gegnir leiklist í þinni kennslu? Í sjálfu sér gegnir leiklistin 

engum ákveðnum tilgangi. Hún er bæði áhugaverð kveikja, til að brjóta upp í 

kennslu eða ein af þessum fjölbreyttu kennsluaðferðum. Ég gríp aðferðir leiklistar 

eftir því hvað mér dettur í hug þegar ég er að skipuleggja efnið og sé að ég get nýtt 
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þessa aðferð og að hún hentar best á þessum stað. Það fer eftir því hvað ég er með 

og hvað mér dettur í hug. 

 

12. Hver er reynsla þín á leiklist sem kennsluaðferð? Hún er mjög góð.  

 

13. Hvert er viðhorf þitt til leiklistar í kennslu? Viðhorf mitt til 

kennsluaðferðarinnar er mjög jákvætt vegna jákvæðrar reynslu. 

 

14. Hvert ert viðhorf þitt til náms í gegnum leik? Ég er mjög hlynnt því. 

 

15. Hvernig nýta samkennarar þínir þessar kennsluaðferðir? Ég er ekki viss 

hversu mikið aðrir kennarar nota þessar kennsluaðferðir.  

 

16. Hvert telur þú viðhorf samkennara þinna vera gangvart þessum 

kennsluaðferðum? Það er nú svona flestir jákvæðir en það eru ekkert allir tilbúnir 

að nota hana og sumir svolítið ragir að prófa, sérstaklega þeir sem eru orðnir 

gamlir. 

 

17. Hvert er viðhorf nemenda þinna á kennsluaðferðunum leikir og leiklist, eru 

þeir virkir þátttakendur? Nemendum mínum finnst þetta flestum mjög gaman, 

ég hef sjaldan lent í því að þau séu neikvæðir fyrir þessu. Þau er misvirkir 

þátttakendur en flestir eru virkir og svo eru sumir alveg ,,hiper“ glaðir og láta rosa 

vel af sér í þessu s.s að brjóta upp. En ég hef einnig séð nemendur sem að hafa 

ekki fundið sig þessu en þeir eru í miklum minnihluta. 

 

18. Telur þú að nemendur kunni að meta kennslu með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum eins og þessum? Mín reynsla segir að svo sé. 
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19. Hver hafa viðbrögð foreldra verið við þessum kennsluaðferðum og hvert er 

viðhorf þeirra? Mér finnst foreldrar allir mjög jákvæðir fyrir þessu, aldrei heyrt 

neikvæðar raddir frá foreldrum. 

 

20. Hvað er það sem hindrar þig mest við að nýta leiklist í kennslu? Eigið 

framtaksleysi, það er stundum þannig að maður hefur sig ekki í þetta, stundum er 

þetta mikið bras og það verður hávaði og læti. Stundum er það andrúmsloftið, 

stundum er það hópurinn sem stoppar mann af , manni finnst þetta ekki henta 

hópum og þá verður maður að finna annað. 

 

21. Hvað hindrar kennara við að nýta þessa kennsluaðferð? Ég held að það vanti 

bara kynningu á henni og að kennarar leyfi sjálfum sér að fara út fyrir öryggið. 

Þeir þurfa að prófa eitthvað nýtt og vantar kjarkinn við að bæta aðeins við í 

kennslu og komast úr bókunum og sínu gamla skipulagi.  

 

22. Hvað telur þú þig geta gert betur á sviði leiklistar í kennslu? Ég gæti hætt að 

láta fjármagn, tíma eða yfirferð á námsefni hindra mig við að nota leiklist í 

kennslu.   Einnig stend ég sjálfa mig að því að nota ekki leiklist því mér finnst 

tíminn dýrmætur þegar maður er bundin við stundaskrá þegar maður er að kenna 

sérfag í öðrum bekkjum og hefur einungis sína fáu tíma á viku í hverjum bekk. Það 

hindrar mann mjög til notkunar og ef ég myndi losa mig undan og nýta þessar 

einstöku kennslustundir, sem eru 40 mínútur í senn, gæti ég gert mun betur á sviði 

leiklistar í kennslu.  

 

23. Telur þú að notkun á kennsluaðferðinni muni aukast í framtíðinni meðal 

samkennara þinna annarsvegar og bara almennt kennara hér á Austurlandi 

hins vegar? Já og ég hugsa að við getum alltaf gert svolítið meira en samt erum 

við  að hvetja fólk til þess að prófa kennsluaðferðina. Ég veit að það eru margir 



 44 

sem velja sig frá leiklistarnámskeiðum á endurmenntunarnámskeiðum ef það er 

eitthvað annað í boði. 

 

24. Að hvaða leiti telur þú að leiklist í kennslu hjálpi öllum nemendum og er hún 

kjörin fyrir alla nemendur? (Nemendur með frávik). Ég myndi segja að leiklist 

hjálpi nemendum með frávik.  

 

25. Hvaða gildi telur þú að leiklist hafi fyrir nemendur?  Ég held að fyrir marga 

nemendur muni leiklist í kennslu hafa áhrif á bætta námsframvindu. Þá er ég ekki 

að meina aga, heldur að sjá námið frá öðrum sjónarhornum. Hér er um fjölbreyttar 

kennsluaðferðir að ræða.   

 

26. Að setja nám í leikrænt form, hefur það áhrif á að nemendur muni 

viðfangsefnið betur? Hvernig þá og getur þú nefnt dæmi? Ég held að leiklist í 

kennslu muni hjálpa nemendum að muna atriði í samfélagsfræðinnar mun betur ef 

þau eru lærð í gegnum leik. Ég hef séð merki þess en man engin sérstök dæmi 

núna í augnablikinu.  

 

27. Hvað finnst þér vanta til að kennarar nýti sér þessa kennsluaðferð? Það er hin 

fasta stundarskrá, sérstaklega á mið og elsta stigi þar sem margir kennarar kenna 

einum bekk. Einnig er það hræðslan við að ná ekki að fara yfir allt efnið. Einnig 

eru svo margir, sérstaklega eldri kennarar sem sjá ekki kostinn við að kenna 

samkvæmt þessari kennsluaðferð og eru fastir í sínu gamla fari.  

 

28. Finnst þér endurmenntunarnámskeið í leiklist vera næg hér á Austurlandi og 

vel nýtt?  Ég held að endurmenntunarnámskeið í leiklist séu fín hér á Austurlandi 

og hafa undanfarin ár verið að aukast. En þar sem fáir nýta þau mætti kynning á 

þeim vera meiri svo fleiri sjái tilganginn í því að nota þau. Margir kennarar eru 

bara lokaðir fyrir þessu. Kennarar mættu klárlega vera upplýstari og gott dæmi er 
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að það hefur verið boðið upp á námskeið á kennaraþinginu nú í haust og ég var 

einmitt ein af þeim sem fór á það. Það voru ekki margir á þessu námskeiði og það 

hefðu mátt vera fleiri. Leiklistarnámskeiðin sem eru í boði í 

endurmenntunarnámskeiðum eru almennt illa nýtt. Og mér finnst eins og það megi 

alveg vera meira nýtt og það megi alveg ýta fólki í áttina að þessu því fólk er 

svolítið hrætt við þessa kennsluaðferð. 

 

29. Mælir þú með leiklistarnámskeiðum, hvað gerðu þau fyrir þig?  Ég mæli með 

því að allir kennarar fari á námskeið í leiklist sem endurmenntun. Hún hafði góð 

áhrif fyrir mig. Ég þorði meira að nota þessa aðferð í kennslu og sá alla möguleika 

þessara aðferða í almennri kennslu.  

 

30. Hvers konar leiki nýtir þú einna helst í kennslu? Ég er ekki bundinn við 

einhvern einn leik eða eina aðferð. Það fer eftir því hvaða viðfangsefni ég er að 

taka fyrir og hvað mér finnst henta hverju sinni.  

 

31. Telur þú að notkun á leiklist í kennslu muni aukast í framtíðinni, að hvaða 

leiti? Ég er viss um að með markvissri kynningu á kostum leiklistar í kennslu muni 

leiklist aukast sem kennsluaðferð í skólum á Austurlandi. Það þarf að vinna í því 

að fá alla til að sjá hversu gott er að nota leiklist sem kennsluaðferð í allri kennslu.   

 

32. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei það held ég ekki.  
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Fylgiskjal 3: Viðmælandi B 
 

1. Hvað ertu búin/n að vinna lengi sem kennari? Ég er búinn að vinna í tíu ár sem 

kennari.   

 

2. Hvaða ár útskrifaðist þú sem grunnskólakennari? Ég útskrifaðist sem 

grunnskólakennari árið 1999.  

 

3. Hvaða kjörsvið valdir þú þér til kennslu í grunnskólakennaranámi þínu? Ég 

valdi mér samfélagsfræðikjörsvið. 

 

4. Á hvaða aldurstigi í grunnskólanum kennir þú einna helst á? Ég kenni mest á 

miðstigi.  

 

5. Hversu margar samfélagsfræðikennslustundir kennir þú á viku? Ég kenni 

fjórar samfélagsfræðikennslustundir á viku nú á þessu ári. Ég kenni nú mest bara 

almenna bekkjarkennslu.  

 

6. Hvaða kennsluaðferðir notar þú aðallega í þinni samfélagsfræðikennslu? Ég 

nota aðallega sögurammann í allri minni kennslu sem býður upp á fjölbreytni í 

kennsluaðferðum. 

 

7. Hvernig reynir þú að brjóta upp hefðbundið kennsluform? Hérna í 

grunnskóla X kennum við miðstiginu saman fimmta til sjöunda bekk og blöndum 

þeim þvert á árganga í hópa og notum mest sögurammann sem býður upp á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og þar inn í kemur leiklist. Þar eru svo allskonar 

verkefni sem taka skal fyrir.  
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8. Notar þú leiklist í kennslu þinni? Ef svo er  er einhver fræðilegur 

bakgrunnur ástæða fyrir notkun þinni á leiklist í kennslu? Ég nota leiklist 

ekki eins mikið og ég myndi vilja gera og mætti gera betur að mínu mati. 

Vissulega er fræðilegur bakgrunnur á borð við fjölgreindarkenningu Gardners, 

skóli fyrir alla og skóli án aðgreiningar ástæða fyrir notkun minni á þessari 

kennsluaðferð. Ég kynntist þessum fyrrnefndu atriðum þegar ég var að í námi í 

Kennaraháskólanum og fjölgreindarkenningunni enn betur í starfi í öðrum 

grunnskóla sem ég starfaði í eftir að ég útskrifaðist sem grunnskólakennari. Það 

hefur fylgt mér og haft áhrif á mína kennslu. 

 

9. Til hvers nýtir þú leiklist í kennslu? Bara til að fá víðara sjónarhorn, komast að 

krökkunum og láta þau aðeins opna sig. Ég nota einnig leiklist þegar ég er að 

kenna dönsku á unglingastigi þá brýt ég upp kennslu með henni.  

 

10. Hvernig velur þú aðferðir innan leiklistar til kennslu? Það fer eftir 

viðfangefninu og hvað hentar hverju sinni. Ég reyni líka að hafa þetta sem 

fjölbreyttast fyrir nemendur. Og hafa það að markmiði að nálgast efnið á ólíkan 

hátt. 

 

11. Hvaða tilgangi gegnir leiklist í þinni kennslu? Hún er ein af mörgum 

fjölbreyttum kennsluaðferðum í mínum huga.  

 

12. Hver er reynsla þín á leiklist sem kennsluaðferð? Bara mjög góð. Það er 

stundum erfitt að komast í gang en krakkarnir eru fljótir að venjast leiklistinni um 

leið og hún kemst í vana og það er um að gera að gefast ekki upp að nýta hana.  

 

13. Hvert er viðhorf þitt til leiklistar í kennslu? Þetta er krefjandi og getur verið 

erfitt en þetta er ofsalega skemmtilegt.  
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14. Hvert ert viðhorf þitt til náms í gegnum leik? Mjög jákvætt. 

 

15. Hvernig nýta samkennarar þínir þessar kennsluaðferðir? Ég held að 

samkennarar mínir hér við þennan skóla nýti þessar aðferðir ekki mikið. 

  

16. Hvert telur þú viðhorf samkennara þinna vera gangvart þessum 

kennsluaðferðum? Mér finnst margir kennarar, sérstaklega þeir sem hafa verið 

lengi í kennslu sjái ekki hvernig aðferðin skili tilsettum námsárangri og finnist 

það ekki vera tímans virði að eyða honum í leiki þegar hægt er að fara yfir efnið á 

annan hátt. Ég er ekki viss um að þessi aðferð í kennslu sé mikið nýtt hérna af 

hræðslu við hið óþekkta.  

 

17. Hvert er viðhorf nemenda þinna á kennsluaðferðunum leikir og leiklist, eru 

þeir virkir þátttakendur? Það finnst öllum mínum nemendum þessi aðferð vera 

mjög spennandi og skemmtilegt. Þau er mis virk, en það er nú þannig með alla 

bekki. 

 

18. Telur þú að nemendur kunni að meta kennslu með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum eins og þessum? Vissulega. 

 

19. Hver hafa viðbrögð foreldra verið við þessum kennsluaðferðum og hvert er 

viðhorf þeirra? Maður hefur alveg vör við það viðhorf hjá foreldrum að þeim 

finnist að nemendur séu ekki að læra af þessari aðferð. Þeim finnst aðferðin vera 

bara leikur og nemendur séu bara að grínast og ‚‚djóka‘‘. Þetta viðhorf er oft 

ríkjandi í byrjun en síðan þegar ferlið er komið lengra þá sér fólk að þetta virkar 

og hefur áhrif. 
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20. Hvað er það sem hindrar þig mest við að nýta leiklist í kennslu? Ég tel það 

einna helst vera skortur á undirbúningstíma og fjöldi í bekk. Ef það eru mjög 

margir í bekknum þá er erfiðara að eiga við svona kennsluaðferðir. 

 

21. Hvað hindrar kennara við að nýta þessa kennsluaðferð? Ég tel að hræðslan í 

kennurum við að setja sjálfan sig á útopnu hindri kennara við að nota hana enn 

frekar.   

 

22. Hvað telur þú þig geta gert betur á sviði leiklistar í kennslu? Maður getur 

alltaf gert betur í starfi sínu og þar með talið á þessu sviði.  

 

23. Telur þú að notkun á kennsluaðferðinni muni aukast í framtíðinni meðal 

samkennara þinna annarsvegar og bara almennt kennara hér á Austurlandi 

hins vegar?  Já ég held það, við samkennarar mínir fórum á námskeið í haust sem 

Sigga Birna var með og það var mjög fínt. Ég tel að það hafi opnað augun hjá 

mörgum kennurum gagnvart kennsluaðferðinni og sýndi fólki að þetta er ekki svo 

erfitt til meðferðar. 

 

24. Að hvaða leiti telur þú að leiklist í kennslu hjálpi öllum nemendum og er hún 

kjörin fyrir alla nemendur? (Nemendur með frávik).  Leiklist í kennslu hjálpar 

nemendum með frávik að því leyti að þeir að þurfa ekki að vinna stöðugt í 

vinnubókum og verkefni. Með því að hafa hlutina í leikrænu formi, eins 

hljóðformi þá ert þú að koma til móts við fleiri nemendur.  Þessi aðferð er einmitt 

kjörin fyrir nemendur með frávik. Ég tel að aðferðin sé kjörin fyrir alla nemendur, 

eins og fullorðnir en þeir eiga bara miserfitt með að hleypa sér lausum og þora.  

 

 



 50 

25. Hvaða gildi telur þú að leiklist hafi fyrir nemendur? Ég held að leiklist sem 

aðferð í kennslu opni nemendur fyrir námi og geri þau jákvæðari og opni hugann 

bara. Með þessari aðferð ná þau að brjótast aðeins út úr skelinni. Og þá geta þau 

meðtekið eitthvað annað. 

 

26. Að setja nám í leikrænt form, hefur það áhrif á að nemendur muni 

viðfangsefnið betur? Hvernig þá og getur þú nefnt dæmi? Það hefur klárlega 

mikil áhrif og maður hefur séð dæmi þess í samfélagsfræðikennslu og öðrum 

fögum að nemendur muna betur atriðin ef þau setja sig í spor annarra. Námsefnið 

situr lengur eftir ef það er sett í leikrænt form. Sem dæmi get ég nefnt verkefni 

sem við unnum í fyrra um Snorra – Eddu og nemendur lifðu sig inn í samfélagið. Í 

dag vitna þau reglulega í atburði á tímum Snorra.  

 

27. Hvað finnst þér vanta til að kennarar nýti sér þessa kennsluaðferð? Það vita 

margir að kennsluaðferðinni en öryggið og hræðslan við leiklist og setja sjálfan 

sig á útopnu veldur því að hún er ekki eins mikið notuð og aðrar kennsluaðferðir.  

 

28. Finnst þér endurmenntunarnámskeið í leiklist vera næg hér á Austurlandi og 

vel nýtt? Það hefur verið reynt undanfarin ár að hafa leiklistarnámskeið á 

haustþingum og námskeiðum og ég held að það viti margir að þessum 

námskeiðum og það sé einfaldlega bara hræðsla að prófa eitthvað nýtt.   

 

29. Mælir þú með leiklistarnámskeiðum, hvað gerðu þau fyrir þig? 

Leiklistarnámskeið eins og það sem ég fór á nú í haust gefa manni alltaf byr undir 

báða vængi í kennslu og að sjálfsögðu mæli ég eindregið með þeim, til að 

kennarar efli sig í kennslu. 

 

30. Hvers konar leiki nýtir þú einna helst í kennslu? Allskonar leiki, hópleiki, 

hlutverkaleiki og þau semja sjálf leikþætti út frá allskonar klípusögum og 
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þjóðsögum þegar búið er að fara að eins yfir efnið og við viljum að nemendur sjái 

efnið út frá öðru sjónarhorni og nálgist það á aðra vegu.  

 

31. Telur þú að notkun á leiklist í kennslu muni aukast í framtíðinni, að hvaða 

leiti? Ég er ekki viss hvort notkun meðal kennara á aðferðinni muni aukast en ég 

svo sannarlega vona það. Aðferðin býður upp á svo skemmtilegt 

kennsluumhverfi.   

 

32. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei bara að þessi kennsluaðferð gerir 

allt kennsluumhverfi skemmtilegra og auðveldara og það er synd að ekki sé hún 

meira notuð í skólum. 
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Fylgiskjal 4: Viðmælandi C  
 

1. Hvað ertu búin/n að vinna lengi sem kennari? Ég er búinn að vinna í tvo vetur 

sem kennari. 

 

2. Hvaða ár útskrifaðist þú sem grunnskólakennari? Ég útskrifaðist árið 2006 

sem grunnskólakennari. 

 

3. Hvaða kjörsvið valdir þú þér til kennslu í grunnskólakennaranámi þínu? Ég 

valdi mér náttúrufræði og upplýsingatækni.  

 

4. Á hvaða aldurstigi í grunnskólanum kennir þú einna helst á? Ég kenni mest á 

unglingastigi.  

 

5. Hversu margar samfélagsfræðikennslustundir kennir þú á viku? Ég kenni um 

fjórar samfélagsfræðikennslustundir á viku.  

 

6. Hvaða kennsluaðferðir notar þú aðallega í þinni samfélagsfræðikennslu? Ég 

nota hópavinnu mjög mikið.  

 

7. Hvernig reynir þú að brjóta upp hefðbundið kennsluform? Ég reyni að brjóta 

upp hefðbundið kennsluform með hópavinnu, kyrrmyndum, hlutverkaleikjum og 

nýti jafnframt útikennslu mikið. 

 

8. Notar þú leiklist í kennslu þinni? Já það geri ég. Ef svo er  er einhver 

fræðilegur bakgrunnur ástæða fyrir notkun þinni á leiklist í kennslu? Ég 

reyni að nýta leiklist í kennslu þar sem við á. Það er nú bara allt í senn 
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fjölgreindarkenning Gardners, skóli fyrir alla og skóli án aðgreiningar, það var 

verið að berja þessum stefnum inn í hausinn á manni í Kennaraháskólanum. Til að 

koma til móts við ólíkar stefnur og ná til sem flestra þá reynir maður að nota 

fjölbreytni í kennslu, eins og manni var kennt. 

 

9. Til hvers nýtir þú leiklist í kennslu? Ég nota hana aðallega til þess að nemendur 

geti sett sig í spor annarra. Ég var að kenna á miðstigi á seinasta ári og þá var ég 

meira með nemendur mína í samfélagsfræði. Ég var að kenna þeim um landnámið 

og þá notaði ég leiklistina til að nemendurnir gætu sett sig í spor annarra, til 

dæmis búa til kyrrmynd af atburðinum.   

 

10. Hvernig velur þú aðferðir innan leiklistar til kennslu? Ég er ennþá bara að 

þreifa mig áfram í notkun á þessari kennsluaðferð og því er ég bara að velja 

saman aðferðir eftir hentugleika við námsefni hverju sinni. Og oft er það bara 

hverju sinni þegar ég er að undirbúa mig að mér dettur í hug að það væri sniðugt 

að nýta ákveðna aðferð hér til að fá góða sýn á efnið og ákveðna dýpt og ná fram 

ákveðnum þroska og skilning.    

 

11. Hvaða tilgangi gegnir leiklist í þinni kennslu? Hún er ein af þeim aðferðum 

sem ég nota til að brjóta upp hefðbundið kennsluform og fá meiri dýpt í 

námsefnið. 

 

12. Hver er reynsla þín á leiklist sem kennsluaðferð? Mér finnst voðalega gaman 

að nota þetta þegar allir eru orðnir leiðir á skjákynningum og verkefnavinnu að 

geta brotið upp kennslu, skipt þeim upp í hópa þar sem þau fara hvert í sitt horn 

og vinna svona bara sjálf og koma svo með einhverja niðurstöðu. Við höfum verið 

að vinna í þróunarverkefninu Olweus og við höfum verið að nota aðeins 

hlutverkaleiki þá og ég held að sú aðferð sé einmitt mjög góð fyrir nemendur til 

að geta sett sig í spor annarra.  
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13. Hvert er viðhorf þitt til leiklistar í kennslu? Mér lýst rosalega vel á leiklist í 

kennslu sem kennsluaðferð. En þar sem ég er nú í fæðingarorlofi þá dettur maður 

úr öllu svona og það tekur tíma að koma sér inn í hlutina aftur. En þetta verður 

jafnframt mjög spennandi að halda áfram í vetur. 

 

14. Hvert ert viðhorf þitt til náms í gegnum leik? Ég er mjög hlynnt því. 

 

15. Hvernig nýta samkennarar þínir  þessar kennsluaðferðir? Ég er viss um að 

það séu nokkrir sem nota þessa kennsluaðferð eitthvað en auðvitað eru þau ekki 

nógu dugleg og ekki nógu markvisst. 

 

16. Hvert telur þú viðhorf samkennara þinna vera gangvart þessum 

kennsluaðferðum? Svona flestir af mínum samkennurum geta hreint ekki hugsað 

sér að kenna eftir þessari aðferð og finnst þetta alltof eitthvað óhugnanlegt og 

finnst þeir jafnvel missa tökin þegar kemur að leiklist. En það sem hefur bætt 

viðhorfið er þróunarverkefnið Olweus sem er í gangi í skólanum. Þar hefur að 

einhverju leiti verið unnið með hlutverkaleiki og aðra leiki og við kennararnir 

fengnir til að prófa okkur áfram með þessum aðferðum með nemendum í 

kennslustundum. Þetta hefur gengið vel og flestir eru viljugir að prófa sig áfram 

með tilliti til almennrar bekkjarkennslu. 

 

17. Hvert er viðhorf nemenda þinna á kennsluaðferðunum leikir og leiklist, eru 

þeir virkir þátttakendur? Já sérstaklega á miðstiginu. Unglingarnir eru miklu 

latari og hræddari við að opna sig og prófa að leika fyrir framan aðra. 
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18. Telur þú að nemendur kunni að meta kennslu með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum eins og þessum? Ég efast ekki um það, þar sem þetta er 

breyting frá hefðbundinni bekkjarkennslu.  

 

19. Hver hafa viðbrögð foreldra verið við þessum kennsluaðferðum og hvert er 

viðhorf þeirra? Ég hef ekki heyrt neitt neikvætt um þetta frá foreldrum.  

 

20. Hvað er það sem hindrar þig mest við að nýta leiklist í kennslu? Það er 

aðallega yfirferðardraugurinn, að ná ekki að klára að fara yfir allt efnið sem sett er 

upp í þeim kennslubókum sem verið er að kenna. Of lítill tími gefinn í annað en 

námsefni. Og það þarf oft að keyra námsefnið áfram til að ná í gegnum það allt 

saman. Það er ekki ráðrúm að gera annað þegar efnið er svo viðamikið og fara yfir 

bækurnar. Þegar efnið er viðamikið þá er erfitt að demba sér í nýja kennsluaðferð, 

þó nemendurnir kunni að meta það. Svo auðvitað er ég ekkert voðalega sterk í 

þessu sjálf en vissulega þarf maður ekkert að vera það til að takast á við þessa 

aðferð, það er bara um að gera að þora að demba sér út í hlutina og virkja 

nemendur.   

 

21. Hvað hindrar kennara við að nýta þessa kennsluaðferð? Ég hugsa að það sé 

það sama hjá þeim og mér. Einnig hef ég heyrt á sumum að þeim finnst þeir missa 

tökin þegar kemur að leiklist og finnst þetta allt of óhugsandi. Þess vegna geta 

þeir ekki hugsað sér að kenna eftir þessari aðferð. Svona flestir og sumir geta 

hreint ekki hugsað sér að kenna eftir þessari aðferð og finnst þetta alltof eitthvað 

óhugsandi og finnst þeir missa tökin þegar kemur að leiklist, það líka. 

 

22. Hvað telur þú þig geta gert betur á sviði leiklistar í kennslu? Ég get alltaf gert 

betur, eins og á öllum sviðum kennslu. Þegar ég hætti að hugsa um að þurfa 

komast yfir allt námsefni og að þessi aðferð henti eins vel þá mun þetta líklegast 

ganga betur.  
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23. Telur þú að notkun á kennsluaðferðinni muni aukast í framtíðinni meðal 

samkennara þinna annarsvegar og bara almennt kennara hér á Austurlandi 

hins vegar? En eflaust ef það væru fleiri námskeið og meiri umræða og jákvæðni 

gagnvart henni þá myndu fleiri prófa að sækja slík námskeið, en þeir yrðu ekki 

fyrir vonbrigðum. En vissulega þegar maður kemur af námskeiðinu þá ætlar 

maður að sigra heiminn og nota alla leikina sem maður lærði en þetta er fljótt að 

gleymast þegar það kemur að því að koma þessu inn í kennslu , ásamt því að fara 

yfir efnið. (yfirferðardraugurinn stekkur á mann)  

 

24. Að hvaða leiti telur þú að leiklist í kennslu hjálpi öllum nemendum og er hún 

kjörin fyrir alla nemendur? (Nemendur með frávik) . Já ég efast ekki um það 

og það hentar einmitt nemendum með frávik að brjóta upp frá því hefðbundna og 

þar er leiklist kjörin þar sem lítið er um kennslubækur. Þó finnst mörgum 

nemendum með frávik erfitt að fara frá þessu hefðbundna en ég hef samt engar 

áhyggjur af því að þetta hafi góð áhrif. 

 

25. Hvaða gildi telur þú að leiklist hafi fyrir nemendur? Ég held að fleiri 

nemendur geti tekið þátt í námi og ég held að fleiri nemendur verði jákvæðari 

fyrir námi.  

 

26. Að setja nám í leikrænt form, hefur það áhrif á að nemendur muni 

viðfangsefnið betur? Hvernig þá og getur þú nefnt dæmi? Já ég hugsa nú að 

þessi aðferð hjálpi nemendum að muna atriðin betur. Þessi aðferð festir atriði í 

minni mun betur því þau sjá það sjónrænt. Sem dæmi þá nýtti ég þessa 

kennsluaðferð svolítið mikið þegar ég var að kenna landnámið og þegar við erum 

að reyna að muna eitthvað frá þessum hlutum þá nefna nemendur gjarnan ,,já 

þarna eins og þegar við vorum að vinna með leiklistina og setja á svið þennan 
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atburð“ þau muna hann frekar ef hann er settur á svið og þau fá að setja sig í spor 

þeirra og eru í hlutverki. 

 

27. Hvað finnst þér vanta til að kennarar nýti sér þessa kennsluaðferð? Þegar 

kennarar hætta að mikla þessa aðferð fyrir sér og að þau hætti að sjá að 

hefðbundið kennsluform sé ekki það eina sem hentar í kennslu.  

 

28. Finnst þér endurmenntunarnámskeið í leiklist vera næg hér á Austurlandi og 

vel nýtt? Ég var ein frá mínum skóla sem fór á leiklistarnámskeiðið hjá Siggu 

Birnu í haust og það segir ýmislegt um hversu mikið hún er nýtt. Ég held líka að 

kennarar fari bara á önnur námskeið sem eru einnig í boði á svokölluðum 

endurmenntunardögum skólanna á Austurlandi sem hentar þeim betur.  

 

29. Mælir þú með leiklistarnámskeiðum, hvað gerðu þau fyrir þig?  Ég hef farið á 

leiklistarnámskeið hjá Siggu Birnu sem gerðu helling fyrir mig. Sem dæmi þá gaf 

það mér fullt af hugmyndum og ég lærði að opna mig og þora. Svo lærði ég 

helling á því að vera að kenna í skóla þar sem Sigga Birna var að kenna og þess 

vegna lærði maður enn meira gildi þess að nota þessa kennsluaðferð. 

 

30. Hvers konar leiki nýtir þú einna helst í kennslu? Ég nota mest hlutverkaleiki, 

spuna  og aðrar aðferðir þar sem nemendur þurfa að setja sig í spor annarra. 

 

31. Telur þú að notkun á leiklist í kennslu muni aukast í framtíðinni, að hvaða 

leiti? Já ég tel að þegar kennarar geta slakað aðeins á því stressi að þurfa ekki að 

fara yfir allt þá er hægt að nýta meiri tíma í að fara örlítið út fyrir rammann og 

gera eitthvað áhugavert.  
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32. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei, ég held ekki, vil bara koma á 

framfæri að  leiklistarnámskeið gera manni gott og benda manni á fullt af 

hugmyndum sem vert er að nota. Ég mæli eindregið með því að sem flestir skelli 

sér á námskeið, til að opna hugann við þessari aðferð. Það er svo ótrúlegt hvað 

maður er fljótur  að gleyma allri fjölbreytninni og lenda í föstu fari í stað þess að 

reyna eitthvað almennilegt og uppskera þægilegri bekk fyrir vikið. Námskeið eins 

og þetta sem ég fór á í haust hjá Siggi Birnu hristir upp í manni, sérstaklega þegar 

maður er svona nýbyrjaður að kenna þá er maður svo stressaður að keyra allt í 

gegn og reyna allt og samt að halda einhverjum áætlunum að þá er ógeðslega gott 

að fara á svona námskeið og rifja upp hvað maður er búin að læra. Ég hef ekkert 

við þetta að bæta og er ekki búin að kenna lengi samfélagsfræði en meira 

náttúrufræði. Ég mæli samt með þessari kennsluaðferð við kennslu á 

samfélagsgreinum og sérstaklega lífsleikni, til að nemendur setji sig í spor 

annarra.   

 



 59 

 Fylgiskjal 5: Viðmælandi D  
 

1. Hvað ertu búin/n að vinna lengi sem kennari? Ég er að verða búinn að 

kenna í 20 ár.  

 

2. Hvaða ár útskrifaðist þú sem grunnskólakennari? Ég útskrifaðist sem 

grunnskólakennari árið 1989.  

 

3. Hvaða kjörsvið valdir þú þér til kennslu í grunnskólakennaranámi þínu? 

Ég valdi samfélagsgreinar.  

 

4. Á hvaða aldurstigi í grunnskólanum kennir þú einna helst á? Ég kenni 

einna helst á miðstigi. 

 

5. Hversu margar samfélagsfræðikennslustundir kennir þú á viku? Ég kenni 

um fjórar á viku.  

 

6. Hvaða kennsluaðferðir notar þú aðallega í þinni samfélagsfræðikennslu? 

Ég nota mjög mikið söguramma og þar inn í koma margar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, þar með talin leiklist.  

 

7. Hvernig reynir þú að brjóta upp hefðbundið kennsluform? Ég reyni að 

gera það bara á sem fjölbreyttastan hátt. Má til dæmis nefna með 

hefðbundnum kennsluháttum eins og þemastarfi, þemavinnu, hópastarfi og 

einstaklingsstarfi. 
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8. Notar þú leiklist í kennslu þinni? Já ég nota leiklist í kennslu. Ef svo er  er 

einhver fræðilegur bakgrunnur ástæða fyrir notkun þinni á leiklist í 

kennslu? Hjá mér er fjölgreindarkenning Gardners mikilvæg. Það var það 

sem maður lærði í Kennaraháskólanum að hugsa um sem ástæðu fyrir 

fjölbreytni í skólastarfi, að koma til móts við alla.  

 

9. Til hvers nýtir þú leiklist í kennslu? Ég nýti leiklist í samfélagsfræðikennslu 

mestmegnis til að tengja námsefnið við leiklist og þannig að þau fái svona 

aðra sýn á námsefnið.  

 

10. Hvernig velur þú aðferðir innan leiklistar til kennslu? Það fer náttúrulega 

alveg eftir viðfangsefninu, stundum virkar best að vera með spuna þar sem við 

erum að vinna með sögur sem við þekkjum ágætlega en viljum fá svona 

einhverja aðra túlkun þá er voða gott að vera með spuna og leyfa þeim að 

vinna út úr þessum sögum sjálf.  Svo þegar maður vill að ákveðnar staðreyndir 

séu í heiðri hafðar  þá er til dæmis betra að hafa samið leikrit sjálfar eða 

beinagrind að því en svo máttu þau finna sinn möguleika á útfærslum. Þá er 

hægt að stjórna því hvað við viljum að þau leggi áherslu og læri. Stýrður 

atburður í sögunni og síðan útfæra nemendur hvernig hægt sé að vinna hann. 

Til dæmis þegar var verið að drepa Snorra Sturluson þá máttu nemendur 

útfæra komu Gissurar að svæðinu. Og þannig verður fall Snorra mjög 

eftirminnilegt í augum nemenda og líklegt að nemendur viti allt um það núna 

hvernig það skeði, í stað þess að ég segi nemendum frá þessu í 

fyrirlestraformi.  

 

11. Hvaða tilgangi gegnir leiklist í þinni kennslu? Hún er kannski bæði  

áhugaverð kveikja til að brjóta upp og  ein af fjölbreyttu kennsluaðferðunum 

sem ég nota. Leiklist er samt sem áður fyrst og fremst tengd 

samfélagsfræðinni þegar ég hef verið að vinna með sögurammana. Þá setja 



 61 

nemendur sig í aðstæður og túlka aðstæður sem við erum að fjalla um hverju 

sinni.   

 

12. Hver er reynsla þín á leiklist sem kennsluaðferð? Ég hef bara jákvætt um 

leiklist sem kennsluaðferð að segja.  

 

13. Hvert er viðhorf þitt til leiklistar í kennslu? Mér finnst þetta bara ákaflega 

mikilvægt og góð kennsluaðferð til þess að auka fjölbreytnina. Nemendum 

finnst þetta ákaflega skemmtilegt. Þau fá tækifæri til þess að semja leikrit eða 

spuna upp úr því sem við erum annars að fjalla um eða jafnvel að setja upp 

leikrit sem þau fá upp í hendurnar. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvæg 

kennsluaðferð til þess að auka fjölbreytnina og gefa þeim tækifæri til að setja 

sig í aðrar aðstæður og auðveldar þeim að setja sig í spor þeirra sem við erum 

að fjalla um.  

 

14. Hvert ert viðhorf þitt til náms í gegnum leik? Nám í gegnum leik styrkir þá 

þekkingu sem nemendur eru að afla sér. Maður finnur það bara í þeim 

stærðfræðibrautum og slíkum glímum að það styrkir kunnáttu margfalt þegar 

námið er sett upp í gegnum leik.  

 

15. Hvernig nýta samkennarar þínir  þessar kennsluaðferðir? Já mismikið 

náttúrulega en já ég held almennt að leiklist sé mikið notuð. 

 

16. Hvert telur þú viðhorf samkennara þinna vera gangvart þessum 

kennsluaðferðum? Mér fannst þeir vera jákvæðir gagnvart þessari 

kennsluaðferð fyrr en eftir að við bættum við þróunarverkefninu Olweus þar 

sem við vorum hvött til að bæta leikjum inn í skólastarf okkar. Þá fór fólk að 

sjá árangur þess. Þetta er mismikið notað í okkar skóla og þá auðvitað 

misjafnar skoðanir.  
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17. Hvert er viðhorf nemenda þinna á kennsluaðferðunum leikir og leiklist, 

eru þeir virkir þátttakendur? Já að öllu jöfnu eru þeir það og mjög 

áhugasamir. 

 

18. Telur þú að nemendur kunni að meta kennslu með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum eins og þessum? Já tvímælalaust og ég hef svo sannarlega 

séð þess merki.  

 

19. Hver hafa viðbrögð foreldra verið við þessum kennsluaðferðum og hvert 

er viðhorf þeirra? Viðbrögð foreldra voru mjög góð. Sérstaklega þegar 

kemur að því að sjá afraksturinn sem kemur út úr því að vinna efni leikrænt. 

Sem dæmi þá vinn ég mikið með söguaðferðinni og þar endar hvert ferli með 

foreldrasýningu og við kennarar bekkjanna höfum gert það með ýmsum hætti. 

Í vor vorum með við með sýningu á efni um Snorra Sturluson og þar voru 

foreldrar mjög ánægðir með þá sýningu og sýndu leiklistinni mjög mikinn 

áhuga. Þeir voru á þeirri skoðun að námsefnið sem nemendur voru búin að 

fara yfir hlyti að skila sér betur og sitja fastar í minni, atburðarásin, af því þau 

fengu að leika hana. Sem var markmið okkar frá með því að nemendur léku 

hana.  

 

20. Hvað er það sem hindrar þig mest við að nýta leiklist í kennslu? Er það 

ekki bara eilífur tímaskortur og auðvitað þessi kennsluaðferð í samkeppni við 

allt annað. 

 

21. Hvað hindrar kennara við að nýta þessa kennsluaðferð? Það er nú bara 

hræðslan við að taka af skarið eða bara vanþekking á þessari kennsluaðferð. 

Það fann ég bara hjá sjálfri mér  að maður þorði bara ekki að fara fyrr en 

maður hafði svolítið upplifað þetta sjálfur. Þess vegna eru regluleg námskeið 
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góð.  Og ég fór einu sinni í kennaranámskeið í kramhúsinu fyrir mörgum árum 

sem var stórkostlegt og ég tel að allir kennarar ættu að ganga í gegnum 

svoleiðis. Og kennarar ættu að lifa sig inn í aðstæður þar sem þeir þurfa bara 

að gefa allt eftir og láta öllum illum látum.   

 

22. Hvað telur þú þig geta gert betur á sviði leiklistar í kennslu? Reyna að 

hafa þessa kennslu bara miklu markvissari. Þetta er oft ekki nógu markvisst 

hjá manni,  það mætti tengja þetta enn betur við námsefnið og ekki bara 

tilfallandi fyrir nemendur því ég hef séð hvað þetta gerir gott.  

 

23. Telur þú að notkun á kennsluaðferðinni muni aukast í framtíðinni meðal 

samkennara þinna annarsvegar og bara almennt kennara hér á 

Austurlandi hins vegar? Já ég hugsa það, mér finnst það bara vera þörf 

krakka og yngri kennara til að fá að breyta til í kennslu og brydda upp á 

einhverju nýju. Sérstaklega eftir að skólinn okkar fór að vinna með Olwveus 

áætlunina þá snérist svo margt um allskonar leikrænar áætlanir að kennara 

fóru að sjá að hægt væri að nýta þetta efni til almennrar kennslu til dæmis 

samfélagsfræði. 

 

24. Að hvaða leiti telur þú að leiklist í kennslu hjálpi öllum nemendum og er 

hún kjörin fyrir alla nemendur? (Nemendur með frávik).  Já tvímælalaust 

og það styrkir þá miklu meira. Með leiklistinni geta nemendur verið jafnari en 

í hefðbundinni kennslu og mun fleiri fá að njóta sín. Einnig fá nemendur að 

vera á sínum forsendum.  

 

25. Hvaða gildi telur þú að leiklist hafi fyrir nemendur? Hún opnar hugann 

þeirra gagnvart öllu námi og þau sjá að þau geta tekið þátt í öllu. Ef vel 

heppnast, þá gerir hún námið líka mun skemmtilegra.  
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26. Að setja nám í leikrænt form, hefur það áhrif á að nemendur muni 

viðfangsefnið betur? Hvernig þá og getur þú nefnt dæmi? Það festir 

söguna mun betur í minni þegar verið er að vinna með svona sagnfræðilega 

þætti. Og leikrit út frá aðstæðum til dæmis þegar nemendur eiga að semja 

leikrit um landnámsöld að þá eiga þau auðveldara með að setja sig í spor 

þeirra sem þau eru að fjalla um og skilji alla þætti betur heldur en ef þau væru 

bara að skrifa texta. Sem að náttúrulega bara líka gott fyrir þá krakka sem eiga 

auðveldara með að leika aðstæður í stað þess að skrifa texta. 

 

27. Hvað finnst þér vanta til að kennarar nýti sér þessa kennsluaðferð? Ég tel 

að vanþekking á leiklist í kennslu sé aðal ástæðan. Það vantar að kynna þetta 

vel fyrir kennurum og auðvitað kennarar að vera duglegir að mæta á þau 

námskeið sem eru í boði.  

 

28. Finnst þér endurmenntunarnámskeið í leiklist vera næg hér á 

Austurlandi og vel nýtt? Hún telur að kennsla á sviði leiklistar og 

söguramma sé lítið umrædd hérna fyrir austan og mætti leggja meira upp úr 

námskeiðum fyrir kennara hér á Austurlandi á sviði þessarar kennslu, hún er 

ekki nógu vel þekkt og hverskonar ógurlegir möguleikar eru á sviði hennar. 

Kennarar eru ekki nógu virkir að taka þátt í námskeiðum á þessu sviði. Svo ef 

við tölum um samfélagsfræðina þá höfum við heilmikið notað 

kennsluaðferðina í lífsleikni og við sem fórum á námskeið á haustþinginu í 

haust fengum frábært námskeið í því.  Innan lífsleikni, sem er innan 

samfélagsfræðinnar er leikræn tjáning alveg kjörið verkefni til þess að fá 

krakka til að rannsaka aðstæður á gagnrýninn hátt og  setja sig í aðstæður 

þeirra sem lenda undir og mismundandi tilfinningar. Þetta námskeið skilaði 

sér vel til okkar og þyrfti að vera og væri alveg þarft að fá oftar námskeið til 

að kynna þetta fyrir kennurum og hreinlega skylda alla kennara til að fara á 

svona námskeið til að reyna að reyna að nýta þetta efni til kennslu. Einnig tel 

ég að það þyrfti að koma námskeið í söguaðferðinni hingað austur. Því 
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söguaðferðin byggir a svona kennslu oft í gegnum leiklist. Kynna 

möguleikana fyrir kennara.  

 

29. Mælir þú með leiklistarnámskeiðum, hvað gerðu þau fyrir þig?  Ég mæli 

eindregið með leiklistarnámskeiðum á borð við þau sem Kramhúsið býður upp 

á. Þau eru mjög góð fyrir alla kennara til að læra að vinna með leiklist í sinni 

kennslu.  Þar þarf einstaklingur sem sækir námskeiðið virkilega að vera á 

útopnu og gleyma allri feimni, það er erfitt fyrir suma einstaklinga en 

vissulega partur af kennsluháttum hjá kennurum.   

 

30. Hvers konar leiki nýtir þú einna helst í kennslu? Ég nota svo margar 

aðferðir og þær fara alveg eftir viðfangsefni hverju sinni.  

 

31. Telur þú að notkun á leiklist í kennslu muni aukast í framtíðinni, að 

hvaða leiti? Já ég hef fulla trú á því. Ég held að hún muni aukast að því leyti 

að kennarar eigi eftir að nota leiklist meira í allri kennslu í staðin fyrir 

vinnubókarkennslu.  

 

32. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei, ég hef engu við þetta að bæta. 

 


