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Ágrip  
 
Sem lokaverkefni ákvað höfundur að búa til kennarahandbók með leiðum til að 

kenna íslensku á yngsta stigi með aðferðum leikrænnar tjáningar. Með handbókinni 

fylgir fræðileg greinargerð sem styður við kennarahandbókina.  

Í handbókinni Íslenska er leikur einn eru æfingar sem höfundur hefur safnað, 

útfært og tengt markmiðum aðalnámskrár grunnskóla um íslenskukennslu. 

Æfingarnar eru útfærðar á mismunandi hátt eftir aldri nemenda og tilgreindir eru 

þættir sem þær vinna með samhliða íslenskunámi. Jafnframt eru þær aðferðir 

leikrænnar tjáningar sem notaðar eru í bókinni útskýrðar. Einnig er kafli um námsmat 

sem hægt er að nýta þegar meta á árangur nemenda í íslenskunámi. 

Í greinargerðinni eru kynntar hugmyndir nokkurra erlendra brautryðjenda í 

notkun leikrænnar tjáningar og drepið á rannsóknir á leiklist í skólastarfi Einnig er 

fjallað um þau markmið aðalnámskrár í íslensku sem unnið er eftir í handbókinni og 

gerð grein fyrir hlutverki leikrænnar tjáningar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. 

Að lokum eru færð rök fyrir ávinningi nemenda og kennara af notkun leiklistar í 

skólastarfi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

Efnisyfirlit  
Inngangur ................................................................................................................................. 6 

Leiklist í skólastarfi .................................................................................................................. 8 

Skilgreiningar ....................................................................................................................... 8 

Þróun síðustu ára .................................................................................................................. 9 

Brautryðjendur og áherslumunur ....................................................................................... 11 

Peter Slade.......................................................................................................................... 11 

Brian Way .......................................................................................................................... 13 

Dorothy Heatcote ............................................................................................................... 14 

John Dewey ........................................................................................................................ 16 

Rannsóknir ......................................................................................................................... 17 

Handbókin – Íslenska er leikur einn ...................................................................................... 18 

Íslenska............................................................................................................................... 18 

Leikræn tjáning .................................................................................................................. 19 

Íslenska með leikrænni tjáningu......................................................................................... 20 

Ávinningur nemenda og kennara ....................................................................................... 22 

Lokaorð .................................................................................................................................. 24 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 25 

 



6 
 

 

Inngangur 
 
Í lokaverkefni mínu langaði mig að fjalla um leiðir til að tengja leiklist og leikræna 

tjáningu meira við kennslu á yngsta stigi. Í fyrstu ætlaði ég að benda á þær leiðir sem 

í boði eru og hægt að nota í mismunandi kennslugreinum en ákvað svo að tengja 

leiklist og leikræna tjáningu beint við eitt viðfangsefni og valdi íslensku. Ástæðan 

fyrir því er sú að í íslensku eru ótal mörg tækifæri til að beita leiklist eða leikrænni 

tjáningu í kennslu, hvort sem það er í framburði, málfræði, tjáningu, ritun eða lestri.  

Áður en ég hóf vinnunna ákvað ég að gera litla könnun meðal samkennara 

minna til að átta mig betur á hvaða leiðir ég gæti farið til að tengja leiklist og 

leikræna tjáningu við íslenskunám. Í ljós kom að margir nota að einhverju leyti 

leiklist eða leikræna tjáningu í sinni kennslu en ekki á markvissan máta. Flestir höfðu 

áhuga á því að nýta sér leiklist eða leikræna tjáningu meira í kennslu en þeir höfðu 

gert, en sögðu að þá skorti reynslu og voru smeykir við að byrja. Auk þess töldu þeir 

sig ekki hafa þá fræðilegu þekkingu til að tengja leikist eða leikræna tjáningu beint 

við kennslu í hugtökum eins og andheitum, samheitum, nafnorðum, sagnorðum eða 

lýsingarorðum. Einn kennari hafði sett upp helgileik á jólaballi með 4. bekk. Þar 

fannst honum hann hafa sinnt leiklistinni á nokkuð afgerandi hátt og taldi ekki þörf á 

því að nýta hana frekar og sögðu fleiri að þeirra framlag til leiklistar í kennslu væri 

7-10 mínútna leikþáttur settur upp á skólaskemmtun einu sinni á ári. Aðspurðir um 

hvort þeim þætti það vera leiklist i kennslu að setja upp stuttan leikþátt á 

skólaskemmtun, svöruðu þeir játandi og þegar spurt var hvort þeir notuðu leikræna 

tjáningu í skólastofunni í þeim tilgangi að dýpka skilning nemenda á viðfangsefninu, 

var því neitað.  

Þetta þótti mér athyglisvert en það skal tekið fram að ekki var um formlega 

könnun eða rannsókn að ræða og mælir því ekki hversu mikið leiklist eða leikræn 

tjáning er notuð í grunnskólum landsins.  

Niðurstaða mín var því sú að búa til handbók fyrir kennara um hvernig væri 

hægt að kenna íslensku á yngsta stigi með aðferðum leiklistar og leikrænnar 

tjáningar. Í handbókinni eru æfingar úr ýmsum áttum, meðal annars úr bók Önnu 

Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur, Leiklist í kennslu og af heimasíðu 

Fræðsludeildar Þjóðleikhússins. Æfingarnar útfæri ég og tengi markmiðum í íslensku 
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úr aðalnámskrá og nota aðferðir leiklistar og leikrænnar tjáningar. Kennarar eiga ekki 

að finna til vanmáttar þegar kemur að kennslu með aðferðum leiklistar eða 

leikrænnar táningar. Með þeim æfingum sem eru í handbókinni ættu allir kennarar, 

hvort sem þeir hafa reynslu af þessum aðferðum eða ekki, að geta notað hana og 

jafnvel útfært æfingar á sinn hátt. Því er handbókin sett upp með þeim hætti að 

auðvelt á að vera að vinna eftir henni 

Greinargerðinni er skipt í tvo kafla, annars vegar er fræðilegur kafli þar sem 

farið er yfir helstu skilgreiningar leiklistar í skólastarfi  og fjallað um erlenda 

brautryðjendur í notkun leiklistar og leikrænnar tjáningar með börnum. Lauslega 

verður fjallað um íslenska rannsókn um kennslunálgunina leiklist í kennslu, sem er í 

gangi núna og erlenda rannsókn um ávinning af leiklist skólastarfi, sem lauk 2004. 

Hins vegar er kafli um handbókina Íslenska er leikur einn  þar sem 

viðfangsefnin íslenska og leikræn tjáning eru skilgreind og hvernig þau fléttast 

saman í handbókinni ásamt áfangamarkmiðum aðalnámskrár. Í framhaldi af því 

verður rætt um ávinning nemenda og kennara af kennslunálgun í gegnum leiklist. 

Í ágúst 2007, tók ný aðalnámskrá grunnskóla gildi og var tekin til framkvæmda 

frá og með skólaárinu 2007-2008. Hún á að vera að fullu komin til framkvæmda eigi 

síðar en að þremur árum liðnum frá gildistöku og fellur aðalnámskrá frá árinu 1999 

jafnframt úr gildi. Í aðalnámskrá frá 1999 voru sett upp þrepamarkið í hverri 

námsgrein en í nýju námskránni er eingöngu miðað við áfanga- og lokamarkmið. Að 

vísu er settur fram viðauki með hugmyndir að þrepmarkmiðum sem skólar geta sett í 

skólanámskrá. Viðaukinn um tillögur að þrepamarkmiðum í íslensku hefur ekki verið 

birtur þegar þetta lokaverkefni er gert og því vísa ég eingöngu í áfangamarkmið 4. 

bekkja úr nýju námskránni. Þegar tilgreind eru markmið íslensku og leikrænnar 

tjáningar er eingöngu er vísað í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007, bæði í 

greinargerðinni og handbókinni. 

Notast er við APA kerfið í heimildaskráningu, en þó með einu fráviki. Í APA 

kerfinu er, eftir ströngustu reglum, einungis vísað í blaðsíðutal þegar um beina 

tilvitnun er að ræða. Í þessari greinargerð er einnig vísað til blaðsíðutals við óbeinar 

heimildir og er það gert til að auðvelda lesanda að leita í þeim bókum sem vísað er 

til. 
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Leiklist í skólastarfi 

Ekki liggja fyrir nákvæmar rannsóknir um hversu mikið eða hvernig leiklist eða 

leikræn tjáning er notuð í skólastarfi hér á landi. Þó er hægt að fullyrða að nær allir 

skólar nota leiklist á einhvern hátt til dæmis með sýningum á árshátíð og er það þá 

oftast í höndum kennara sem taka það að sér að setja upp margvísleg atriði í þeim 

tilgangi að skemmta áhorfendum.  

Vitað er um notkun leikrænnar tjáningar í einhverjum skólum landsins að 

minnsta kosti frá því um 1970. Lesa má um aðferðir og hugmyndir sem þar bjuggu 

að baki í rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007) á þróun leikrænnar tjáningar í 

íslenskum grunnskólum. Í rannsókninni kemur meðal annars fram að árið 1976 kom 

leikræn tjáning inn í aðalnámskrá sem kennsluaðferð í samfélagsfræði og kennslu 

móðurmáls. Í sérhefti fyrir móðumál eru kennarar hvattir til að nota leikræna tjáningu 

í kennslu (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 57). 

Á árunum 1974-1983 var starfrækt hér á landi Dramikfélag, stofnað af 

kennurum í kjölfar námskeiðs sem norskur dramakennari, Greta Nissen hélt á Íslandi 

( Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls.54). Tilgangur félagsins var að kynna greinina 

leikræn tjáning, gefa félagsmönnum tækifæri til að skiptast á skoðunum og stuðla að 

menntun kennara. Félagið fundaði reglulega fyrstu árin og á einum fundi árið 1976 

kom meðal annars fram „að dramik er ekki kennd í Kennaraháskólanum. Töldu 

félagsmenn að „við svo búið mætti ekki standa“ (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 

56). 

Þrjátíu árum seinna skipulagði Kennaraháskólinn kjörsviðið Tónlist, leiklist 

og dans. 

Skilgreiningar 

Þegar talað er um leiklist, leikræna tjáningu og leiklist í kennslu getur verið erfitt að 

átta sig á mun þessara þriggja hugtaka, sem er töluverður ef nánar er skoðað. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir: „Í leiklist er stefnt markvisst að sýningu fyrir 

áhorfendur en í leikrænni tjáningu er reynsla þátttakenda meginmarkmiðið.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007, bls. 39). 

 Guðbjörg Emilsdóttir (1981) og  Brian Way (1975) eru með sömu 

skilgreiningu; leiklist (e. theatre) eru samskipti leikarans og áhorfandans og leikræn 
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tjáning (e. drama) er upplifun þátttakenda óháð áhorfendum (Guðbjörg Emilsdóttir, 

1981, bls. 3; Way, 1967,  bls. 2-3). Með leiklist í kennslu er markmiðið að dýpka 

skilning nemenda á viðfangsefnum ýmissa námsgreina. Nálgun með aðferðum 

leiklistar eða leikrænnar tjáningar er þá notuð sem kennsluaðferð.  

Skilgreiningar á leiklist, leikrænni tjáningu og leiklist í kennslu í þessari 
greinargerð eru eftirfarandi:  
 
 Leiklist (e. theatre) 

- Markmið með leiklist er að setja upp sýningu fyrir áhorfendur og eru 
samskipti leikara og áhorfenda mikilvæg. Einnig að nemendur kynnist 
listgreininni leiklist. 

Leikræn tjáning (e. drama) 
- Markmið með leikrænni tjáningu er reynsla og upplifun þátttakenda óháð 

áhorfendum. Með leikrænni tjáningu eru ýmsir þroskaþættir eins og 
tjáning, samskipti og sjálfsöryggi þjálfaðir. 

Leiklist í kennslu (e. drama in education) 
- Markmið með leiklist í kennslu er að dýpka skilning nemenda á 

viðfangsefni með aðferðum leiklistar og leikrænnar tjáningar. 

Með aðferðum leiklistar er til dæmis átt við að leiksýningar um mannslíkamann, þar 

sem markmiðið er að skemmta áhorfendum en einnig að dýpka skilning nemenda á 

viðfangsefninu, myndi flokkast undir leiklist í kennslu. Yfirhugtak þessara þriggja 

hugtaka er leiklist í skólastarfi og vísar til notkunar leiklistar eða leikrænnar tjáningar 

í öllu skólastarfi, hver svo sem hún er. 

Þróun síðustu ára 

Árið 2002 tók Fræðsludeild Þjóðleikhússins til starfa og var henni ætlað að styrkja 

nemendur og kennara í leiklistarstarfi innan skólanna. Fræðsludeildin stóð fyrir fundi 

um leiklistakennslu og í framhaldi af því var stofnaður ráðgjafahópur um listnám, þar 

á meðal í  grunnskólum. Eitt af hlutverkum hópsins var að koma með tillögur um 

hvernig mætti bæta listnám í skólum hvað varðar námskrá, námsmat og aðra þætti 

tengda listnámi. Hópurinn skilaði af sér greinargerð árið 2004 og kom lítið fram í 

henni um leiklist annað en að örfáir skólar væru að kenna hana (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 21-22). 

Árið 2005 var FLÍSS (Félag um leiklist í skólastarfi) stofnað. Félagið hefur það 

sem markmið að stuðla að eflingu leiklistar í skólastarfi og að leiklist verði tekin upp 

sem ein af listgreinum grunnskólans. Öllum kennurum, sem hafa áhuga á leiklist í 
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skólastarfi, er frjálst að ganga í félagið. Félagið hefur, í samstarfi við Fræðsludeild 

Þjóðleikhússins, verið ötult að fá erlenda sérfræðinga um leiklist í kennslu til að 

halda námskeið fyrir kennara. Árið 2009 voru 77 félagar skráðir í félagið (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 22). 

Kennaraháskóli Íslands skipulagði nýtt kjörsvið árið 2006, Tónlist, leiklist og 

dans, sem hefur það markmið að auka færni kennaranema í ofantöldum listgreinum 

og auka hæfni þeirra til að vinna með þessar greinar í kennslu barna (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 23). 

Það er því óhætt að segja að ekki vanti áhugann hjá íslensku listafólki og 

kennurum að auka leiklist i skólastarfi en hætt er við að á meðan leiklistinni er ekki 

gefinn tími á viðmiðunarstundarskrá Menntamálaráðuneytis muni hún mæta afgangi í 

kennslu nema á árshátíðum og öðrum skólaskemmtunum. 
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Brautryðjendur og áherslumunur 

Það er hægt að fjalla um marga frumkvöðla í starfi leiklistar og leikrænnar tjáningar 

með börnum. Í þessari greinargerð verða kenningar þriggja helstu brautryðjenda á 

sviði leiklistar og leikrænnar tjáningar með börnum kynntar og hvernig þær tengjast 

handbókinni. Fyrstan ber að nefna Peter Slade, sem kom fram með kenningu um að 

leikræn tjáning barna þróaðist út frá náttúrulegum leik þeirra. Þá Brian Way sem 

skipulagði kenningar Slade betur og setti þær upp sem æfingar með kennslufræðileg 

markmið í huga og loks Dorothey Heatcote sem notaði leiklist og leikræna tjáningu 

sem kennsluaðferð og þróaði hugmyndir um kennara í hlutverki. Einnig verður farið 

lauslega yfir kenningar John Dewey, heimspekings og uppeldisfræðings, sem vildi 

meina að nemendur lærðu með því að fá tækifæri til að prófa og gera. Kenningar, 

hugmyndir og störf þeirra voru innblástur að handbókinni því allar eiga þær það 

sameiginlegt að upplifun, reynsla, þátttaka, gleði, frelsi og tjáning barnsins er 

aðalatriðið. 

Peter Slade 

Af þeim brautryðjendum á sviði leikrænnar tjáningar með börnum ber helstan að 

nefna Englendinginn Peter Slade (1912-2004). Slade var leikari að mennt sem 

byrjaði að fást við tilraunaleikhús á þriðja tug 20. aldar. Hann vann í barnaleikhúsi 

og öðlaðist fyrstu kennarareynslu sína með seinfærum nemendum (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2007, bls. 14). 

Árið 1954 sendi Slade frá sér bókina Child Drama og vöktu kenningar hans í 

bókinni mikla athygli. Hann vann kenningar sínar út frá nálgun sem hann kallaði 

barnadrama (e. child drama) sem hefur verið þýtt sem leikræn tjáning. 

Aðferðir sínar byggði Slade fyrst og fremst á eigin reynslu og varð hann einna 

fyrstur að koma fram með þá skoðun að leikræn tjáning með börnum gæti staðið sem 

sjálfstætt listform sem skyldi þróast með hliðsjón af barninu (Anna Jeppesen, 1994. 

bls. 9). Slade taldi leikræna tjáningu barna þróast af meðfæddum leik barnanna og 

um leið þroskuðust þættir eins og þolinmæði, gleði, frelsi, skilningur og eftirtekt. 

Þetta þroskaferli gæti átt sér stað, ekki bara í gegnum leikinn, heldur líka með 

leiklistaræfingum (e. acting exercises), frjálsri tjáningu (e. free expression) og spuna 

(e. improvisation). Foreldrar og hæfir kennarar gætu stuðlað að þessum þroska með 

nærandi og verndandi umhverfi (Slade, 1954/1980, bls. 19). Það er sú nálgun sem 
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handbókin hefur að leiðarljósi, verndandi umhverfi og áhersla á að þroska 

ofangreinda þætti. 

Kenningar Slade stönguðust á við þá vinnu sem leiklistarkennarar og 

framsagnarkennarar í Bretlandi höfðu unnið, sem var að þjálfa með börnum tækni í 

að leika fyrir áhorfendur í þeirri trú að það styrkti þau í tjáningu auk þess að koma 

þeim í snertingu við menningararf leikbókmenntanna (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, 

bls. 17). Slade vildi ekki að leikræn tjáning með börnum snérist um að geðjast 

áhorfendum. Hann sagði að það ætti alls ekki að minnast á orðin „leiklist“ eða 

„áhorfendur“ við börnin og ef einn ókunnugur fullorðinn aðili væri til staðar sem 

áhorfandi væri það einum of mikið. Ef áhorfandi þarf nauðsynlega að fylgjast með á 

hann að vera til hliðar og skal athygli barna alls ekki vakin á honum. Hann vildi ekki 

að kennari þvingaði börn til að tala og ekki vera með of mikla formlega talþjálfun hjá 

börnum á aldrinum fimm til sjö ára. Formleg talþjálfum gæti verið unnin samhliða 

leikrænni tjáningu en margar setningar og hugsanir er hægt að tjá eingöngu með 

líkamsbeitingu. Líkamleg tjáning er látbragð og með látbragði þurfa börn að koma 

frá sér alls konar hugmyndum, orðum og skilaboðum án orða. Börn eru misjöfn og 

bara það að taka þátt í leikrænu ferli gæti reynst mörgum börnum nægilega erfitt án 

þess að krafa á tal bætist við. (Slade, 1954/1980, bls. 136-137). 

Slade útskýrði þann ávinning sem hann taldi að fengist með leikrænni tjáningu 

og Guðbjörg Emilsdóttir (1980) þýddi og raðaði í flokka í bók sinn Leikræn tjáning 

og sjá má á mynd 1.  

 

Mynd 1: Ávinningur leikrænnar tjáningar eins og útskýrt er í Leikræn tjáning (Guðbjörg 
Emilsdóttir, 1981, bls. 5-6) 

Persónulegur þroski Félagsþroski 
 

Leikræn tjáning skapar einlægni, trúnað, 
hyggindi, skynsemi, sparsemi, manndóm, 

trú og hagsýni. 
 

 
Leikræn tjáning getur skapað trúnaðartraust 
fullorðinna, hlýðni án bælingar, samúð, góða 

siði og siðferðislega ábyrgð. 
 

Tilfinningaþroski Menntun og almenn þekking 
 

Ást og hatur fá útrás með leikrænni 
tjáningu, einnig skrílslæti og ofbeldi, 

hamingja skapast við áreynslu og notkun 
hugmyndaflugs. 

 

 
Leikræn tjáning getur skapað þægilegar og 
nýjar leiðir inn í námsgreinar, skrift þróast, 
teikning verður betri, tónlist verður elskuð og 
metin, dansþrá eykst, ræður verða betri, 
skilningur eykst, minnið verður betra. 
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Eins og sjá má lagði Slade meiri áherslu á að leikræn tjáning efldi þroska barnsins 

frekar en að þjálfa barnið í að koma fram og virðing fyrir hugmyndum barna, 

tilfinningum þeirra og listrænni sköpun myndi auka persónulegan þroska þeirra og 

einnig vinna gegn sálrænum og félagslegum vanda (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 

15). Hann taldi að æfingar barna ættu að vera frjálslegar og leiðbeinandi eða kennari 

ætti lítið að skipta sér af, en stjórna æfingunum til hliðar.  

Brian Way 

Brian Way (1923-2006) var með svipaðan bakgrunn og Peter Slade, enda var Way 

samstarfsmaður Slade og lærsveinn. Kenningar hans eru því ekki ólíkar Slade, en 

vinnubrögðin þó skipulagðari (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 18). 

Í bókinni Development through drama sem fyrst kom út árið 1967 segir Way í 

fyrsta kaflanum að svör við einföldum spurningum megi skipta í tvo flokka, svör 

byggð á upplýsingum eða svör byggð á beinni upplifun. Spurningin gæti til dæmis 

verið: „Hvað er blind manneskja?“ og gæti svar byggt á upplýsingum verið: 

„Manneskja sem ekki sér. „Lokaðu augunum og hafðu þau lokuð á meðan þú reynir 

að ganga um herbergið,“ er aftur á móti svar sem hvetur viðkomandi að prófa og 

upplifa (Way, 1967, bls. 1). 

Way var einnig á þeirri skoðun, líkt og Slade, að ekki ætti að stefna á að 

leikræn tjáning með börnum endaði á sviði fyrir framan áhorfendur. Hann sagði að 

vernda þyrfti börn frá því að sýna fyrir áhorfendur þar til þau væru sjálf tilbúin að 

takast á við þær tilfinningar sem bærðust innra með þeim á meðan á þau væri horft. 

Þar mætti greina á ný muninn á leiklist og leikrænni tjáningu og að skólar ættu ekki 

að setja sér það markmið að þjálfa leikara heldur þroska einstaklinga (Way,1967, bls. 

14-15). 

Persónuleikahringurinn er kerfi sem Way þróaði út frá hugmyndum sínum um 

leikræna tjáningu með börnum. Hann flokkaði æfingar niður eftir því sem unnið var 

með hverju sinni og eru flokkarnir þessir: Einbeiting, skynjun, ímyndun, líkami, mál, 

tilfinningar og greind. Flokkana setti hann í hring þannig að hver eiginleiki fékk sitt 

svæði eins og kemur fram á mynd 2. Way byggði útfærslu sína á leikrænni tjáningu á 

persónuleikahringnum (Anna Jeppesen, 1994, bls. 10). 
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Mynd 2:  Persónuleikahringurinn eins og Way lýsti honum (Anna Jeppesen, 1994, 
bls. 10).. 

 

Flokkunina byggði Way á æfingum Peter Slade, en hafði einnig mikinn áhuga á 

leikrænni tjáningu út frá kennslufræðilegu sjónarmiði.  

Ólíkt læriföður sínum, Slade, fór hann varlega í að setja leikræna tjáningu fram 

sem sjálfstætt listform. Hann varpaði þó fram þeirri hugsun hvort setja ætti leikræna 

tjáningu á námskrá skóla, en komst að þeirri niðustöðu að leikræn tjáning væri leið til 

menntunnar og ættu kennarar að afla sér þekkingar á aðferðum hennar. Í huga Way 

leiðir sú þekking af sér nýja kennsluaðferð en ekki námsgrein (Anna Jeppesen, 1994, 

bls. 10). Þessi nálgun er enn nokkuð áhrifarík í dag en þó hefur ýmislegt verið 

gagnrýnt, meðal annars að þetta skipulag sem Way setti fram byði ekki upp á marga 

möguleika til sköpunar og því væri erfitt að tengja leikræna tjáningu við aðrar 

námsgreinar (Anna Jeppesen, 1994, bls. 11). 

Dorothy Heatcote 

Dorothy Heatcote (f.1926) er sögð „meðal þekktustu sérfræðinga Breta í leikrænni 

tjáningu“ (Anna Jeppesen, 1994, bls. 11) og mikill áhrifavaldur í þróun kennslu 

leikrænnar tjáningar. Hún byggir kenningar sínar á hlutverki og afskiptum kennarans 

Heatcote telur mikilvægast að kennari sé alltaf meðvitaður um hvert markmiðið 

með kennslunni er og um hvaða efni hann sé að fjalla um (Anna Jeppesen, 1994, bls. 

11). Í huga hennar er það hlutverk kennarans að byggja á fyrri reynslu og þekkingu 

nemenda og dýpka skilning þeirra á viðfangsefnum námsins, sjálfum sér sem 

manneskjum og skilningi þeirra á samfélaginu sem þeir lifa í, fortíð þess, nútíð og 

framtíð (Johnson og O‘Neill,1985, bls. 12). 
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Heathcote kom fram með ýmsar aðferðir í leiklist í kennslu og er kennari í 

hlutverki líklega ein sú þekktasta. Sú aðferð byggir á því að kennari er virkur 

þátttakandi í ferli með nemendum og hefur þar með möguleika á að hafa áhrif á 

ferlið. Þetta getur opnað nýja möguleika til að fást við viðfangsefni, hjálpað 

nemendum að setja sig í spor annarra og skýrt sýn nemenda á viðfangsefnið. Einnig 

getur kennari hvatt nemendur í ákvarðanatöku og styrkt nemendur í að komast að 

niðurstöðu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnardóttir, 2006, bls. 17). Aftur á móti 

snérust kenningar Slade og Way meira að persónuþroska barnsins án þess að tengja 

upplifunina beint við nám og þar með voru kennarar og leiðbeinendur meira að 

fylgjast með upplifun nemenda en ekki að taka beinan þátt í henni.  

Heathcote, ásamt landa sínum og félaga Gavin Bolton, sagði að hugmyndir 

Slade og Way um að kennsla leikrænnar tjáningar, þar sem öll athygli snérist um 

barnið sjálft, minnkaði hlutverk kennarans verulega því aðaláherslan þar væri að 

rækta persónulegan þroska barnsins, en ekki að dýpka skilning barnsins á 

viðfangsefni námsins. (Johnson og O‘Neill,1985, bls.42). Hún telur mikilvægt að 

flétta vinnu leikrænnar tjáningar saman við almennnt skólastarf, eins og ritun og 

teikningu, og að með aðferðum leiklistar fái kennarinn gagnlegt tæki til þessa að 

auðvelda nemendum að öðlast skilning á því efni sem verið er að fjalla um (Kristín 

Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 24). 

Heathcote segir sjálf að „ef það er til leið til að gera heiminn einfaldari og 

skiljanlegri fyrir börn, afhverju þá ekki að nýta sér það?“ (Johnson og O‘Neill, 1985, 

bls. 90). Með aðferðum leikrænnar tjáningar og  leiklistar í kennslu er hægt að 

einangra atburði sem hentu annað fólk á öðrum stað með þá vitund að þetta á sér ekki 

stað í raun og veru. En nemendur eru samt að skynja áhrif atburðarins. Einnig gefur 

leikræn tjáning kennara ævinlega það tækifæri að nýta fyrri reynslu nemenda, óháð 

viðfangsefni, bæði með munnlegri tjáningu og líkamstjáningu (Johnson og O‘Neill, 

1985, bls 90-91). Aðferð leiklistarinnar, í augum Heathcote, er einkar gagnlegt tæki 

kennarans til þess að auðvelda nemendum að skilja efnið (Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2007, bls. 24.) 

 

Hér hefur verið fjallað um kenningar Slade, Way og Heathcote, sem allar 

leggja aðaláherslu á þroska nemenda, upplifun þeirra og tjáningu en með ólíkri 

nálgun kennara og tengingu við nám. Þögli stjórnandinn sem leggur áherslu á frjálsan 

leik barnanna í kenningum Slade, gefur ekki mikið svigrúm til að tengja nám við 
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leikræna tjáningu. Skipulagið í æfingum Way er að sumra mati of rammað til að 

hægt sé að tengja það beint við nám. Aðferðir leiklistar og leikrænnar tjáningar með 

þátttöku kennara samkvæmt Heathcote er sú kennslunálgun sem mest er notuð í 

handbókinni.  

Kenning fjórða brautryðjandans sem fjallað verður um tengist leiklist eða 

leikrænni tjáningu ekki á beinan hátt, en upplifun nemenda á viðfangsefni og bein 

þátttaka þeirra í eigin námi á margt skylt með leiklist í kennslu.  

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) er kannski ekki brautryðjandi þegar kemur að leiklist eða 

leikrænni tjáningu með börnum, en hugmyndir hans um hvernig börn læra eiga margt 

sameiginlegt með leiklist í kennslu. Dewey var bandarískur heimspekingur og 

kennari og kom fram með þá kenningu að börn læra með því að framkvæma (e. 

learning by doing). Í bók sinni Reynsla og menntun kemur fram að Dewey aðhylltist 

ekki námsgreinamiðaða kennslu (e. curruculum-centered education) þar sem kennari 

stjórnaðist  af fyrirskipuðu námsefni, heldur því sem hann sjálfur kallaði 

samfélagshverfa menntun (e. community-centerded education). Með því átti hann við 

að skólinn ætti að vera lifandi samfélag þar sem barnið væri virkur þátttakandi. Hann 

sagði að barnið væri aðalatriðið í skólastarfinu, sem hluti af félagahóp en ekki 

einangraður einstaklingur (Dewey, 2000a, bls. 12-13).  

Dewey bendir á að viðtekin venja hafi verið að þagga niður í nemendum þegar 

þeir spyrðu spurninga og að könnunar- og rannsóknararthafnir nemenda kæmu sér 

illa. Hann gagnrýndi að nemendum væri kennt að læra utanbókar en ekki gerðar 

neinar áætlanir né verkefni sem hvöttu nemendur til að horfa fram á við og athuga 

hvert það leiddi. (Dewey, 2000b, bls 96). Dewey taldi að nemendur þyrftu að læra að 

hugsa og fjallaði um þjálfun hugsunar en ekki kennslu hugsunar. Sú þjálfun tekur 

tíma, eins og allt nám, og góðar hugsunarvenjur myndast með námi í verki þar sem 

verkefni reyna á hugsun og skilning. (Dewey, 2000b, bls. 6). 

En hvernig er hægt að tengja Dewey við leikræna tjáningu? Jú, það snýst um 

frelsi, innra og ytra frelsi. Skilgreining hans á innra frelsi er vitsmunafrelsi, frelsi til 

að athuga, rannsaka og leggja mat á hluti. Þetta hefur, að hans mati, varanlega 

þýðingu. En með hömlun á ytra frelsi, líkamlegri hreyfingu, væri hættan sú að innra 

frelsið fengi ekki að njóta sín. Nemendur sem eru fastir bak við borð hafa ekki mikið 

svigrúm til að láta innra frelsið njóta sín (Dewey, 2000a, bls. 71). Á sama hátt má 
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segja að leikræn tjáning gefi nemendum tækifæri á að láta sitt innra frelsi njóta sín, 

með því að sleppa ytra frelsinu lausu. 

Rannsóknir  

Í ágúst 2007 hófu þær Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir rannsókn 

undir heitinu SNÍGL (Skapandi nám í gegnum leiklist) með það markmið að skoða 

leiklist sem kennsluaðferð og athuga hvort sú kennsluaðferð hafi áhrif á nám barna. 

Fyrsta hluta rannsóknarinnar lauk í desember 2007 og skólaárið 2007-2008 voru 

valdir þrír skólar og tveir kennarar úr hverjum skóla sem skuldbundu sig til að nota 

leiklist sem kennsluaðferð að minnsta kosti tvisvar í viku.  

Lokaskýrsla liggur ekki fyrir en í óbirtri áfangaskýrslu frá árinu 2008 er haft 

eftir einum kennaranna að þó aðferðin hafi á köflum verið erfið, var ljóst að hún 

skilaði árangri og að nemendur hafi verið áhugasamir, þeir þjappist betur saman, 

samvinna þeirra aukist og virðing fyrir hvorum öðrum einnig. Nemendur voru einnig 

sammála um að þeim gengi betur að vinna með aðferðum leiklistar, væru að kynnast 

hvorum öðrum betur, læra að vera ekki feimnir og læra að tjá sig (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, 2008). 

Á árunum 2002-2004 var gerð rannsókn á vegum Menntavísindastofnunar 

Lundúnaháskóla (Social Science Research Unit Institute of Education University of 

London). Bretlandi undir heitinu Children engaged with drama. Það sem greindi 

hana frá festum öðrum rannsóknum sem gerður höfðu verið á leiklist barna í 

skólastarfi var að hér leiklistarstarfinu ekki stýrt af kennurunm heldur af 

listamönnum sem hlotið höfðu þjálfum hjá Fræðsludeild enska Þjóðleikhússins 

(National Theater Education Depmartment) (Turner o.fl.,2004, bls. 5). Á þeim tíma 

sem rannsóknin stóð lærðu nemendur að meta leiklist og að vinna með leikræna 

tjáningu. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að þátttaka í leikrænni tjáningu 

styrktu nemendur í persónulegu og félagslegu samhengi. Meðal annars lærðu þeir að 

vinna með öðrum í paravinnu, hópvinnu og sem einstaklingar og styrktu þar með 

sjálfsmynd sína og félagslega færni (Turner o.fl., 2004, bls. 35-36). Jafnframt mátti 

greina í rannsókninni að leikræn tjáning væri mikilvægt tæki til að þróa 

lestrarkunnáttu þar sem það gæfi kennurum og nemendum tækifæri til að sökkva sér 

dýpra í lesturinn með því að vinna með hann á fjölbreyttan hátt. Aðferð leikrænnar 

tjáningar getur aukið skilning nemenda á því hvernig tungumálið er byggt upp og 

gefið ríkari orðaforða (Turner o.fl., 2004, bls.42). 
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Þetta eru aðeins tvö dæmi um rannsóknir á áhrifum leiklistarvinnu með 

börnum. Við Íslendingar erum nánast á byrjunarreit í slíkum rannsóknum en finna 

má margar erlendar rannsóknir á þessu sviði.  

Handbókin – Íslenska er leikur einn 

Íslenska 

Íslenska er það fag sem fær hvað mestan tíma á yngsta stigi í grunnskólum Íslands 

eða 240 mínútur á viku (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2006, bls. 14). 

Námsþáttum í íslenskukennslu er skipt í fjóra hluta. Þeir eru: 

1. Talað mál og hlustun 

2. Lestur og bókmenntir 

3. Ritun 

4. Málfræði 

(Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska, 2007, bls. 9-11)  

Þessir þættir eiga að styrkja hvern annan og starfa sem ein heild.  

Þegar börn byrja í grunnskóla koma þau með mismunandi þekkingu inn í 

skólann, sum eru komin langt í stafaþekkingu og farin að tengja saman hljóð á meðan 

önnur geta bara nefnt fyrsta stafinn í nafninu sínu og lítið annað. Áhugi barna á námi 

er líka ólíkur, en það sem flest börn eiga sameiginlegt er að þau koma úr umhverfi 

leikskólanna þar sem leikurinn er hornsteinn starfsins (Aðalnámskrá leikskóla – 

almennur hluti, 1999, bls. 11) og því ætti að vera auðvelt að halda áfram með það 

starf þegar kemur að grunnskólanámi.  

Íslenskan eru undirstaða alls náms og hana notum við á einn eða annan hátt í 

öllum þeim viðfangsefnum í skóla sem fyrir eru tekin. Með íslenskunámi er það 

meginmarkmið að nemendur nái góðu valdi á málinu og öðlist jákvætt viðhorf til 

þess. Mikilvægt er að veita nemendum tækifæri á að kynnast mætti málsins og 

margbreytileika þess (Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska, bls. 5).  

Þar sem handbókin Íslenska er leikur einn leggur áherslu á íslenskunám með 

aðferðum leiklistar og leikrænnar tjáningar, eru æfingar útfærðar með ofangreind 

markmið í huga og þeirri von að allir nemendur, sama hvar þeir eru staddir í sínu 

námi, fái það tækifæri að kynnast móðurmálinu á jákvæðan og fjölbreyttan hátt.  



19 
 

Leikræn tjáning 

Á viðmiðunarstundaskrá grunnskólans er leiklist ekki ætlaður ákveðinn tími heldur 

er hún fyrst og fremst hugsuð sem þverfagleg grein undir heitinu Leikræn tjáning 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007, bls. 41). 

Eftirfarandi kemur einnig fram: 

Greinin getur tengst skólastarfi á þrjá vegu 

o aðferð eða leið við kennslu — almennir kennarar annast 
kennsluna 

o sjálfstæð námsgrein, leiklist — sérmenntaðir kennarar sjá um 
kennsluna 

o listasmiðjur af ýmsu tagi — leikræn tjáning er kennd í 
tengslum við aðrar listgreinar en einnig á eigin forsendum -  
sérmenntaðir kennarar kenna undirstöðuatriðin  
en starfa að öðru leyti með öðrum listgreinakennurum 
og bekkjarkennurum 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar, 2007, bls. 41) 

Í kafla um námsmat er krafa gerð á mælanlega þróun í leikrænni tjáningu og einnig 

tilgreindar leiðir og aðferðir til þess, ásamt áfanga- og lokamarkmiðum. 

Fyrir kennara sem hafa ekki mikla þekkingu á því hvernig best er að vinna með 

leiklist í kennslu, hvort sem það er með aðferðum leiklistar eða leikrænnar tjáningar, 

geta þessar leiðir verið framandi og þar sem ekki er gert ráð fyrir leikrænni tjáningu í 

stundaskrá, getur verið auðvelt að gleyma henni. Handbókinni er ætlað að benda á 

aðferðir og leiðir leikrænnar tjáningar í kennslu í umsjón almennra kennara og fellur 

því vel að hugmyndum í listgreinahefti aðalnámskrár um leikræna tjáningu sem 

þverfaglega grein í skólastarfi. 

Þó nokkuð efni má víða finna um leiklist í kennslu á íslensku og má þar helst 

nefna bækurnar Mál og túlkun eftir Önnu Jeppesen og Leiklist í kennslu eftir Önnu 

Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur. Jafnframt má finna gagnlegar æfingar um 

leikræna tjáningu ásamt leiðbeiningum og hugmyndum fyrir kennara á vef 

Fræðsludeildar Þjóðleikhússins (e.d.). Enn fremur má finna gagnlegt kennsluefni sem 

tengir saman íslensku, tal og hlustun, talað mál og framsögn, leiklist, lífsleikni, 

tónmennt og bókmenntir á vefnum Leikum af list (e.d.). 

Tilgangur handbókarinnar er að vera hagnýt viðbót við þann gagnagrunn sem 

fyrir er og geta kennarar breytt æfingum að vild og lagað að sínum þörfum og 

kennslugreinum. 
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Íslenska með leikrænni tjáningu 

Það sem ég hef lært af kennslu á yngsta stigi er að mesta námið fer fram þegar 

nemendur átta sig ekki á því að þau eru að læra. Þá á ég við að í gegnum spil, leik, 

leiklist og hvers konar kennslu þar sem hið almenna bóklega nám er brotið upp og 

fært í annars konar búning, telji nemendur sig vera að skemmta sér og eru ánægð 

með að þurfa ekki að „læra“. Þetta hef ég uppgötvað í minni eigin kennslu þar sem 

ég hef tengt bóklegt nám við leiklist eða leikræna tjáningu. Eftir innlögn á nýju 

viðfangsefni, til dæmis andheitum og skriflegri verkefnavinnu tengda viðfangsefninu 

hef ég lagt fyrir kannanir til að athuga skilning nemenda á efninu. Því næst hef ég 

notað leiklist í kennslu til að dýpka skilning nemenda á efninu og lagt aðra könnun 

fyrir og hefur komið í ljós að nemendur mínir hafa öðlast dýpri skilning á efninu eftir 

leiklistina í kjölfar innlagnar.  

Íslenskunám er ekki bara að læra að lesa og skrifa og leggja málfræði á minnið, 

heldur einnig tal, hlustun, samskipti, umræður og rökræður og með aðferðum 

leikrænnar tjáningar er hægt að koma öllum þessum þáttum fyrir í einni 

kennslustund. Eins og Ingvar Sigurgeirsson (2004) bendir á má nota leikræna 

tjáningu í móðurmálskennslu í formi framsagnar, tjáningar, túlkunar og tengja við 

ljóð, þjóðsögur, smásögur og kafla úr skáldverkum (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, bls. 

195). 

Eins og fram hefur komið tengi ég þá fjóra námsþætti sem í aðalnámskrá eru 

og markmið þeirra við æfingarnar í handbókinni. Í öllum fjórum námsþáttunum má 

nota aðferðir leiklistar og leikrænnar tjáningar.   

Talað mál og hlustun er sá námsþáttur sem vinnur með samskipti, umræður, 

tjáningu,  samvinnu, virka hlustun og skýrmæli. Undir þessum flokki í handbókinni 

má finna æfingar sem reyna á þessa þætti, meðal annars í hlutverkaleik þar sem 

nemendur þurfa að tjá sig og hafa samskipti. Einnig eru æfingar sem krefjast þess að 

nemendur hlusti hver á annan, tjái sig frammi fyrir hópi og fylgi fyrirmælum. 

Samkvæmt Baldwin og Flemming (2003, bls. 19) kemur krafa á nemendur, þegar 

aðferðir leikrænnar tjáningar eru notaðar, að nota tungumálið og gefur það þeim 

tækifæri til að leika sér með það, gera tilraunir og tala í hlutverki einhvers annars og 

jafnframt eiga samskipti við aðra, í fortíð, nútíð og framtíð. Langflestar þær æfingar 

og útfærslur sem í handbókinni eru, gera einmitt kröfu á samskipti og tjáningu þar 

sem farið er í ýmis konar hlutverk. 
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Þegar börn hefja nám í grunnskóla koma þau með þekkingu og reynslu af 

hlutverkaleik. Þau hafa flest öll horfið inn í ævintýraheim og breytt kubbum og 

púðum í sína eigin ævintýraveröld og látið ímyndunaraflið svífa með sig á brott. 

Samhliða þessum hlutverkaleik nota þau tungumálið til að tjá sig og auka orðaforða 

sinn þar sem þau setja sig í aðstæður og spor annarra og tjá sig þá á þann hátt sem 

þau eru ekki vön, en hafa einhverja þekkingu af (Baldwin og Flemming, 2003, bls. 

7). 

Í hlutverkaleik er hlustun meðal þeirra þátta sem þjálfaðir eru. Samskipti og 

umræður eru grundvallaratriði þegar kemur að hlutverkaleik, nemendur þurfa að eiga 

samskipti hver við annan, ýmist í paravinnu eða í hópi, og er þá virk hlustun 

gífurlega mikilvæg. Þegar nemendur fara síðan í hlutverk verða þeir að vera 

meðvitaðir um hvert markmiðið með hlutverkaleiknum er og hvað aðrir nemendur í 

leiknum hafa fram að færa.  

Lestur og bókmenntir leggja aðaláherslu á lestur en einnig að nemendur átti 

sig á því hvernig texti er byggður upp, hvernig sögupersónur verða til og hvað 

söguþráður er. Í handbókinni má finna æfingar sem þessir þættir eru þjálfaðir og 

dýpka þar með skilning nemenda á þeim. Í þeim æfingum eiga nemendur til dæmis 

að taka sögu sem þeir þekkja og leika hana, búa til sínar eigin sögur ein og sér eða í 

hópi.  

Ása Helga Ragnarsdóttir (2002, bls. 29) telur að lestur og leikræn tjáning 

tengist í námi þar sem persónulegur þroski barnsins aukist með hinu ritaða orði. 

Þegar nemandinn les og skilur það sem hann er að lesa fer hann að tengja við sitt 

eigið líf, sína eigin reynslu og sínar eigin tilfinningar. 

Ritun leggur aðaláherslu á að kenna nemendum að draga rétt til stafs og að 

stöðug þjálfun í skrift sé grundvallaratriði. En í markmiðunum er líka lögð áhersla á 

að nemendur þekki grunnþætti í byggingu texta, eins og inngang, meginmál og 

niðurlag. Einnig eiga nemendur að vera færir um að tjá hugmyndir sínar og reynslu. 

Það er þau markmið sem æfingarnar undir þessum flokki miðast einkum að. Í spuna 

eiga nemendur að semja leikrit og leika nánast á sama tíma. Svo hægt sé að vinna þá 

vinnu verða nemendur að átta sig á hvernig leikritið byrjar, hvað gerist og hvernig 

það endar.  

Með aðferðinni skrifað í hlutverki sem lýst er í handbókinni eiga nemendur að 

fara í hlutverk persónu og skrifa texta í hlutverki hennar. Í bók Ann Browne 

Developing language and literacy 3-8 kemur fram að í skriftartímum geti nemendur 
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sett sig í ýmis konar hlutverk þar sem unnið er markvisst með ritun með aðferðum 

leikrænnar tjáningar. Til að mynda er hægt að setja upp pósthús þar sem allir 

nemendur fá hlutverk tengt pósthúsinu. Það þarf að skrifa bréf, halda bókhald, búa til 

merkimiða, skrifa heimilisföng og fylla út eyðublöð og allt er þetta gert í hlutverki 

(Ann Browne, 2009, bls. 102). 

Málfræði á yngsta stigi leggur einkum áherslu á orðaforða og málbeitingu. 

Formleg kennsla í hugtakanotkun fer ekki fram fyrr en líður á skólagönguna en 

nemendur á yngsta stigi eiga þó við lok 4. námsárs að þekkja og átta sig á hugtökum 

eins og andheitum, samheitum, nafnorðum, sagnorðum og lýsingarorðum. Þessi 

hugtök er hægt að kynna fyrir nemendum með aðferðum leikrænnar tjáningar með 

leikjum þar sem unnið er með stafainnlögn, orðmyndun og fleira (Anna Browne, 

2009, bls. 136). 

Segja má að málfræði og orðaforði þjálfist í gegnum vinnu með þá færniþætti 

sem nefndir hafa verið hér að ofan, talað mál og hlustun, lestur og ritun og því hægt 

að tengja málfræði við nánast hvaða æfingar sem eru í handbókinni.  

Ávinningur nemenda og kennara 

Eins og bent hefur verið á er eitt aðalmarkiðið með leiklist í kennslu að dýpka 

skilning nemenda á því viðfangsefni sem verið er að fjalla um. Með aðferðum 

leiklistar og leikrænnar tjáningar þjálfast líka þættir eins og traust, samvinna, tjáning, 

persónulegur og félagslegur þroski.  

Frumniðurstöður rannsóknar Ásu Helgu og Rannveigar benda eindregið til að 

ávinningur nemenda og kennara sé mikill og að áhugi sé til staðar meðal kennara að 

nýta sér aðferðir leiklistar og leikrænnar tjáningar meira. Kennararnir sögðu meðal 

annars að leiklist í kennslu krefðist fjölbreyttra aðferða og að með þeim væri líklegra 

að ná til allra nemenda. Nemendur töluðu um að með því að setja sig í spor annarra 

sæju þeir hlutina betur, og voru þeir farnir að kalla sjálfir eftir aðferðum leiklistar eða 

leikrænnar tjáningar til að kafa dýpra í einstök málefni (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Þorkelsdóttir, 2008). 

Kennarar í rannsókn Menntavísindasviðs Lundúnaháskóla áttuðu sig á bættri 

námsstöðu nemenda eftir aðferðir leikrænnar tjáningar og ætluðu sér að nota 

aðferðina sjálfir eftir lok rannsóknarinnar (Turner o.fl., 2004, bls. 60). Niðurstöður 

hennar gáfu sterklega til kynna mikilvægi góðrar sjálfsmyndar þegar kemur að námi. 

Með leikrænni tjáningu styrktist þessi sjálfsmynd nemenda og þar með þátttaka 
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þeirra í námi sem og í samskiptum við aðra nemendur. Með hvatningu og hrósi frá 

leiðbeinendum lærðu nemendur að meta sína eigin vinnu að verðleikum, sem og 

vinnu annarra með því að hlusta, ræða og leggja mat á vinnu sína.  

Þó hlutverk kennara í kenningum Slade, Way og Heatcote sé ólíkt er 

ávinningur nemenda sá sami. Aukið sjálfstraust og sterkari sjálfsmynd eru meðal 

þeirra þátta sem leikræn tjáning gefur nemendum, sem og að læra að bera virðingu 

fyrir samnemendum sínum og skoðunum þeirra. Jafnframt að fá tækifæri til að 

mynda sér sína eigin skoðun og koma henni á framfæri í hópi jafningja.  
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Lokaorð 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) undir Kennsla og kennsluhættir í almennum hluta 

segir:  

Grunnskólinn á að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast 
sjálfstraust og öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og 
sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og 
skilmerkilega í töluðu og rituðu máli. Á þessa þætti ber að leggja áherslu í öllu 
starfi skólans allt frá upphafi skólagöngu. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2006, bls. 15).  

Þessu náum við fram með því að ögra nemendum okkar, hvetja þá til að grafa dýpra, 

hugsa, véfengja, rökræða, mynda sér sínar eigin skoðanir og hlusta á skoðanir 

annarra, lesa á milli línanna og velta fyrir sér af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru.  

Vinnan við handbókina Íslenska er leikur einn var einkar lærdómsrík og 

þroskandi fyrir mig. Ég fann sífellt nýja sýn á hlutina og áttaði mig betur á eftir því 

sem ég las meira, hversu mikilvægt það er að gefa börnum tækifæri á að upplifa 

leiklist og leikræna tjáningu í skólastarfi. Því er það mín einlæga von að handbókin 

muni beina hverjum þeim sem hana les inn á þá braut og auki áhuga á að gera meira, 

læra meira og prófa sig áfram. 
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