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Ágrip 
Verkefnið Bresk leiklistarhefð inn í íslenskt skólakerfi (hér eftir nefnt pantomime) er 

lokaverkefni mitt til B.Ed- gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 

tvíþætt, annars vegar er um að ræða handbók fyrir grunnskólakennara sem hefðu áhuga 

á að kynna og jafnvel skrifa sinn eigin pantomime þátt með nemendum sínum. Hins 

vegar er um að ræða greinagerð sem er ætluð sem fræðileg dýpkun á efni 

handbókarinnar. Í greinagerðinni er einnig gerð grein fyrir fjölgreindarkenningu 

Howard Gardners og hvernig megi nýta hana í tengslum við pantomime formið og 

tengja íslensku skólakerfi. Verkefnið er hugsað til að vekja áhuga hjá kennurum á 

þessari bresku leiklistarhefð og vonandi gefa þeim aukna möguleika á að nota 

fjölbreytta kennsluhætti, sérstaklega í enskukennslu, með því að blanda þessari bresku 

hefð við íslenskt námsefni.  

Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Ása Helga Ragnarsdóttir og vil ég færa henni 

þakkir fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti mér. 
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1. Inngangur 
Um hver einustu jól fyllast leikhús Bretlands af krökkum á öllum aldri. Þeir eru komnir 

til að sjá fræga leikara og þekktar persónur úr þjóðlífinu fara í gervi persóna úr 

ævintýrum og barnasögum, syngja, dansa og skemmta sér og öðrum. Þetta er 

leiklistarhefð sem orðin er stór hluti af jólahátíð Breta og kallast breskur pantomime.  

Vegna áhuga höfundar þessarar greinargerðar á söng, leiklist, dansi  og öllum 

þeim skapandi listformum sem við eigum, ákvað hann að finna efni sem fjallar um þessi 

listform og sem hægt væri að kynna fyrir kennurum í skólastarfi á Íslandi. Áhugi 

höfundar á Bretlandi hafði einnig áhrif á val hans, en það var eftir þó nokkrar 

vangaveltur með alls kyns listform sem breskur pantomime kom upp í hugann, en þar er 

hægt að blanda saman breskri menningu og öllum listformum.  

Efni um breskan pantomime er erfitt að finna á Íslandi. Fjöldinn allur af 

íslenskum námsbókum er til sem fjalla um hátíðahöld í Bretlandi og menningu Breta en 

pantomime hefðina vantar í það efni. Telur höfundur það eiga jafnt mikið erindi til 

Íslands  og annað efni sem fjallar um menningu Breta.  

Að mati höfundar eru listgreinar mikilvægur hluti af grunnskólamenntun hvers 

barns og er list öflugt form til að fræða nemendur. Í þessari greinagerð verður fjallað um 

hvað breskur pantomime er og greint frá sögu hans á bresku leikhússviði. Nánari 

lýsingu er að finna í handbók sem fylgir greinagerð þessari en þar er farið í hvernig 

kennarar hafa möguleika á að skrifa sinn eigin pantomime þátt og um leið er komið með 

hugmyndir að því hvernig slíkur þáttur gæti litið út. Þær upplýsingar sem gefnar eru hér 

í greinagerð og handbók eru efni fyrir kennara sem hann þarf síðan að smíða og laga 

með tilliti til hvers nemendahóps. Hægt er að vinna pantomime formið sem þemavinnu 

eða í litlum hlutum jafnt og þétt yfir önn eða ár og þannig smá saman veita nemendum 

góða innsýn inn í þessa bresku leikhúshefð og bæta við þekkingu þeirra og færni sem 

gæti endað með því að setja upp eigin pantomime  þátt.  
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2. Hvað er pantomime? 
Pantomime er saga hlaðin tónlist og persónum í litríkum búningum. 

Stundum klæðast stelpur sem strákar og strákar sem stelpur. Það sem er þó 

mest einkennandi við pantomime er að áhorfendur taka þátt, þeir hrópa 

hvatningaróp til þeirra sem góðir eru; eins og álfkonan í Öskubusku, og 

baula niður þá sem vondir eru, eins og stjúpmóðirin í Mjallhvít.  Ef einhver 

á sviðinu hrópar „Oh yes it is“ þá er algengt að kallað sé á móti „Oh, no it 

is not“ og ef einhver á sviðinu sér ekki persónur sem standa fyrir aftan hann 

er hefð að vara hann við og kalla „They are behind you!!!“ (BBC, 2009).   

Pantomime sem oft er kallaður Christmas pantomime má ekki rugla saman við 

látbragðsleik sem einnig er kallaður pantomime. Ekkert íslenskt orð er til yfir orðið 

pantomime í þeim skilningi sem orðið er notað hér. Breskur jóla pantomime er langt frá 

því sem flestum dettur fyrst í hug þegar þeir sjá orðið pantomime eitt og sér, og því 

ættum við alltaf að tala um breskan pantomime eða  jóla pantomime til að forðast 

rugling (Pecknold 1989:10). Orðið pantomime á rætur að rekja til forn grísku og þýðir 

„við getum leikið allt“. Seinna meir kom þýðingin „að leika án orða“ sem nú er þekkt í 

Bretlandi og fleiri löndum sem einfaldlega „mime“ sem er stytting á pantomime og 

þýðir látbragðsleikur (Cookman 2007:3). Jóla pantomime eða breskur pantomime er 

aftur á móti leikhúshefð með söngvum, dönsum og broslegum uppákomum og er 

venjulega byggður á  ævintýrum eða þjóðsögum. Það má segja að þessi leikhúshefð sé 

stutt sýning, oft tveir tímar með hléi, blanda af tónlistarskemmtun, þátttöku áhorfenda 

og bröndurum út frá líðandi stundu, eða atvikum sem eru efst á baugi í samfélaginu 

(Cookman 2007:V & Bicat 2009:24). Þetta eru háværar sýningar, fullar af tónlist og 

ýktum persónum og áhorfendur fá að taka þátt í sýningunni með því að kalla fram í 

setningar eins og „he´s behind you“ eða „Oh no it is not“. 

Um jól gegnir breskur pantomime mikilvægu hlutverki í breskri menningu. Um 

gjörvallt Bretland má sjá leikhópa stóra sem smáa setja á svið jóla pantomime. 

Uppfærslur eru misjafnar. Öskubuska getur verið leikin af þekktri sjónvarpskonu í 

einum bæ, af leikara sem leikur Lady Macbeth með konunglega leikhúsinu í öðrum bæ 

og af eiginkonu lögreglustjórans í þeim þriðja. Leikhúsin geta verið mis stór, allt frá 

litlum samkomuhúsum upp í stærðaróperuhús (Bicat 2009:8).  
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Það sem er flóknast við uppsetninguna er að handrit, tónlist, leikmynd og 

búningar þurfa að eiga bæði við heim barna og fullorðinna, leikararnir verða að skapa 

ferskar og raunverulegar persónur innan einfaldra og þekktra sagna sem við þekkjum öll 

frá barnæsku. Flest börn í Bretland vita að þegar leikari segir „Oh, no it´s not!“ eiga 

þau að svara til baka með „Oh, yes it is!“. Einnig vita þau að á vonda persónu á að 

hvæsa  og hvetja þá góðu. Breskur jóla pantomime er fjölskylduskemmtun og foreldrar í 

Bretlandi vilja ekki að börn þeirra missi af þeirri upplifun sem jóla pantomime er. Þó að 

þau fái ofskammt af skemmtunum beint inn í stofu þá er heimur pantomime einstakur 

og börnin ættu ekki að missa af honum (Bicat 2009:9-10). 

3. Saga bresks pantomime 
Það er miðnætti á annan í jólum 1810. Thames áin er frosin og við 

Bowstræti má sjá rústir hins konuglega leikhúss, Drury Lane, standa í 

tungsljósinu, en það eyðilagðist í eldi og ekki er hafin endurbygging á því. 

Nokkrum metrum frá stendur keppinautur þess, Covent Garden. Hlátrasköll 

og lófaklapp þrjú þúsund sálna sem sitja þar inni fylla götur 

Lundúnaborgar og hugsa þeir lítið um kuldann sem bíður þeirra þegar þeir 

hafa lokið við að horfa á nýja pantomime sýningu, sem að þessu sinni 

nefnist Harlequin Asmodeus; Cupid and Crutches (Scott: 2009: xix). 

Fara verður aftur til miðrar 16. aldar til að finna uppruna pantomime leikhúshefðar, sem 

átti síðar meir eftir að spila stórt hlutverk í jólahaldi Breta. Breskur pantomime er 

listform sem flestir telja vera breskt, en í raun er það komið frá ítalskri leiklistarhefð 

sem nefnist commedia dell´arte ( Cookman 2007: 1).  „Dell´arte“ er erfitt að þýða 

nákvæmlega en lauslega er hægt að segja að það þýði „að atvinnu“ sem gefur til kynna 

að þarna hafi verið þjálfaðir atvinnuleikarar á ferð. Önnur nöfn sem þessi leiklistarhefð 

hefur gengið undir og gefur nokkuð góða mynd af því hvernig þessi leiklistartækni var, 

eru orð eins og all´improvviso, sem segir að þetta hafi verið leikin atrið á staðnum 

svokallaður spuni; dei maschere, sem segir okkur að þeir báru grímur og all´italiana, 

sem segir að þetta form hafi komið frá Ítalíu. Þessi skemmtun er sögð hafa verið 

fyrirgangssamur veraldlegur spuni, byggður á sögum sem allir þekktu, þeir eldri og 

trúðarnir báru grímur og það eru til heimildir um tónlist og dans á þessum skemmtunum 

(Hartnoll 1983:171-172 & Taylor 2007:12). 
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Fyrstu form af breskum pantomime sem heimildir eru til um eru frá byrjun 18. 

aldar, en það var uppsetning John Rich eiganda Lincoln´s Inn Fields leikhússins á 

leikritinu King Lear sem var kallað „The Magician; or Harlequin a Director“. Þar 

komu fyrst fram á bresku leiksviði persónur úr ítalska commedia dell´arte forminu. 

Verkið var staðbundið, notaðir voru háðskir söngvar og sönglestur (Taylor 2007:12-13). 

John Rich notaði klassíka goðafræði  og steypti saman  gamansömum og alvarlegum 

atriðum jöfnum höndum, þó fóru fljótlega alvarlegu atriðin að styttast vegna vinsælda 

þeirra gamansömu.  Verkið samanstóð af tveimur lauslega tengdum pörtum. Fyrst var 

stórt og mikið opnunaratriði  þar sem allt skraut sem til var í leikhúsinu var notað (Scott 

2009:xxii). Notaðar voru kunnuglegar sögur úr ævintýrum, þjóðsögum, barnagælum og 

vinsælum bókmenntum og talað var í  bundnu máli eða stakhendum. Síðan voru 

áhorfendur leiddir inn í seinni hálfleik sem var langur Harlequinade sem fjallaði um 

persónuna Harlequin og afkomendur commedia dell´arte persóna, en þetta var leikið án 

orða. Söguþráðurinn snérist um elskendurna Harlequin og Columbine og tilraun þeirra 

til að flýja saman en áhorfendur fengu mesta gleði af bægslaganginum í þeim 

skötuhjúum þegar þau voru að ferðbúast.  Harlequin var lengi vel stærsta hlutverk 

þessarar sýningar en eftir að leikarinn Joseph Grimald tók við hlutverki trúðsins jukust 

vinsældir hans og smá saman stækkaði hlutverkið þar til hann varð aðalnúmerið í 

sýningunni (Janik 1998:221). Segja má að Grimald hafi verið konungur trúðanna á 19. 

öld. Hann var fjölhæfur flytjandi, jafn fær í dramahlutverk og gamanhlutverk, en það 

hlutverk sem gerði hann frægan var trúðurinn í pantomime sýningunni Harlequin and 

mother goose: or the golden egg, sem var fyrst sýnd í Covent Garden 29. desember 

1806 og sýningar stóðu til 23. júni 1807 (Roy 2009:209-210). Vinsældir Grimald í 

hlutverki trúðsins gerðu það að verkum að menn fóru að stytta „harlequinade“ sem 

hingað til hafði alltaf verið aðalviðburður kvöldsins og fóru að gefa pantomime 

opnunaratriðinu meiri tíma (Taylor 2007:13 & Highfill 1978:414-416).   

Á meðan Viktoría drottning réði ríkjum var pantomime skemmtunin tengd við  

jólahald og fékk nafnið Christmas pantomime. Aðal efniviður sýningarinnar urðu 

ævintýri og persónan sem við þekkjum í dag sem „The Dame“ eða  Daman kom í stað 

trúðsins, en hún var alltaf leikin af karlmanni. Önnur burðarhlutverk urðu til á tímabili 

Viktoríu drottningar (Foulkes 1997:120 & Taylor 2007:13 & Chambers 2002:582). eins 

og Widow Twankey daman í Aladin, Baron Hardup sem er faðir Öskubusku og Buttons 

sem er þjónn hans (Taylor 2007:77).  
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Í dag blómstrar pantomime leikhúshefðin sem aldrei fyrr um allar 

Bretlandseyjar. Pantomime spilar svo stórt hlutverk í helgihaldi Breta að helgileikrit um 

fæðingu Jesú lenda í öðru sæti en fyrsta sæti deila pantomime uppfærslur með 

leikhúsuppfærslunni af sögu Charles Dickens, A Christmas Carol (Storry & Childs 

2007:257).  Það að fara og horfa á pantomime er orðinn jafn eðlilegur hluti af jólahaldi 

Breta og kalkúninn og jólatréð. Sú tilhneiging hjá fólki að  halda í fjölskylduhefðir og 

ánægjulegar minningar hefur þau áhrif að fólk vill endurlifa jólin sem það upplifði í 

æsku, og gefa börnum sínum sömu minningar (Bicat 2009:11).  

4. Tengsl breskrar menningar við enskukennslu  
Mál og menning eru tengd órjúfanlegum böndum. Í tungumálanámi er 

mikilvægt að nemendur kynnist daglegu lífi, lifnaðarháttum og menningu 

þeirra sem tala erlenda málið. Eftir því sem nemendur átta sig betur á hvað 

er líkt eða ólíkt í erlendu menningunni og þeirra eigin eykst skilningur á 

erlendu menningunni og einnig eigin menningu. Þetta getur stuðlað að 

auknu umburðarlyndi og orðið til þess að draga úr fordómum 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál 2007: 11). 

Í enskunámi er mikilvægt að viðhalda hefðbundnum tengslum við enskumælandi 

lönd, líkt og Bretland, Ástralíu og Kanada og veita nemendum aukna innsýn inn í 

þann heim þar sem enska er töluð (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend mál 

1999:17). Um leið og við lærum nýtt tungumál lærum við um menningu þess 

lands þar sem tungumálið er talað. Við getum ekki talið okkur full fær í því 

tungumáli sem við erum að læra ef við vitum ekkert um menningu þeirra sem tala 

það. Þar sem pantomime er hluti af breskri menningarhefð er áhugavert að fjalla 

um hann  þegar enska er kennd. Það að skilja ólíkan húmor íbúa landa segir okkur 

mikið um fólkið sem býr í landinu og venjur þeirra, svo sem jólavenjur, og 

pantomime hefðin er ríkjandi jólahefð í Bretlandi.  

Að kenna erlent tungumál snýst ekki lengur um að kenna einungis 

málfræði, það snýst um að tengja nemendur við heim sem er menningarlega 

frábrugðinn okkar heimi (Sercu 2005:1). Pantomime leiksýning getur verið 

skemmtileg leið til að kynna heim Breta í dag. Með því einu að sýna íslenskum 

nemendum pantomime sýningu fá þeir innsýn í kímnigáfu Breta auk þess sem 
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sýningarnar eru fullar af nútíma heimildum um það sem er að gerast í  þjóðlífi 

Breta hverju sinni.  

4.1 Fjölbreyttar kennsluaðferðir  
„Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar 

bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná 

markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Við val á kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og 

getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, 

sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda og markmiðum í skóla án aðgreiningar, 

eykur líkur á árangri.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2006:15) 

Allir sem koma nálægt kennslu vita að meira er krafist af kennara en þess að hann kenni 

einfaldlega einhverjar staðreyndir og viðfangsefni. Daglega þurfa kennarar að vera í 

nánu sambandi við nemendur og færa þeim þekkingu á áhugavekjandi og minnistæðan 

hátt. Nemendur hafa mismunandi persónuleika, eru með mismunandi þarfir og 

tilfinningar og eru með mismunandi lærdómsstíl. Oft koma nemendur í skólann sem 

gjarnan mundu vilja vera einhvers staðar annars staðar og er það hlutverk kennaranna að 

vekja áhuga þeirra á náminu (Almond 2005:12). Í dag er áherslan í skólunum oft á að 

fylla nemendur af þekkingarlegum upplýsingum sem þeir eru síðan prófaðir úr. Um 

aldamótin 1900 komu talsmenn róttækrar umbótastefnu skólamála fram með mikilvægi 

listræns uppeldis með það að markmiði að auðga skólalíf og gera það áhugaverðara. 

Lögð var áhersla á að börn fengju að njóta sín og fengju tækifæri til þess að rækta það 

sem í þeim byggi. Heimspekingurinn John Dewey (1859-1932) var einn af þeim sem 

gagnrýndi gamla viðhorfið þar sem ekki var tekið tillit til séreðlis barnsins. Að hans áliti 

þurfti að skapa námsumhverfi sem væri hvetjandi og í samræmi við þarfir og áhuga 

nemenda og sem leiddi til vaxtar og þroska (Myhre 2001:163 - 174). Hugmyndir 

Howard Gardners um fjölgreindir styður við þessar kenningar en þær stuðla að því að 

leyfa börnunum að njóta sín hvert á sinn hátt. Gardner og stuðningsmenn hans töldu 

starf í skólum einkennast af tveimur greindum, rökgreind og málgreind en þeir vildu 

breyta þessu þannig að í námi reyndi jafnt á alla greindarþætti, því allir eru þeir 

mikilvægir og með því fengju menn fram þá fjölbreytni sem eldri fræðimenn töldu 

mikilvæga í starfi með börnum (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:27). 
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4.2 Tengsl  bresks pantomime við fjölgreindarkenningar Gardners 
„Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær 

greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum innbyrðis 

ólík, aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef 

við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á við 

mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum.“ – 

Howard Gardner- (Armstrong. 2001:13).  

Með fjölgreindarkenningu sinni kom Gardner með nýja sýn á hvernig við lærum og að 

ólíkar kennsluaðferðir geta skipt sköpum. Gardner talar um að greindir séu átta og koma 

margar þeirra að góðum notum þegar vinna á með listform eins og við uppsetningu 

leiksýningar. Þar má nefna málgreind en hún er sú greind sem rithöfundar og skáld eru 

sterkir í og kemur mönnum til góða við að semja leikrit, talað er um að þessir 

einstaklingar eigi auðvelt með að tengja orð saman og búa til sögu úr þeim. 

Rýmisgreind er sá hæfileiki að skynja nákvæmlega hið sjónræna, vera næmur fyrir 

litum, línum, lögun og formi, sem kemur sér vel við vinnu við búninga, leikmynd og 

leikmuni og tengslin þar á milli. Þessir einstaklingar sjá gjarnan söguna fyrir sér. Þeir 

sem eru sterkir í líkams- og hreyfigreind geta notað líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar, má þar nefna leikara og dansara. Aðrir eru leiknir í að búa til hluti, t.d.  

handverksmenn og málarar. Tónlistargreindin nýtist okkur vel þegar semja skal og flytja 

tónlist í leiksýningu (Armstrong 2001:14-15 & 132).   

4.2.1 Skapandi skrif. 

„Gæta skal þess að viðfangsefnin hverju sinni séu áhugaverð og að 

nemendur þjálfist í fjölbreytilegum vinnubrögðum í hóp - og paravinnu auk 

þess að vinna einir. Það er mikilvægt að auka innsýn og skilning á 

menningu enskumælandi þjóða. Það má m.a. gera í tengslum við 

bókmenntir, aðgengilegt fjölmiðlaefni um málefni liðandi stundar, 

dægurlagatexta, kvikmyndir og netið“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend 

tungumál 2007:26-27). 

Eitt af áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar í tengslum við erlend tungumál er að 

nemendur geti virkjað hugarflug sitt og skáldað og skapað eigin texta (Aðalnámsskrá 

grunnskóla: Erlend tungumál 2007: 28). Málgreind er ein af átta greindum sem Howard 

Gardner talar um í fjölgreindarkenningu sinni. Málgreind túlkar Gardner sem hæfileika 

fólks til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega (Armstrong 2001:14). 
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Kennsluaðferðir sem vinsælastar eru í skólum nú til dags vinna mikið með málgreind, 

þar sem kennslubækur eru yfirleitt aðal kennslutólin, en hægt er að fara óhefðbundnari 

leiðir eins og t.d. með sagnalist. Með sagnalist tekur kennarinn nemendur með sér í 

ævintýraferð, en nemendur geta einnig tekið þátt í að búa til söguna. Til að búa til sögu 

þarf að velja kjarnaatriði sem sagan á að spinnast um. Þá þarf að nota ímyndunaraflið til 

að skapa sérstakt land, litríkar sögupersónur og spennandi söguþráð en það er einmitt 

það sem þarf að gera þegar búið er til pantomime leikrit (Armstrong 2001: 63-64). 

Gardner talar um að í hefðbundnum kennslustundum skrifa nemendur ritgerð sem þeir 

skila til kennara og hann gefur einkunn fyrir verkið og síðan er því oftast hent. Í stað 

þess að pappírinn lendi í ruslatunnunni vill Gardner meina að með útgáfu verka 

nemendanna sé kennari að senda nemendum sínum þau skilaboð að ritun sé öflugt tæki 

til að koma hugmyndum á framfæri og hafa áhrif á annað fólk. Hægt er að hengja upp 

verkin fyrir aðra að lesa, ljósrita og dreifa þeim, eða setja þau á svið líkt og í pantomime 

sýningu (Armstrong 2001:65).  

Kennsluhugmynd tengd m.a. málgreind og breskum pantomime þætti 

Markmið. Að þjálfa nemendur í því að segja frá.  

Kveikja. Myndband af pantomime sýningu. 

Lýsing. Nemendur horfa á pantomime  sýningu og skrifa síðan bréf til pennavinar í 

Ameríku sem aldrei hefur séð breska pantomime  sýningu. Hvernig myndi nemandinn 

lýsa þessari sýningu fyrir honum? 

Afrakstur. Nemendur fræðast um pantomime  formið og fá að endurskapa upplifun sína 

af þessu listformi í skrifum sínum. Þeir þjálfast í því að segja frá. 

Upplýsingar. Ár hvert er pantomime  sýning sýnd á bresku sjónvarpsstöðinni ITV2 og 

er uppfærslan iðulega sett á Youtube stuttu seinna. Þar er hægt að nálgast margar mjög 

góðar útgáfur af pantomime  sýningum.  
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4.2.2 Leiklist 

„Frá unga aldri nota börn ímyndunarleikinn til að rannsaka, skipuleggja og 

skilja sig og umhverfi sitt. Leikræn tjáning byggist á þessu náttúrulega ferli. 

Hún byggist á munnlegri og líkamlegri tjáningu, stuðlar að auknum 

orðaforða og hugtakaskilningi og eflir sjálfsvitund og félagsþroska 

nemenda. Leiklist/leikræn tjáning sækir næringu sína í lífið. Hún er um 

félagsleg málefni, sögulega viðburði, goðsögur og ævitnýri, hugmyndir, 

sambönd og afstöðu“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007:40). 

Að fá að leika á ensku getur hjálpað nemendum að öðlast sjálfstraust í að tala á ensku. 

Tungumálanám verður sífellt mikilvægara þar sem samskipti við alheiminn aukast 

vegna framfara í samgöngukerfum og samskiptamiðlum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Erlend tungumál 2007: 6). Þetta kallar á aðrar áherslur í enskunámi, nemendur eru með 

enska tungu í eyrunum meira og minna allan daginn frá öllum þeim miðlum sem við 

eigum, en þeir þurfa að geta notað tungumálið rétt og í raunverulegum samskiptum og 

vita hvað er við hæfi við tilteknar aðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál 

2007:6 & Hafdís Ingvarsdóttir 2007:333). Áherslan þarf því að vera mikil á talað mál og 

þurfa kennarar að reyna að auka öryggi nemenda við að tala upphátt og þar getur leiklist 

verið góð leið þar sem mörgum finnst auðveldara að geta falið sig á bak við tilbúna 

persónu. Leiklist er ekki bara leið til að efla tungumálakunnáttu, heldur hjálpar hún 

einnig til við að byggja upp sjálfstraust nemenda (Almond 2005:10-11). Með leiklist er 

unnið markvisst að því að efla ábyrgðarkennd nemenda, frumkvæði þeirra og 

umburðarlyndi. Með leiklist geta nemendur gengið inn í ímyndaðan heim og getur það 

auðveldað mörgum skilning á námsefni því sem unnið er með (Anna Jeppesen & Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2006:6).   

Kennsluhugmynd tengd m.a. líkams og hreyfigreind og breskum pantomime þætti 

Markmið. Að vekja áhuga nemenda á leiklist og tjáningu. Þjálfa athyglisgáfu þeirra, 

einbeitingu og samvinnuhæfni. 

Kveikja. Skoðunarferð í leikhús, ef kostur er á, annars er sýnt brot úr myndbandi af 

pantomime  sýningu.  

Lýsing. Eftir að nemendur hafa fengið örstutta kynningu á pantomime forminu og 

einkennum höfuðpersóna er þeim skipt niður í 3-4 manna hópa. Þeir fá stuttan kafla úr 

pantomime  sýningu til að setja á svið fyrir samnemendur sína.  
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Afrakstur. Í þessu verkefni þurfa nemendur að gefa orðum líf með hreyfingum, rödd og 

samvinnu.  

Upplýsingar: Á vefsíðu BBC, learning english, má finna handrit af pantomime  

sýningum, kennarar geta nálgast þætti þar.  

 

4.2.3 Tónlist 

„Tónlist hefur á öllum tímum í öllum samfélögum verið samofin lífi og starfi 

manna. Í gleði og í sorg, við vinnu heima og heiman, í átökum og í friði, til 

örvunar, sefjunar og hvíldar, alls staðar er tónlistin. Hún hefur upphafið 

andann, sameinað, varðveitt söguna og útskýrt það sem orð fá ekki sagt. 

Ekkert svið mannlegrar tilveru er án tónlistar“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Listgreinar 2007:24). 

 Skólinn er samfélag og tónlist á að þjóna sama hlutverki þar eins og í þjóðfélaginu í 

heild sinni. Tónlistin á ekki aðeins að vera í höndum tónmenntakennarans heldur allra, 

þar á meðal bekkjarkennara og enskukennara svo eitthvað sé nefnt. Tónlist er sérstakur 

þáttur í mannlegri greind sem þroskast með markvissri kennslu og þjálfun 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 1999:54). Þeir sem stundað hafa tónlistarnám 

vita hvers það krefst af manni, en maður lærir ekki aðeins tónlist heldur aga sem er 

mikilvægur hluti innan skólans. Því miður bendir margt til þess að tjáning með tónlist, 

söng, hreyfingu og dansi sé vanrækt í skólum hér á landi, en tónlist er hægt að nota sem 

öfluga „kveikju“ til að skapa ákveðna stemmingu og fá nemendur til að slaka á í 

tengslum við ritun og mynd - eða leikræna tjáningu (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:107).   

Á 20. öldinni uppgötvuðu auglýsendur að ef þeir notuðu tónlist í auglýsingar sínar 

mundi fólk frekar eftir því sem auglýst var. Sama gildir innan kennslustundar. Hægt er 

að rappa, syngja eða söngla texta. Ef kenna á t.d. lögmál enska heimspekingsins Johns 

Locke um náttúruna væri hægt að skipt bekknum í tvennt og annar helmingur syngur 

„náttúrulögmál, náttúrulögmál, náttúrulögmál“ á meðan hinn helmingurinn syngur 

einfaldlega „líf, frelsi og hamingja“.  Flóknara þarf það ekki að vera til að gera 

kennslustundina minnistæða. Ef nemendur fá að semja lög, rappa eða söngla til að draga 

saman merkingu af námsefni getur það hjálpað þeim að muna, sérstaklega þeim sem 

hafa það sem Gardner kallar tónlistargreind (Armstrong 2001:71). Framburð tungumáls 

má þjálfa með söng og söngtexta. Um leið er hægt að auka orðaforða nemenda og 
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skilning umtalsvert í sömu andrá (Fauvel, Flood & Wilson 2003:8). Pantomime sýning 

er full af söngvum, sem nemendur geta samið sjálfir eða fengið að láni hvort sem um er 

að ræða lagið, textann eða hvorutveggja. Tónlist er sterkt sameiningarafl og vinnan 

verður bæði þroskandi og gefandi. Nemendur geta blandað staðreyndum við 

ævintýraheiminn og þannig kynnst bæði Bretlandi og pantomime sýningum á 

skemmtilegan máta.  

 

Kennsluhugmynd tengd m.a. tónlistargreind og breskum pantomime  þætti  

Markmið. Að nemendur læri að skynja og skilja túlkunarmátt tónlistar.  

Kveikja. Sýnt er brot úr panomime sýningu þar sem tónlist er notuð. 

 Lýsing.  Ef illmenni í pantomime sýningu væri laglína, hvernig myndi laglínan hljóma? 

Nemendur fá lista af lögum sem notuð hafa verið í pantomime sýningum og þeir velja 

það lag sem þeim finnst henta illmenninu í pantomime sýningu. Þeir afla sér þar næst 

upplýsinga um lag, texta og höfund.  Kynna því næst lagið fyrir samnemendum sínum 

með útskýringu á því hvers vegna lag og/eða texti hentar illmenninu vel. 

Afrakstur. Nemendur þjálfast í að túlka tilfinningar sínar.  

Upplýsingar. Tónlistarbrot má finna á Youtube, einnig er til síða sem heitir Panto Direct 

sem hefur að geyma myndbrot, tóndæmi og upplýsingar um tónlist sem notuð er í 

pantomime sýningum. 

 

4.2.4 Myndlist og hönnun 

„Hvetja ber einstaklinga til að hagnýta þekkingu á skapandi hátt þar sem 

lögð er áhersla á að þeir fái notið sköpunargáfu sinnar og sköpunargleði. 

Nýsköpun og frumkvöðlamennt virkjar hugmyndir nemenda og nýtir 

þekkingu og færni þeirra til að leysa vandamál, uppfylla þarfir eða skapa 

gæði sem máli skipta. Tilgangur er að efla siðvit nemandans og frumkvæði í 

gegnum skapandi starf þar sem hann þjálfast í kerfisbundnum aðferðum við 

að útfæra hugmyndir sínar frá fyrstu hugdettu til lokaafurðar“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Hönnun og smíðar 2007:7).  
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Ein leið tjáningar er í gegnum myndsköpun. Sjónræn upplifun er stór hluti af skynjun og 

skilningi mannsins á heiminum. Myndir hafa sitt eigið tungumál, myndmál, og 

maðurinn notar myndir sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er hægt að lýsa á annan hátt. 

Í nútímasamfélagi er myndin mikilvægur áhrifavaldur. Ekki aðeins hin hefðbundna 

myndmennt heldur einnig myndmiðlun á borð við kvikmyndir og sjónvarpsefni 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007:9). Gardner talar um rýmisgreind, en 

einstaklingar með háa rýmisgreind bregðast vel við myndum, ljósmyndum, 

kvikmyndum o.s.frv. Kennari þarf ekki að vera myndlistarkennari til að nýta sér 

myndlist í kennslustund. Hægt er að auðvelda einstaklingum með háa rýmisgreind 

lærdóminn með því að leyfa þeim að skyssa og teikna þau hugtök og þann fróðleik sem 

þeim er kenndur t.d. í sögu, samfélagsfræði eða bókmenntum (Armstrong 2001:68-69 & 

Ingvar Sigurgeirsson 1999b:106). Einstaklingur með háa rýmisgreind vinnur 

auðveldlega með rýmið sem við höfum í leikhúsinu. Mörgum reynist erfitt að nýta rými 

og vinna með plássið en einstaklingi með rýmisgreind reynist auðvelt að staðsetja 

persónur á sviði. Eins og áður er getið vinna einstaklingar með háa rýmisgreind mikið 

með myndir og hönnun á leikmynd og búningum getur því  hentað þessum 

einstaklingum vel. Leikmynd getur sagt þúsund orð og vel heppnaðir búningar og 

leikmynd geta gefið sýningunni sérstakan blæ, ekki þarf það að vera dýrt eða flókið til 

að undirstrika heildarmyndina og ná fram þeim áhrifum sem leitað er eftir. Búningar 

pantomime sýningar eru litríkir og vinnan við upplýsingaöflun um tímabil búninganna 

getur verið áhugaverð og skemmtileg.  

 

Kennsluhugmynd tengd m.a. rýmisgreind og breskum pantomime þætti 

Markmið. Að vekja athygli á einkennum hverrar persónu í pantomime sýningu. 

Kveikja. Lestur úr pantomime handriti.  

Lýsing. Eftir að nemendur hafa hlustað á brot úr pantomime sýningu þar sem illmenni 

kemur mikið við sögu eru þeir beðnir um að hanna og teikna höfuðfat sem hæfir því 

illmenni. Kynning á hverju höfuðfati fer svo fram þar sem nemendur rökstyðja val sitt. 

Afrakstur. Nemendur þjálfast í að færa orð yfir í myndir og kynna þær. 



18 
 

Upplýsingar. Vefsíður líkt og pantomime script og scripts for pantomime hafa að geyma 

fjöldan allan af brotum úr pantomime handritum. Einnig má nefna vefsíðu sem nefnist 

It´s behind you sem hefur að geyma upplýsingar bæði í orðum og myndum.          
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Lokaorð 
Kennslustofa ætti að vera staður þar sem nemendum og kennurum líður vel. Æskilegast 

er að nemendum finnist gaman að læra og ganga í skóla. Lykillinn að því að gera nám 

skemmtilegt hlýtur að vera að nota fjölbreyttar og skapandi kennsluaðferðir. Þar gæti  

pantomime formið komið að góðum notum, einkum við að kenna ensku eða önnur fög í 

grunnskólum Íslands.  Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og kennsluefni þar sem nemendum henta ólíkar leiðir við nám. Með 

aðstoð fjölgreindarkenningu Gardners er hægt að skipuleggja kennslu sem hentar 

námsgetu og færni hvers nemanda. Þegar sett er upp pantomime sýning eru allar 

listgreinar notaðar, tónlist, myndlist, leiklist, textíl og dans en það ætti að höfða til 

ólíkra greinda að mati höfundar.  

Höfundur telur kennarastarfið ekki vera auðvelt starf, það að mæta þörfum allra 

nemenda getur verið erfitt, en með réttum hjálpargögnum er hægt að stuðla að 

fjölbreyttu, skapandi og einstaklingsmiðuðu námi og með því veita nemendum 

möguleika á að blómstra. Reynsla höfundar af kennslu í grunnskólum er sú að með 

fjölbreyttu efni vaknar áhugi hjá nemendum og ef áhuga er náð þá er hálfur sigur 

unninn. Mikilvægt er að kennarar prófi sig áfram með kennsluaðferðir og leiðir sem 

stuðla að fjölbreytni. 

 Í verkefni þessu er saga bresks pantomime rakin, kennsluhugmyndir gefnar og 

pantomime formið kynnt. Það var hugsað sem fersk ný sýn inn í heim sem gæti reynst 

kennurum og nemendum vel þegar kemur að því að búa til nýtt námsefni og nýjar leiðir 

til að nálgast námsefni, þá sérstaklega í enskukennslu. Eftir að hafa unnið þetta verkefni 

hefur skilningur höfundar á viðfangsefninu aukist og skoðanir hans skerpst og mótast. 

Hann trúir því að með því að leyfa nemendum að vinna með ólík listform glæðist áhugi 

þeirra og alhliða þroski eflist. Með þessu pantomime listformi er hægt að koma til móts 

við þarfir ólíkra nemendahópa og er það skoðun höfundar að listform ættu að hafa meiri 

forgang í grunnskólum landsins en raun ber vitni.  Höfundur vonar að verkefni þetta 

verði til þess að kennarar fyllist áhuga á að tengja saman listgreinar í pantomime 

forminu og nýta það í Íslensku skólastarfi og sýna með því það frumkvæði sem 

nauðsynlegt er ef við viljum bæta það skólakerfi sem þegar er til staðar.  
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