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Ágrip 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna að hve miklu leyti menntastefnunni sem birtist í 

Aðalnámskrá grunnskóla væri framfylgt í grunnskólum landsins. Til að afmarka 

viðfangsefnið var valin sú leið að skoða markmið tengd leikrænni tjáningu í Aðalnámskrá 

grunnskóla og kanna í kjölfarið að hve miklu leyti unnið er að uppfyllingu þeirra markmiða í 

grunnskólum landsins. Þar sem sköpun er einn þeirra sex grunnþátta sem nefndir eru í drögum 

að sameiginlegum hluta nýrrar Aðalnámskrár allra skólastiga, þá er vel við hæfi að beina 

sjónum að svo skapandi kennsluaðferð sem leikrænni tjáningu.   

Spurningakönnun var send í tölvupósti á alla félagsmenn Félags grunnskólakennara 

þar sem þeir voru spurðir út í notkun sína á Aðalnámskrá grunnskóla, skólanámskrá og 

aðferðum leikrænnar tjáningar í kennslu. Þáttur stjórnenda var einnig kannaður hvað þetta 

varðar og var þá helst spurt um hvatningu og eftirlit af þeirra hálfu. Við úrvinnslu niðurstaðna 

var notast við lýsandi tölfræði, krossprófanir og fylgnimælingar.  

Niðurstöður leiddu í ljós að 72% svarenda nota markmið Aðalnámskrár grunnskóla oft 

eða frekar oft við skipulagningu kennslu sinnar. Um helmingur svarenda svaraði því játandi 

að nota aðferðir leikrænnar tjáningar í kennslu sinni. Marktæk fylgni mældist milli kyns og 

notkunar svarenda á Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu.  Þar voru konur 

líklegri til að nota námskrána en karlar. Að sama skapi mældist marktæk fylgni milli kyns og 

notkunar á kennsluaðferðum leikrænnar tjáningar þar sem konur voru líklegri til að nota 

aðferðirnar. Fram kom mikilvægi þess að skólar hafi skýra stefnu þar sem niðurstöður sýndu 

að kennarar sem kenndu við skóla þar sem markmið um leikræna tjáningu var að finna í 

skólanámskrá voru líklegri til að nýta aðferðir leikrænnar tjáningar í kennslu. Þar sem 

skólastjórnendur hafa ákvörðunarvald hvað varðar þau markmið sem fram koma í 

skólanámskrá hvers skóla þá er framgangur greinar eins og leikrænnar tjáningar að einhverju 

leyti í þeirra höndum. 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnustu MA prófs í menningarstjórnun 

við Háskólann á Bifröst. Verkefnið fjallar um það hvort menntastefnunni sem birtist í 

Aðalnámskrá grunnskóla er framfylgt í grunnskólum landsins, skoðað í ljósi leikrænnar 

tjáningar. Val á ritgerðarefni má rekja til bakgrunnar höfundar sem kennari og stjórnandi í 

grunnskóla og áhuga hans á fjölbreyttum og skapandi kennsluháttum.  

Vinna við verkefni sem þetta er langt ferli frá mótun hugmyndar til skila fullbúins 

verkefnis og hefur höfundur notið leiðbeiningar og stuðnings úr ýmsum áttum. Þakkir fá 

starfsmenn Félags grunnskólakennara fyrir liðlegheit og hjálpsemi þegar kom að útsendingu 

spurningakönnunar. Kærar þakkir fær leiðbeinandi verkefnisins, Ása Helga Ragnarsdóttir, 

fyrir mikla faglega leiðsögn og hvatningu. Sigrún Lilja Einarsdóttir hlýtur bestu þakkir fyrir 

gagnlegar ábendingar á sviði aðferðafræði og systir mín, Regína Hjaltadóttir, fyrir yfirlestur 

og stuðning í ritgerðaferlinu. Síðast en ekki síst fær móðir mín, Þóra Stefánsdóttir, börnin 

mín, Andri, Matthildur Birta, Lea Björk og Ari Kristján og eiginmaður, Bjarki Elías 

Kristjánsson, innilegar þakkir fyrir þolinmæði, stuðning og hvatningu í ferlinu öllu.  
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1. Inngangur 

 

Með tækniframförum og hækkandi menntunarstigi í samfélaginu hafa kröfur til þeirrar hæfni 

sem nemendur þurfa að búa yfir við lok skólaskyldunnar breyst. Aukin áhersla á samskipta- 

og samvinnuhæfni er einn þáttur sem hefur öðlast meira gildi en áður og sjálfstæði í vinnu-

brögðum er að sama skapi orðið mikilvægur kostur í fari atvinnuleitenda. Til að mæta þessum 

breytingum ætti skólastarfið ekki lengur að snúast um að kennari sjái alfarið um að mata 

nemendur sína á nýrri þekkingu sem þeir taka við og læra utanbókar. Það hlýtur að vera 

mikilvægt að nemendur nái að tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð við eigin þekkingarleit og 

læri að nýta sér þá tækni sem til staðar er við nám sitt með það að markmiði að verða virkir 

þegnar samfélagsins. 

Starfsvettvangur höfundar hafði áhrif þegar val á viðfangsefni þessa verkefnis stóð 

fyrir dyrum. Reynsla höfundar af starfi innan grunnskóla hefur sýnt honum fram á mikilvægi 

þess að hlúð sé að hverjum og einum nemanda með fjölbreytileika í kennsluháttum og 

námsframboði. Öll erum við einstök og hæfileikar okkar liggja á ólíkum sviðum. Þessi 

margbreytileiki nemenda okkar er dýrmætur og mikilvægt er að ekki sé unnið að því að steypa 

alla í sama form þar sem samfélag okkar þarfnast einstaklinga með ólík áhugasvið og 

styrkleika.  

             Í samfélagi sem tekst á við breyttar forsendur líkt og þær sem íslenskt samfélag gerir 

nú á tímum og niðurskurður fjármagns til menntakerfis er hluti orðræðunnar, er mikilvægt að 

hlúð sé að undirstöðunum og að skilgreint verði hvað er mikilvægt í námi barna. Skiptar 

skoðanir eru vafalítið um hvað telst mikilvægt í þessu sambandi en menntastefnan er 

grundvöllur slíkrar umræðu. Hún er unnin af sérfræðingum og fagmönnum á sviði menntunar 

og sett fram eftir mikla ígrundun og faglega vinnu. Hún inniheldur það mikilvæga, það sem 

við höfum ákveðið að vinna skuli eftir við það mikilvæga starf að undirbúa börnin okkar undir 

störf í því margbreytilega þjóðfélagi sem Ísland er í dag. Þegar tíðarandinn er í þeim farvegi 

sem hér er lýst er hætta á að hugtök eins og sköpun og valfrelsi fái of lítinn sess í áætlunum 

um skólastarf framtíðarinnar.  

Ný menntastefna, þar sem áherslur á sköpun, jafnrétti og fleiri þætti eru áberandi, 

gefur von um að augu almennings opnist fyrir mikilvægi þessara þátta í lýðræðisþjóðfélagi. 
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Kennsla lista og kennsla í gegnum listir hefur fjölþættan ávinning eins og sýnt verður fram á í 

fræðilegri umfjöllun í verkefninu.  

Menntastefnan gegnir lykilhlutverki við menntun komandi kynslóða. Hún birtist 

kennurum í Aðalnámskrá grunnskóla sem nýtt er til mótunar skólastefnu og skólanámskrár í 

framhaldi af því. Þau markmið sem sett eru þar fram eru grunnur menntunar barna í 

samfélaginu og liggja til grundvallar öllu því starfi sem fram fer í grunnskólum. Markmið 

rannsóknarinnar sem kynnt er í þessu verkefni var að komast að því að hve miklu leyti 

menntastefnan sem birt er í Aðalnámskrá grunnskóla væri lögð til grundvallar í skólastarfi. 

Aðalnámskráin er víðtækt skjal sem nær yfir margar námsgreinar og fjölda markmiða, því var 

óhugsandi annað en að velja að skoða afmarkaðan hluta hennar og þá hvort unnið væri að 

uppfyllingu markmiða tengdum honum. Leiðin sem valin var að markmiðinu var að skoða 

hvort kennarar noti leikræna tjáningu í þeim mæli sem Aðalnámskrá grunnskóla leggur til. 

Annars vegar var kannað hversu mikið kennarar nýta sér námskrána við skipulagningu 

kennslu og við val á kennsluaðferðum og hins vegar hversu margir kennarar nýta sér leikræna 

tjáningu á þann hátt sem Aðalnámskráin setur fram. Þáttur stjórnenda sem faglegir leiðtogar 

kennarahóps innan grunnskólans var kannaður í tengslum við þetta og lögð áhersla á að skoða 

hvort þeir sinni einhvers konar eftirliti þegar kemur að uppfyllingu markmiða Aðalnámskrár 

eða hvetji kennara til notkunar leikrænnar tjáningar eða fjölbreyttra kennsluhátta. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var mótuð með þessi markmið í huga:  

 

Er menntastefnu þeirri sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla framfylgt í grunnskólum 

landsins?  

 

Til að svara spurningunni var ákveðið að kanna hversu mikið leikræn tjáning er notuð í 

kennslu grunnskólabarna og er því sett fram eftirfarandi undirspurning: 

 

Hver er útbreiðsla leikrænnar tjáningar í grunnskólum landsins?  

 

 Skólaþróun hérlendis undanfarin ár hefur einkennst af umræðu um einstaklingsmiðun 

náms sem einnig er áhersluatriði í menntastefnu landsins. Með því er átt við þá stefnu sem 

miðar að því að hver nemandi fái kennslu við hæfi sem hönnuð er út frá hans stöðu í náminu 

hverju sinni, áhuga, styrkleikum og námsstíl. Fjölbreyttir kennsluhættir eru ein leið að þessu 

marki, að koma til móts við sem flesta nemendur, og fellur leikræn tjáning undir þann hatt. 

Fjölgreindarkenning Gardner er einnig lögð til grundvallar slíkum vangaveltum þar sem 
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mismunandi greindir einstaklingsins eru í hávegum hafðar. Hugsmíðahyggjan og það sem hún 

stendur fyrir fellur einnig vel að aðferðum leiklistar þar sem áhersla er lögð á að þátttakendur 

byggi nýjar upplifanir ofan á fyrri þekkingu.  

 Megindleg aðferð var nýtt til framkvæmdar rannsóknarinnar. Gögnum var safnað með 

tölvupóstkönnun sem gerð var meðal grunnskólakennara til að nálgast þær upplýsingar sem 

nauðsynlegar voru til að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. Spurningakönnun var 

útbúin í Outcome könnunarforritinu, það safnaði niðurstöðum og var grundvöllur frekari 

úrvinnslu niðurstaðna ásamt tölfræðiúrvinnsluforritinu SPSS sem notað var að hluta. Lýsandi 

tölfræði, krosskeyrslur spurninga og fylgnimælingar voru nýttar til nánari greiningar 

niðurstaðna.  

 Verkefnið er þannig uppbyggt að fyrst er fræðilegum grunni gerð skil í tveimur köflum. 

Sá fyrri tekur til umfjöllunar menntastefnuna í tengslum við listgreinar og mikilvægi þeirra og 

fjallað er um ýmsar heimildir því til stuðnings. Sá síðari segir ítarlega frá aðferðum leiklistar í 

kennslu barna og þeim fræðigrunni sem þær byggjast á. Vísað er til fyrri rannsókna og 

takmörkunum aðferða leiklistar í kennslu er velt upp. Aðferðafræði rannsóknarinnar er 

útskýrð í fjórða kafla og farið er yfir rannsóknarsnið hennar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

útlistaðar í fimmta kafla og taldar fram tölulegar upplýsingar sem rannsóknin gaf ásamt 

myndum og töflum þegar við á. Vangaveltur höfundar sem upp komu við vinnslu rannsóknar 

og niðurstaðna eru settar fram í sjötta kafla og ræddar í samhengi við markmið 

rannsóknarinnar. Í lokaorðum í sjöunda kafla er að finna lokaniðurstöðu sem rannsakandi 

hefur dregið ályktanir af og svör við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með.  
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2. Menntastefna og listfræðsla 

 

Menntastefna sú sem sett er í landinu birtist í löggjöf um leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla og er lögð til grundvallar þeim Aðalnámskrám sem gefnar eru út fyrir hvert 

skólastig. Ef til vill má líta svo á að stefnan endurspegli að einhverju leyti samfélagið og þær 

áherslur sem eru ríkjandi á hverjum tíma. Í ljósi þess er menntastefnan samtímaheimild og 

áhrifamikið skjal sem leggur línurnar þegar kemur að uppfræðslu og uppeldi komandi 

kynslóða.  Stefnan er samansett af fjölmörgum þáttum sem mikilvægir eru skólastarfi og einn 

þeirra er listfræðsla sem hefur að margra mati ekki haft nægilegt vægi í menntastefnu síðustu 

ára. Umræða um eflingu listfræðslu hefur verið áberandi að undanförnu eftir að út kom 

skýrsla Anne Bamford um úttekt hennar á listfræðslu á Íslandi. Bamford var fengin hingað til 

lands af Menntamálaráðuneytinu til þess að gera úttekt á listgreinakennslu í landinu en hún 

hefur þegar gert samskonar athuganir víða um heim. Skýrslan gefur til kynna hver staða 

listfræðslu er hérlendis og settar eru fram tillögur um aðgerðir til úrbóta. Unesco hefur einnig 

hugað að mikilvægi listfræðslu og hefur gefið út vegvísi ætlaðan til eflingar hennar. Sú 

skýrsla hefur verið þýdd á íslensku og á fullt erindi til þeirra sem standa að listfræðslu og 

skipulagningu hennar í landinu.  

  

2.1 Hlutverk Aðalnámskrár grunnskóla  

Síðustu ár hefur íslenskt menntakerfi verið í nokkurs konar endurskoðun þar sem nær öll 

löggjöf hefur verið yfirfarin. Áherslur ríkjandi menntastefnu hafa verið skoðaðar og 

sérstaklega hugað að þeim þáttum þar sem Ísland virðist standa öðrum Evrópuríkjum að baki. 

Unnið er í því að marka stefnu sem verður ríkjandi næstu 10 árin og áhrif efnahagskrepp-

unnar, sem nú ríður yfir heimsbyggðina, setur sitt mark á þá stefnu. Skoða þarf hvort 

menntakerfið sé í raun að koma til móts við þarfir samfélagsins og hvort það taki til þeirra 

þátta sem mikilvægir þykja í kjölfar kreppu. Hæfni til sköpunar, samskiptafærni og 

siðferðisþroski eru allt eiginleikar sem þyrfti að skoða sérstaklega í því sambandi 

(Menntamálaráðuneytið, 2010a).  
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Aðalnámskrá grunnskóla er í stöðugri endurskoðun en hún er sett af menntamála-

ráðherra og inniheldur þá menntastefnu sem íslensk stjórnvöld setja grunnskólum landsins. Í 

almennum hluta hennar segir:  

Aðalnámskrá er sett af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir og gegnir 
margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, 
fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé framfylgt og safn 
sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er ætlað að samræma nám 
og kennslu að því marki sem þörf er talin á og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar 
lágmarksmenntunar (Menntamálaráðuneytið, 2006:10).  

 

Nýlega komu út drög að sameiginlegum hluta Aðalnámskrár fyrir skólastigin þrjú, 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Í því skjali er fjallað um Aðalnámskrá sem samning 

þjóðarinnar við sjálfan sig um menntamál. Þá er hlutverk hennar skilgreint á fjórþættan hátt. 

Hún birti menntastefnu þjóðarinnar sem starfsfólki innan menntakerfisins beri að fara eftir, 

hún sé það tæki sem stjórnvöld hafa til að tryggja að ákveðin samræming gildi milli 

menntastofnana og sé þannig forsenda þess að yfirvöld geti fylgst með framkvæmd og gæðum 

þess starfs sem þar fer fram. Hún er sögð skýra starfsramma þeirra sem starfa innan 

skólastofnana og kveða nánar á um framkvæmd, skipulagningu og mat á því skólastarfi sem 

fram fer og að lokum er nefnt það mikilvæga hlutverk hennar að gefa nemendum og 

forráðamönnum upplýsingar um þau viðmið sem unnið er eftir (Menntamálaráðuneytið, 

2010b).  

 Grunnskólar gefa út skólanámskrá sem byggð er á Aðalnámskrá grunnskóla og er 

nánari útfærsla á markmiðum, inntaki námsins og námsmati auk þess sem þar er sett fram sú 

skólastefna sem ákveðið hefur verið að vinna eftir. Skólanámskrá er unnin af stjórnendum 

skólans í samráði við kennara og þar koma fram þau markmið sem sett hafa verið og taka þau 

mið af sérstöðu og aðstæðum hvers skóla. Einnig koma þar fram ákvæði um starfshætti og 

mat á starfi skólans (Lög um grunnskóla 91/2008). Skólanámskrá á að endurspegla 

menntastefnuna en mikilvægi fagmennsku kennara er óumdeilt þar sem ábyrgðin er þeirra 

þegar kemur að því að framfylgja þeirri stefnu sem Aðalnámskráin birtir 

(Menntamálaráðuneytið, 2010b). 

Í grein Barkar Vígþórssonar, Bót eða dót? Hugleiðingar um Aðalnámsskrá 1999, 

fjallar hann um hin ýmsu álitamál varðandi Aðalnámskrá grunnskóla og nefnir til að sú mikla 

áhersla sem lögð er á markmið sé ákveðin miðstýring (Börkur Vígþórsson, 2003). Velta má 

því fyrir sér hvort sú miðstýring, sem Börkur talar um, sé tæki til að steypa alla í sama form 

og virki sem hamlandi þáttur þegar kemur að skapandi starfi. Skiptar skoðanir eru um 
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miðstýringu en orðið sjálft hefur jafnvel neikvæða tilvísun í huga fólks. Þá er hún túlkuð sem 

tól til að stýra lífi fólks og halda því innan þess ramma sem stjórnvöld setja. Sé námskráin 

skoðuð sem miðstýringartól mætti jafnvel lesa úr henni ákveðið vantraust til þeirra sem sinna 

kennslu og skipulagi hennar þar sem markmiðasetning er öll hin nákvæmasta og lítið svigrúm 

er gefið til skapandi eða gagnrýnnar hugsunar. Líklega er þó nauðsynlegt að einhvers konar 

lágmarksviðmið séu til staðar til að tryggja að allir nemendur á grunnskólastigi fái þá 

grunnmenntun sem nauðsynleg þykir á hverjum tíma. Námskráin boðar fjölbreytta 

kennsluhætti og einstaklingsmiðaða kennslu sem gefur skólum færi á að útfæra starf sitt á 

margvíslegan hátt.  

Breytingar hafa orðið með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla árið 2007 þar sem 

fjöldi markmiða og uppsetning þeirra er nú orðin rýmri en áður. Í námskránni sem kom út árið 

1999 voru áfangamarkmið auk þrepamarkmiða sem miðuð voru við hvert námsár. Sá aragrúi 

markmiða sem nefnd voru settu mark sitt á þá umræðu sem skapaðist í menntasamfélaginu. 

Kennarar töldu markmiðin of mörg og töluvert stýrandi auk þess sem ómögulegt væri að 

komast yfir þau öll (Börkur Vígþórsson, 2003). Í nýju námskránni eru sett fram lokamarkmið 

og áfangamarkmið auk þess sem þrepamarkmið eru sett fram sem viðauki við hverja 

námsgrein. Lokamarkmið skýra tilgang námsins og setja fram það sem stefnt er að með 

kennslu greinarinnar í náminu öllu. Áfangamarkmiðin eru nánari útlistun á lokamarkmiðum 

og setja viðmið í skólastarfinu öllu. Þau eru sett fram fyrir nám í 1.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-

10. bekk og þeim er ætlað að vera það viðmið sem sett er skólum til grundvallar 

skólanámskrá. Samræmd könnunarpróf sem framkvæmd eru innan grunnskóla í 4. 7. og 10. 

bekk grundvallast á áfangamarkmiðum og eru sett fram til að fylgjast með hvort þeim hafi 

verið náð. Þrepamarkmið eru birt í viðauka með námskrá hverrar greinar og sýna dæmi um 

útfærslu þeirra en virka ekki bindandi fyrir skóla. Skólanámskrá sýnir hvernig þrepamarkmið 

eru útfærð af hverjum skóla (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Því hefur verið haldið fram að leiðir kennara að markmiðum snúist oft um að komast 

yfir námsefni.  Mikill meirihluti þess námsefnis sem kennt er í íslenskum grunnskólum er 

gefið út af Námsgagnastofnun og virkar því námsefnið sem ákveðin miðstýring (Börkur 

Vígþórsson, 2003). Það hefur verið nefnt að meirihluti kennara velji námsefni á undan 

markmiðasetningu fyrir kennslu sína sem bendir til þess að í raun sé það námsefnið sem stýrir 

kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Fagleg vinnubrögð kennara ættu að snúast um 

markmiðasetningu sem forsendu fyrir því hvaða námsefni velst til kennslunnar en ekki öfugt.   

 Með nákvæmri markmiðasetningu hlýtur að fylgja eftirlit með gæðum skólastarfs. Í 

35. grein grunnskólalaga er fjallað um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs. Þar segir:  
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Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er að: 
 
 a.    veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, 
starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda, 
b.    tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 
aðalnámskrár grunnskóla, 
c.    auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, 
d.    tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 
samkvæmt lögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
 
 

Innra mat grunnskóla, ytra mat sveitarfélaga og Menntamálaráðuneytisins auk 

samræmdra könnunarprófa eru nefnd í lögunum sem leiðir til að meta gæði starfsins. Í dag eru 

samræmd könnunarpróf framkvæmd í 4. og 7. bekk í íslensku og stærðfræði og fyrri hluta 10. 

bekkjar í íslensku, stærðfræði og ensku. Samræmd próf hafa í gegnum tíðina legið undir 

ámæli fyrir að virka of stýrandi í námsumhverfi þar sem kennslan fer að miða að undirbúningi 

prófanna. Þau hafa því oft miðstýringaráhrif sem getur verið hamlandi fyrir sköpunarþáttinn í 

skólastarfinu ef of miklum tíma er varið við undirbúning þeirra. Ef litið er á samræmd 

könnunarpróf sem lið í því að meta hvort markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla sé fylgt má 

spyrja sig hvers vegna þau miða öll að bóklegum greinum þegar skýr markmið er að finna  í 

Aðalnámskrá um list- og verkgreinar auk annarra þátta.  

Þegar þetta er skrifað er unnið að gerð nýrrar Aðalnámskrár. Sköpun er einn þeirra 

grunnþátta menntunar sem menntastefnan boðar í gegnum nýju námskrána en hinir þættirnir 

eru læsi í víðum skilningi, lýðræði og mannréttindi, sjálfbærni og jafnrétti. Þessum 

grunnþáttum er ætlað að vera leiðarljós í öllu skólastarfi og koma fram í starfsháttum og 

skólabrag hvers skóla. Til þess að það sé mögulegt þarf að huga að þeim kennsluháttum sem 

við lýði eru þar sem þeir þurfa að styðja við og sameina grunnþættina í starfinu öllu 

(Menntamálaráðuneytið, 2010b).  

 

2.2 Tímaskipting listgreina  

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að til listasviðs teljist fimm listgreinar 

sem eru: myndmennt, textílmennt, tónmennt, dans og leikræn tjáning. Athygli vekur að þrátt 

fyrir að þessi fimm svið séu sérstaklega nefnd þá er tími til kennslu á viðmiðunarstundaskrá 

aðeins ætlaður til myndmenntar, textílmenntar og tónmenntar. Ætlast er til að dans og leikræn 

tjáning séu samþætt öðrum námsgreinum eða tekin fyrir á sérstökum námskeiðum eða 

valgreinum (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Lokamarkmið og áfangamarkmið eru sett á sama 
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hátt fyrir allar fimm greinarnar. Þrepamarkmið eru sett fyrir hvern árgang í tónmennt, 

myndmennt og textílmennt en aðeins fyrir hvert stig, yngsta stig, miðstig og elsta stig, í 

leikrænni tjáningu og dansi.   

 Í inngangi listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla eru taldir upp margvíslegir kostir 

listgreinakennslu og tíundað mikilvægi þess að listgreinar séu hluti náms grunnskólabarna. 

Þar er meðal annars fjallað um hlutverk listgreina sem þátt í að þroska sköpunargáfu og stuðla 

að alhliða þroska, efla sjálfsmynd og sjálfsþroska, auka tilfinningaþroska, félagsþroska og 

fagurfræðilega meðvitund auk þess sem fjallað er um listir sem mikilvæga atvinnugrein og 

spegil samfélagslegra gilda (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Samkvæmt þessu virðist 

mikilvægi listagreina vera höfundum námskrárinnar ljóst. Í listgreinahluta Aðalnámskrár 

segir: 

 

Öll listgreinakennsla miðar að því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka 
menningarskilning nemenda. Í upplýsingasamfélagi hafa þeir aðgang að ofgnótt 
þekkingarbrota og hlutverk skólanna er að gefa nemendum forsendur til þess að raða 
brotunum saman í merkingarbæra heild. Skólinn á að kenna nemendum að meta gildi 
upplýsinga, túlka þær og að miðla þekkingu sinni og skoðunum. Á þeim grundvelli eru 
lagðar til áherslubreytingar í námskrá listasviðs. Þær fela í sér meira jafnvægi milli 
sköpunar, túlkunar og tjáningar annars vegar og skynjunar, greiningar og mats hins 
vegar. 
Í samræmi við þetta er skilgreint hlutverk listgreinakennslu tvíþætt: 

 að kenna tjáningarleiðir listgreinanna, tjáningarleiðir sem maðurinn hefur þróað 
með sér frá fyrstu tíð 

 að vekja með nemendum vitund um tilgang, merkingu og samhengi í listum 
(Menntamálaráðuneytið, 2007a:7). 

 

Ein skilgreining menningar er sú að hún sé eitthvað sem flyst milli kynslóða og á 

stóran þátt í því hvernig þjóðir skilgreina sig og sérstöðu sína. Þannig ber menning hverrar 

þjóðar vitni um andlegan þroska hennar og arfleifð. Áhersla Íslendinga á varðveislu íslenskrar 

tungu, bókmenntir og frásagnarhefð er gott dæmi um þetta, en sé það haft í huga er undarlegt 

að leikræn tjáning skuli ekki fá sérstakan tíma úthlutaðan í viðmiðunarstundaskrá. Leiklist og 

leikræn tjáning er sterklega tengd frásagnarhefðinni og gefur möguleika á lifandi og 

áhugavekjandi leið til náms en leiklist er samt oftast kennd sem valgrein. Sé leikræn tjáning 

notuð sem kennsluaðferð er mögulega erfiðara að fylgjast með því hversu mikið hún er notuð 

og jafnvel meira undir kennaranum komið hvort svo er. Skólum er í sjálfsvald sett að ráðstafa 

þeim tímum sem ætlaðir eru til valgreina upp að vissu marki en í 8.-10 bekk er hlutfallslega 

meiri tími áætlaður til valgreina. Skólar hafa leyfi til að ráðstafa þeim tímum á þrjá vegu. Í 
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fyrsta lagi má úthluta þeim til greina sem miða að undirbúningi undir bóknámsbrautir 

framhaldsskólanna, í öðru lagi til greina sem undirbúa nemendur fyrir starfsmenntun í list- 

eða tækninámi og í þriðja lagi til greina sem ætlað er að víkka sjóndeildarhring nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Fjöldi valgreina er einnig misjafn milli skóla og hafa möguleikar leikrænnar tjáningar 

því verið lagðir í hendur skólastjórnenda sem búa yfir valdi til að ákvarða hvort eða í hve 

miklum mæli greinin stendur nemendum til boða. Aðalnámskrá grunnskóla gengur út frá 

jafnréttissjónarmiði sem fólgið er í því að öllum nemendum standi til boða nám við hæfi og 

tækifæri til að vinna að viðfangsefnum að eigin vali (Menntamálaráðuneytið, 2006). Sé það 

haft í huga í þessu sambandi þá virðist jafnréttið vera komið undir mismunandi viðhorfi 

skólastjórnenda gagnvart leikrænni tjáningu. Að leikræn tjáning eigi að koma inní kennslu 

sem þverfagleg grein við samþættingu námsgreina er gott og gilt en að sama skapi fer það 

eftir kennaranum og hans viðhorfum til kennsluaðferðarinnar hvort hún er notuð eða ekki.  

 Menntunarfræðingurinn Elliot Eisner hefur komið fram með þá hugmynd að forgangs-

röðun við námskrárgerð sé varhugaverð þar sem hún gefi nemendum skilaboð um hvað þyki 

mikilvægt í námi þeirra (Eisner, 1985). Ef staða leikrænnar tjáningar í Aðalnámskrá er skoðuð 

í þessu ljósi og sú staðreynd að henni er ekki ætlaður sérstakur tími í skólastarfinu, gæti það 

gefið nemendum þá hugmynd að greinin sé ekki mikilvæg. Nemendur gætu jafnvel farið í 

gegnum skólagöngu sína án þess að kynnast leikrænni tjáningu að neinu marki sem gefur 

þeim þá tilfinningu að hún sé síður mikilvæg en þær greinar sem gert er hátt undir höfði. Þetta 

dregur svo úr líkum á því að þessir nemendur sæki í að mennta sig frekar á þessu sviði eða 

velji sér starfsvettvang sem tengist greininni (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009).  

 

2.3 Staða listfræðslu á Íslandi 

Breski prófessorinn Anne Bamford var fenginn hingað til lands af Menntamálaráðuneytinu 

árið 2008 til að gera úttekt á stöðu listfræðslu á Íslandi. Áherslur rannsóknarinnar sneru meðal 

annars að því hvernig listfræðsla væri skipulögð, hver gæði og möguleikar listfræðslu væru og 

hvaða hindrunum hún stæði frammi fyrir nú og til framtíðar. Skoðaðar voru listgreinar innan 

skólakerfisins í grunnskólum og leikskólum og listfræðsla utan skólatíma sem og sú 

listfræðsla sem stendur nemendum með sértæka námsörðugleika til boða. 

 Niðurstaðan var sú að gæði listfræðslu á Íslandi væru mikil og að hún hefði vísan 

stuðning nemenda, foreldra þeirra og samfélagsins í heild. Áhersla væri lögð á færni í hinum 
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ýmsu listformum en þó væri minni áhersla lögð á dans, leiklist, ljósmyndun og kvikmyndir 

heldur en myndlist, tónlist, smíði og textílmennt. Bamford gerir greinarmun á því sem hún 

kallar menntun í listum og menntun í gegnum listir. Hún leggur áherslu á að skólar þurfi ekki 

einungis að halda uppi gæðum í listgreinum heldur einnig að nýta leiðir listgreinanna til að 

kenna börnum þvert á námsgreinar. Hún telur að auka þurfi áherslu á að efla sköpunargáfu 

nemenda í gegnum skapandi kennsluhætti. Bamford telur sérlega aðkallandi, fyrir hinn 

skapandi iðnað á Íslandi, að nemendur fái í auknum mæli notið skapandi leiða í námi sínu. 

Hún nefnir í niðurstöðum sínum að íslenskir nemendur séu öruggir og færir í verklegum 

þáttum listgreina en óöruggari í kynningu, lýsingu og gagnrýni á eigin verkum. Nauðsynlegt 

sé að tengja betur saman ferlið við listsköpun og afrakstur þess. Hún talar um mikilvægi þess 

að mennta kennara í listum en nefnir jafnframt að starfandi listgreinakennarar séu vel hæfir en 

þó sé skortur á þeim sem sé sérstaklega áberandi á landsbyggðinni (Bamford, 2009). 

 Í ávarpi Katrínar Jakobsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, á svæðisþingi 

tónlistarskóla fyrir tónlistarskóla á Suðurlandi og Suðurnesjum í september árið 2009, kom 

fram að litið er á skýrslu Bamford sem tæki til mótunar framtíðarstefnu í listgreinum og 

grundvöll umræðu um listgreinakennslu í landinu (Katrín Jakobsdóttir, 2009).  

 

2.4 Vegvísir fyrir listfræðslu 

Íslenskt þjóðfélag einkennist af hraða og tækniframförum og hefur gengið í gegnum miklar 

breytingar síðustu ár og áratugi. Samband foreldra og barna hefur breyst í takt við samfélagið 

og hefur þróunin verið sú að foreldrar eyða minni tíma með börnum sínum en áður tíðkaðist. 

Sú neysluhyggja sem hefur verið ríkjandi hefur orðið til þess að vinnuálag hefur aukist og 

jafnvel hefur forgangsröðun margra breyst í kjölfarið. Þetta hefur orsakað ný vandamál sem 

koma fram í erfiðleikum barna á tilfinninga- og félagslega sviðinu. Aukið vinnuálag foreldra 

kemur oft niður á fjölskyldulífinu og verður til þess að miðlun menningarlegra hefða milli 

kynslóða á undir högg að sækja. Með aukinni tæknivæðingu hefur sá tími sem ungmenni eyða 

í tölvuleiki og annað tölvuvætt efni aukist mikið ásamt því sem samskipti milli ungmenna fara 

oft og tíðum fram í gegnum samskiptamiðla eins og Facebook og msn. Ótakmörkuð tölvu-

notkun barna og unglinga hlýtur að hafa í för með sér ákveðna einangrun auk þess sem minni 

tími fer í hefðbundin samskipti. Af því leiða takmarkaðir möguleikar fyrir foreldra til að 

þroska með börnum sínum það sem áður hefur verið talið sjálfsagt svo sem samskipti, 

samhyggð og siðræna þætti. Sé þetta haft í huga má velta fyrir sér auknu mikilvægi þess að 
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börnum standi til boða kennsla sem hjálpar til við eflingu þessara þátta en listfræðsla hvers 

konar og ekki síst leikræn tjáning fellur undir slíka kennslu.  

Árið 2006 hélt stofnun Sameinuðu þjóðanna um menntun, vísindi og menningu, 

UNESCO, heimsráðstefnu um listfræðslu. Niðurstaða þeirrar ráðstefnu var vegvísir sem 

byggir á samþykktum ráðstefnunnar og ber á borð þann ávinning sem listfræðsla er talin bera 

með sér sem leið að því marki að efla sköpun, menningu og vægi listfræðslu í hvers kyns 

námsumhverfi. Vegvísinum er ætlað að vera leiðbeinandi við þróun og eflingu listgreina í 

skólakerfinu auk annarra þátta sem snúa að uppfræðslu og uppbyggingu mannauðs á 

listasviðinu. Með honum gefst tækifæri til að samræma skilning á mikilvægi listfræðslu og 

því hlutverki sem hún getur átt á leið til bættrar menntunar.  Vegvísirinn hefur verið þýddur á 

íslensku fyrir Félag tónlistarskólakennara og á fullt erindi til þeirra sem koma að hvers kyns 

listfræðslu hérlendis. Í vegvísinum segir: 

 

Allir menn hafa sköpunargáfu. Listir skapa umhverfi og ferla þar sem nemandinn 
öðlast listrænan þroska um leið og hann glímir við skapandi verkefni og upplifanir. 
Rannsóknir gefa til kynna að sé nemandinn virkjaður í listrænu starfi um leið og þættir 
úr hans eigin menningu eru fléttaðir með, þroskist hjá einstaklingnum sköpunarmáttur 
og frumkvæði, frjó hugsun, tilfinningaleg greind og siðrænt viðmið, gagnrýnin 
hugsun, sjálfstæði og frelsi til hugsunar og athafna. Menntun í listum, og í gegnum 
listir, örvar vitsmunalegan þroska og tengir um leið það sem numið er, á meira 
viðeigandi hátt en ella, þörfum þess samfélags sem nemandinn lifir og hrærist í 
(UNESCO, 2006:4). 

 

Samkvæmt vegvísinum er réttur til menntunar og þátttöku í menningu og listalífi 

alþjóðlegur og ætti að birtast í menntakerfum allra þjóða. Þar sem menning og listir eru taldar 

til grundvallarþátta í menntun sem miða að því að styrkja og þroska einstaklinginn, ætti 

listfræðsla að teljast til mannréttinda. Þá ætti jafnréttissjónarmiðið ætíð að vera haft til 

hliðsjónar til að miða að því að allir hafi sömu möguleika til náms og fræðslu (Unesco, 2006). 

Þessi sjónarmið birtast einnig í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (Sameinuðu 

þjóðirnar, 1948) og í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Sameinuðu þjóðirnar, 1989) sem 

sýnir fram á mikilvægi þeirra. 

Í vegvísinum er lögð áhersla á mikilvægi þess að börn og unglingar fái viðunandi 

fræðslu um menningu og listir og jöfn tækifæri til að þróa sínar listrænu hliðar. Í vegvísinum 

segir: 

Listir ætti að kynna nemendum jafnt og þétt í gegnum listræn ferli og upplifanir. 
Nauðsynlegt er að meta gildi hins listræna ferlis ekki síður en afurðarinnar eða 
útkomunnar, „listaverksins“. Þar sem listgreinar er oft ekki hægt að takmarka við eitt 
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svið eða fag verður auk þess að undirstrika þverfaglega eiginleika þeirra og það sem er 
þeim sameiginlegt (UNESCO, 2006:7).  

 

Nefndar eru til tvenns konar aðferðir til listfræðslu sem mögulegt er að nota samtímis. 

Sú fyrri miðar að því að kenna hverja listgrein fyrir sig og þjálfa þannig listræna færni 

nemandans, næmi og virðingu fyrir listforminu. Hin síðari miðar að því að nýta listgreinar 

sem aðferðir í námi og kennslu og flétta þannig hið listræna og menningarlega inní 

viðfangsefni.  

Menntun þeirra sem koma að kennslunni er sérstaklega tekin fyrir og áhersla m.a. lögð 

á að þeir sem sinna kennslu hafi skilning á gildi starfs listamanns og kunni að meta listir. Bent 

er á að sýnt hafi verið fram á gildi þess að nýta listir til kennslu annarra námsgreina en það sé 

yfirleitt mest nýtt af kennurum sem sinna kennslu yngri barna. Í vegvísinum segir: „Listnám 

styður við menntun sem samþættir líkamlega, vitsmunalega og skapandi eiginleika mannsins 

og stuðlar að öflugum og gefandi tengslum menntunar, menningar og lista“ (UNESCO, 

2006:5).  

Í drögum að sameiginlegum almennum hluta Aðalnámskrár sem nú er unnið að kemur 

einnig fram mikilvægi skapandi hugsunar og hagnýtingar þekkingar sem hluta þeirra 

lykilhæfni sem snýr að almennri menntun.  Þar segir: 

 

Eðlislægt frumkvæði einstaklingsins, sjálfstæði hans og skapandi hugsun eru 
lykilatriði í öllu námi. Mikilvægt er að virkja og viðhalda sköpunarkrafti einstaklinga, 
sjálfstæði og frumkvæði svo það nýtist þeim í lífi og starfi. Í skólastarfinu skulu 
börnum og unglingum sköpuð skilyrði til skapandi hugsunar og skapandi starfa. 
Hagnýting þekkingar felur í sér hæfni til að virkja hana og nota heima fyrir, á 
vinnustað og úti í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2010b). 
 

Í vegvísinum koma fram hugmyndir prófessorsins Antonio Damasio sem heldur því 

fram að sú áhersla sem lögð hefur verið á bóknám á kostnað námsgreina sem gefa 

tilfinningum rúm, hafi valdið því að gjá hafi myndast milli vitsmunalegs og tilfinningalegs 

þroska. Slík gjá gæti átt þátt í minnkandi siðferðisvitund í nútímasamfélögum þar sem 

tilfinningar eru ómissandi hluti við hverja þá ákvörðun sem einstaklingur stendur frammi 

fyrir. Damasio undirstrikar þarna mikilvægi þess að listfræðslu sé gert hátt undir höfði í 

skólakerfinu þar sem, eins og áður segir, hún er talin eiga þátt í að þroska tilfinningalega 

greind og siðræn viðmið einstaklinga (Unesco, 2006). 
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2.5 Vangaveltur um útbreiðslu leikrænnar tjáningar í skólakerfinu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 2007, er sérstakur kafli tileinkaður leikrænni 

tjáningu. Þar er gerður greinarmunur á hugtökunum leikræn tjáning og leiklist. Munurinn felst 

í því að í leiklist er markvisst stefnt að sýningu fyrir áhorfendur en í leikrænni tjáningu er 

tjáningin sjálf markmiðið. Þannig er leikræn tjáning notuð sem kennsluaðferð þar sem reynsla 

nemenda er aðalatriðið (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Þrátt fyrir að nákvæmar upplýsingar 

liggi ekki fyrir um útbreiðslu leikrænnar tjáningar sem kennsluaðferðar í grunnskólum 

hérlendis þá eru vísbendingar um að hún sé ekki jafn mikið notuð og Aðalnámskrá 

grunnskóla mælir fyrir um. Ástæður þess gætu meðal annars verið að útfærsla leikrænnar 

tjáningar sem kennsluaðferðar er nokkuð sem vefst gjarnan fyrir kennurum og margir treysta 

sér ekki til að nýta aðferðirnar sem skyldi. Ljóst er þó að margir skólar sinna leikrænni 

tjáningu afar vel og eru Háteigsskóli og Hlíðaskóli gott dæmi um slíkt. Háteigsskóli var 

móðurskóli leiklistar í kennslu á árunum 2003-2006 en í dag er leiklist samofin kennslu allra 

árganga í skólanum auk þess sem kennarar sækja námskeið hjá leiklistarkennara 

(Háteigsskóli, 2009).  

Samkvæmt rannsókn, sem María Pálsdóttir gerði í samvinnu við fræðsludeild 

Þjóðleikhússins árið 2003 um notkun leikrænnar tjáningar í grunnskólum Reykjavíkur, hefur 

aðeins hluti grunnskóla borgarinnar leikræna tjáningu á skólanámskrá sinni (María Pálsdóttir, 

2003). Rannveig Þorkelsdóttir gerði rannsókn á stöðu leiklistar í grunn- og framhaldsskólum 

árið 2009 og eru niðurstöður hennar í takt við þetta. Þær sýna að aðeins rúmlega 40% 

skólanna sem tóku þátt kenndu leiklist sem valgrein en leiklist var hluti af námskrá aðeins um 

32% skólanna og í 33% skólanna var leiklist notuð sem kennsluaðferð (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009). Hafa ber í huga að niðurstöður Rannveigar eiga við bæði grunn- og 

framhaldsskóla og gefa því ekki nákvæma mynd af stöðunni í grunnskólum landsins. Þessar 

niðurstöður gefa tilefni til nánari skoðunar í ljósi þess að leikræna tjáningu á að kenna 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og ætlast er til að skólar semji sína skólanámskrá með 

hana innanborðs. 

Niðurstöður rannsókna Maríu og Rannveigar kalla fram spurningar um hvers vegna 

leikræn tjáning er ekki útbreiddari í grunnskólum landsins og því hvers vegna markmiðum 

Aðalnámskrár er ekki fylgt eftir í þessu samhengi. Er ástæðan sú að kennarar eru óöruggir við 

notkun þessara kennsluaðferða? Er það tímaskortur sem veldur? Eða jafnvel skortur á 

kennsluefni, leiðbeiningum eða jafnvel áhuga kennara? Getur verið að þessi þáttur sé 

vanræktur í kennaranáminu? Ef notkun leikrænnar tjáningar reynist jafn fátíð og 
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rannsóknirnar gefa til kynna má spyrja sig hvort Aðalnámskrá grunnskóla sé í raun aðeins 

notuð til viðmiðunar og hvort skólastjórnendur leyfi sér að velja og hafna þeim markmiðum 

sem hún setur. Þessar vangaveltur sýna að þörf er á rannsókn sem kannar útbreiðslu 

greinarinnar hérlendis. Fyrir liggur að engin slík rannsókn hefur verið gerð (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2009). Sú rannsókn gæti einnig kannað ástæður þess að greinin er lítið notuð af 

grunnskólakennurum þrátt fyrir skýr markmið Aðalnámskrár og gefið tilefni til athugunar á 

stöðu annarra námsgreina auk þess að kanna viðhorf skólastjórnenda gagnvart námskránni og 

mikilvægi þess að uppfylla markmið hennar. Upplýsingar sem slík rannsókn gæfi, gætu nýst 

við skipulagningu kennaranáms, eflingu leikrænnar tjáningar hjá kennurum almennt og við 

hönnun leiðbeinandi efnis fyrir kennara sem myndi svo styrkja leikræna tjáningu enn frekar.  

 
2.6 Eru listgreinar jaðargreinar grunnskólans? 

Listir eru nefndar sem hluti þeirrar lykilhæfni og viðmiða sem setja skal við lærdóm. Í skýrslu 

sem gefin var út af Menntamálaráðuneytinu um þróun menntastefnu á Íslandi segir:  

„Mikilvægt er að virkja og viðhalda sköpunarkrafti einstaklinga þannig að hann nýtist þeim í 

lífi og starfi. Jafnframt er skilningur á eigin menningu og annarra þjóða grunnur að opnu 

viðhorfi og áhuga á margbreytileika lífsins“ (Menntamálaráðuneytið, 2010a:82).  Í hefð-

bundnu, bókmiðuðu menntakerfi er tilhneiging til að líta á listgreinar almennt og þá jafnframt 

leikræna tjáningu sem óþarfa. Þar er áhersla oft og tíðum lögð á raungreinar og vísindi þar 

sem hið röklega er í forgangi og sköpunargáfu nemenda er gefinn lítill gaumur. Í slíku 

umhverfi má vel vera að leikræn tjáning sé litin hornauga og jafnvel talin til óþurftar. Þar séu 

börn að leik en ekki að stunda nám sitt af alvöru. Lýsingar menntunarfræðinga um ávinning 

leikrænnar tjáningar (sjá þriðja kafla) eru byggðar á rannsóknum sem gerðar hafa verið um 

gagnsemi hennar við kennslu grunnskólabarna. Niðurstöður slíkra rannsókna, sem hafa verið 

unnar síðustu ár af fagmönnum á sviðinu, hafa komið greininni til góða þegar kemur að 

rökræðum um listgreinar almennt og þá sér í lagi leikræna tjáningu og virði hennar í starfi 

með ungmennum.  

 Menntakerfi okkar verður nú fyrir niðurskurði líkt og önnur svið þjóðfélagsins sökum 

ríkjandi efnahagsástands. Áhugavert er að leiða hugann að listgreinum í því sambandi og er 

efni í aðra rannsókn að skoða hvernig slíkur niðurskurður fer með vægi listgreina í 

samanburði við bóklegar greinar. Stundum er sagt að í kreppuástandi blómstri listsköpun og 

menningarlíf í samfélögum þar sem fólk leggur meira í að efla andann og endurmetur 

forgangsröðun sína. Áhersla Menntamálaráðuneytisins á bóklegar greinar í samræmdum 
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könnunarprófum gætu gefið vísbendingu um það mikilvægi sem slíkar greinar virðast hafa í 

menntakerfinu. Það gæti þó einnig vísað til þess hversu illmælanlegir þættir listgreina geta 

verið og oft og tíðum háðir huglægu mati hvers og eins. Þessi áhersla á bóklegar greinar gefur 

tilefni til vangaveltna um þá nemendur sem eru á heimavelli í listgreinum og hvaða áhrif slík 

áhersla hefur á þá. Þessir nemendur finna oft til vanmáttar í skólanum þar sem þeir fá ekki 

nægilega örvun á sínum styrkleikum og tækifæri til að blómstra á sinn hátt og njóta sín í 

skólastarfinu.  

 Breski rithöfundurinn og menntunarfræðingurinn Ken Robinson hefur skrifað margar 

greinar og bækur um menntun og listir. Í bók sinni Out of our minds: learning to be creative, 

sem kom út árið 2001, fjallar hann um mikilvægi þess að takast á við og þroska sínar skapandi 

hliðar. Hann heldur því fram að skólakerfið eigi það til að drepa niður sköpunargáfu nemenda 

í stað þess að efla hana vegna þeirrar ofuráherslu sem lögð er á tungumál og stærðfræði. 

Efling listgreina í skólakerfinu og þar með leikrænnar tjáningar í kennslu væri ein leið til að 

snúa við þeirri þróun sem Ken Robinson talar um í bók sinni. Robinson vill meina að 

sköpunargáfan sé jafn mikilvæg og læsi og ætti að hafa jafn mikið gildi innan menntakerfisins 

(Robinson, 2001).  

 

2.7 Samfélagsleg áhrif listfræðslu 

 Samkvæmt Ken Robinson er áhersla í menntamálum þróaðra ríkja lögð á þau fög sem talin 

eru hafa jákvæðust áhrif á hagkerfi landanna, þ.e. vísindi og tækni. Þar sem slík menntun er 

eftirsótt í nútíma samfélögum, þar sem hið hagræna er oft í forgangi, liggur beinast við að 

skólakerfið „framleiði“ einstaklinga menntaða í þeim fögum. Við þessar aðstæður verða hinar 

„mýkri greinar“ svo sem listir og hugvísindi minna mikilvægar og minni áhersla lögð á þær. 

Hann segir skólakerfið í raun ýta nemendum sínum í átt til þeirra greina sem koma munu að 

gagni fyrir hagkerfið, en listir falla ekki nægilega oft í þann flokk. Robinson vill meina að 

með þessari áherslu gefist þeim sem eru sterkir á sviðum vísinda og tækni möguleikar til að 

þróa sína hæfileika en jafnframt fái þeir ekki tækifæri til að kanna styrkleika sína á öðrum 

sviðum eins og til dæmis í listgreinum.   

Árið 1988 var gerð rannsókn á hagrænu mikilvægi lista í Bretlandi. Við birtingu 

þeirrar rannsóknar urðu ákveðin kaflaskil varðandi viðhorf til lista frá sjónarhorni almennings 

sem og hins opinbera. Fyrir þann tíma var litið á listir sem áhugaverðar en ekki gagnlegar 

hagkerfinu en rannsóknin sýndi hins vegar fram á að hinn skapandi iðnaður legði til verulegar 

tekjur inní hagkerfi þjóðarinnar auk þess að leggja til margvísleg störf. Í rannsókninni voru 
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skapandi atvinnugreinar taldar meðal annars arkitektúr, útgáfustarfsemi, auglýsingar, listir, 

hönnun og starfsemi sjónvarps og útvarps. Árið 1998 var staðan skoðuð aftur og hafði þá 

framlag hinna skapandi atvinnugreina aukist tífallt (Robinson, 2001).  Hagstofa Íslands safnar 

upplýsingum um framlag atvinnugreina til landsframleiðslu hérlendis en séu skoðaðar 

upplýsingar frá árinu 2003 má sjá að framlag menningar er um 4% sem er töluvert meira en 

margar aðrar greinar en til samanburðar má nefna að landbúnaður lagði til 1.4% sama ár 

(Ágúst Einarsson, 2004). Nýjar upplýsingar komu fram í desember 2010 um sama málefni 

þegar út komu niðurstöður kortlagningar hagrænna áhrifa skapandi greina. Í ljós kom að árið 

2009 áttu skapandi atvinnugreinar 6.36% virðisaukaskattskyldrar veltu af heildarveltu allra 

atvinnugreina á Íslandi. Til samanburðar áttu fiskveiðar 4.39% og landbúnaður 0.99% sama ár 

(Rannsóknarmiðstöð skapandi greina, 2010). Þessar upplýsingar gefa til kynna að þáttur hinna 

skapandi atvinnugreina sé vaxandi hérlendis þegar kemur að hagrænum þáttum. Það gefur 

aftur tilefni til að huga að eflingu listgreina í menntakerfinu þar sem sköpunarkraftinum sé 

veitt sérstök athygli og upplifun nemenda af listum gefinn gaumur. Mikilvægi þess að kynna 

nemendum listform af ýmsu tagi stuðlar að því að upp vaxi öflugir neytendur lista auk þess 

sem það eykur líkur á því að nemendur velji sér starfsvettvang tengdum menningu og listum.  

Segja má að menning og menntun beri með sér jákvæð ytri áhrif sé litið til þess 

ávinnings sem nefndur hefur verið hér að framan. Það styrkir enn frekar þá skoðun að 

listfræðsla ætti að hafa mikið gildi í menntun barna og ungmenna. Hún er talin þroska 

tilfinningalega greind, sköpunarmátt og siðræn viðmið auk annarra mikilvægra þátta. 

Samfélag einstaklinga sem gæddir eru þeim kostum sem hér eru nefndir gefur von um 

samfélag sem einkennist af samkennd, virðingu fyrir skoðunum annarra og efldri 

siðgæðisvitund.  
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3. Leikræn tjáning  

 

Neyttu þeirrar gáfu, sem þú átt. Það yrði heldur hljótt í skóginum ef engir fuglar mættu syngja 

þar nema þeir, sem syngja best. 

(Henry Van Dyke) 

 

Leiklist/leikræn tjáning er þverfagleg grein sem hentar vel til að auka fjölbreytni kennslu-

aðferða innan grunnskólans.  „Leiklist er kennslutæki sem stuðlar að sjálfstæði nemenda og 

þar er markvisst unnið að því að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi 

nemenda og þeim gefið tækifæri á þekkingaröflun sem ýtir undir frumlega hugsun og 

sjálfstæð vinnubrögð“ (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:6). Í listgreinahluta 

Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007 er gerður greinarmunur á hugtökunum leikræn 

tjáning og leiklist. Munurinn felst í því að í leiklist er markvisst stefnt að sýningu fyrir 

áhorfendur en í leikrænni tjáningu er tjáningin sjálf markmiðið. Þannig er leikræn tjáning 

notuð sem kennsluaðferð þar sem reynsla nemenda er aðalatriðið (Menntamálaráðuneytið, 

2007a). Í fyrrnefndri skýrslu Anne Bamford sem Menntamálaráðuneytið gaf út árið 2009 og 

fjallar um listfræðslu á Íslandi, er einnig gerður greinarmunur á kennslu í listum og kennslu í 

gegnum listir (Bamford, 2009). Í umfjöllun þessari verður notast við báðar skilgreiningarnar. 

Fjallað verður um gildi leikrænnar tjáningar og skoðað verður hvernig hún er nýtt í kennslu 

bæði sem sjálfstæð námsgrein og sem samþættingartæki námsgreina. 

Leiklist hefur þróast sem kennsluaðferð innan skólanna, virk, gagnvirk, skapandi leið 

til náms sem byggist á hlutverkaleik. Útkoman endar stundum sem afurð sem sýnd er 

áhorfendum (e. product) en oftast þó aðeins innan námshóps sem leið til að dýpka skilning og 

upplifun nemenda (e. process) á námsefninu. Nemendur geta þannig verið bæði í hlutverki 

flytjenda og áhorfenda og þannig upplifað verkefnið á mismunandi vegu (Baldwin, 2004).  

 Leikræn tjáning hefur ákveðna sérstöðu innan grunnskólans þar sem henni er ekki 

gefinn tími á viðmiðunarstundaskrá þrátt fyrir skýr markmið Aðalnámskrár grunnskóla um 

notkun hennar í kennslu grunnskólabarna. Tengsl hennar við þær kenningar sem uppi eru í 

menntunarfræðum eru ljósar og má nefna fjölgreindakenningu Howard Gardner í því 
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sambandi sem og hugsmíðahyggju og hugmyndir fræðimannanna John Dewey, Lev Vygotsky 

og Jean Piaget. 

Greinin hefur gildi sem hluti af einstaklingsmiðuðu námi í skólakerfi sem gerir ráð 

fyrir öllum nemendum, einnig þeim sem þurfa á sértækri námsaðstoð að halda. Þannig er hún 

mikilvægur hluti fjölbreyttra og skapandi kennsluaðferða og kemur að gagni við einstaklings-

miðun náms. Viðhorf til leikrænnar tjáningar er umhugsunarefni þegar staða greinarinnar er 

skoðuð og mikilvægt er að ígrunda hvaða leiðir eru færar til eflingar hennar innan skóla-

kerfisins. Við slíka skoðun er nauðsynlegt að taka til greina þær takmarkanir sem geta haft 

áhrif á notkun greinarinnar og líta með opnum huga á þá möguleika sem hún býður.  

 

3.1 Gildi og sérstaða leikrænnar tjáningar 

Leikræn tjáning byggir á ferli sem börn nota frá unga aldri, því að nota ímyndunarleik eða 

hlutverkaleik til að læra á sig og umhverfi sitt. Hún nýtist í þjálfun líkamlegrar færni, tjáningu 

og orðaforða auk annarra mikilvægra þátta (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Leikræn tjáning 

getur verið hentug leið fyrir kennara til að miðla efni til barna á lifandi hátt, glæðir áhuga og 

virkjar hvern nemanda. Auðvelt er að tengja hana flestum námsgreinum og gefur hún 

möguleika á afar fjölbreyttri og ekki síst skemmtilegri upplifun við nám. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir: 

 

Sérstaða leikrænnar tjáningar er hlutverkaleikurinn og persónusköpunin. Nemendur 
læra að setja sig spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður. Skilningur og nám á 
sér stað vegna þeirrar kröfu sem þessar aðstæður gera til þátttakenda. Með leikrænni 
tjáningu öðlast nemandinn aukinn sjálfsskilning og bætt sjálfsmat. Hinar sértæku 
aðferðir greinarinnar auðvelda honum að yfirvinna tilfinningalegar og líkamlegar 
hömlur og þróa sjálfstraust í daglegum samskiptum. Í leiklist og leikrænni tjáningu 
taka nemendur þátt í skipulagðri og markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska 
(Menntamálaráðuneytið, 2007a:39). 
 
 
Leikræn tjáning getur haft ákveðið forvarnargildi sé litið til aðferða sem stuðla 

markvisst að styrkingu sjálfsmyndar með það að markmiði að gera ungmenni hæfari til að 

taka sínar eigin ákvarðanir, byggðar á eigin forsendum án jafningjaáhrifa. Hlutverkaleikurinn 

nýtist til þessara markmiða og veitir nemendum vettvang til að tjá sig bak við nokkurs konar 

grímu sem auðveldar þeim að stíga út fyrir mörkin sem þeir hafa sett sér. Í því ferli sem 

nemendur leikrænnar tjáningar feta í gegnum, má segja að þeir nái að lifa sig inní hlutverk 

sem gerir þær kröfur að þeir takist á við ábyrgð persónunnar og þau vandamál sem hún glímir 
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við. Við slíkar aðstæður myndast tækifæri til að greina og skilja tilfinningaleg viðbrögð og 

umræðugrundvöllur til að rökræða eigin túlkanir og upplifanir (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004).  

 

Nota má frásagnir, myndabækur og ljóð til að byggja upp ferli í leiklist en í raun er 
verið að fjalla um tilfinningar og mannleg samskipti. Textinn eða frásögnin er rammi 
til að virkja nemendur á áhrifaríkan hátt í því sem kennslustundin fjallar um  (Anna 
Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:9).  
 
 
Efling þeirra þátta sem unnið er með í leikrænni tjáningu geta skipt sköpum í mótun 

sjálfsmyndar barna og unglinga. Þá er helst að nefna uppbyggingu sjálfstrausts, félagsþroska 

og eflingu samskiptahæfni, að hugmyndaauðgi fái notið sín sem og sköpunarkraftur og 

tjáning. Afar mikilvægt er að börn og unglingar nái að þroska félagsþroska sinn. Í okkar 

flókna samfélagi eru gerðar sífellt meiri kröfur um góða samvinnuhæfni þegar að starfslýsing-

um kemur en auk þess er samskiptahæfni einn lykilþátta hamingjuríks lífs. Að fólk búi yfir 

færni til samskipta og þroska til að takast á við úrlausnarefni sín á uppbyggilegan hátt hlýtur 

að vera afar mikilvægt. Leikræn tjáning getur komið að gagni við þjálfun slíkrar samskipta-

færni þar sem hlutverkaleikur skipar stóran sess, auk þess sem oftast er unnið í hópum þegar 

aðferðir leikrænnar tjáningar eru notaðar og þar þurfa nemendur að taka tillit til annarra, 

semja sín á milli og hlusta á aðra. Leikræn tjáning stuðlar þannig að uppbyggingu jákvæðrar 

sjálfsmyndar, félagsþroska og tjáningar sem er afar mikilvægt í uppeldi sjálfstæðra og 

samskiptafærra einstaklinga. Það er einmitt tilgangur grunnskólanna að hjálpa til við að móta 

einstaklinga gædda þessum kostum sem munu hafa nægilega sterka sjálfsmynd til að takast á 

við lífið í okkar flókna samfélagi.  

Í tímans rás hefur leiklist átt stóran þátt í samfélögum manna. Þar hefur hún komið að 

gagni sem tæki til að spegla hegðun fólks og gefið því vettvang til að spyrja spurninga sem 

leitt hafa til breytinga og þróunar. Á sama hátt getur leiklist átt þátt innan þess samfélags sem 

grunnskólinn er með því að spegla hegðun nemenda, afrek þeirra og viðfangsefni. Þar er 

nemendum gefinn vettvangur til að stíga inní aðstæður og hlutverk sem eru ólík þeim sem þeir 

upplifa sjálfir og þannig gefst þeim kostur á að upplifa afleiðingar af hegðun og ákvörðunum 

sem þeir taka í hlutverki (Dickinson og Neelands, 2006). 
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3.2 SNÍGL 

Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum leikrænnar tjáningar á nám barna 

en fram að þessu hefur ekki verið til íslensk rannsókn um efnið. Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Þorkelsdóttir hafa bætt úr því með rannsókn sinni, SNÍGL, sem gerð var árið 2008. 

Rannsóknin miðaði að því að kanna áhrif notkunar leikrænnar tjáningar í kennslu á nám barna 

og var liður í átaki í eflingu greinarinnar innan grunnskóla. Beitt var nokkrum ólíkum 

rannsóknaraðferðum, til að mynda voru tekin viðtöl við 16 kennara sem höfðu skuldbundið 

sig til að nota aðferðir leiklistar í tveimur kennslustundum á viku allan veturinn. Þessir 

kennarar höfðu fengið ítarlega kynningu á aðferðum leiklistar í kennslu, kennsluefni og 

verklega kennslu. Í viðtölunum kom fram að öllum kennurunum þóttu aðferðirnar góð leið til 

að miðla námsefninu en þeir nefndu plássleysi og óöryggi hjá nemendum og kennurum sem 

mögulega galla við notkun þeirra. Í niðurstöðum Ásu Helgu og Rannveigar kemur fram að 

öllum kennurunum þóttu nemendur, sem fundu sig ekki í bóklegu námi, blómstra í kennslu-

stundum þar sem aðferðir leiklistar voru notaðar. Jafnframt nefndu þeir að nemendum af 

erlendum uppruna hefði gengið sérstaklega vel í slíkum kennslustundum og að þeir hefðu 

getað nálgast verkefnin með samnemendum sínum á jafningjagrundvelli. Einnig töldu 

kennararnir að þessir nemendur hefðu náð auknum hugtakaskilningi vegna þeirra ólíku 

aðstæðna sem leikræna tjáningin setti þá í.  Niðurstöðurnar benda jafnframt til þess að leikræn 

tjáning henti nemendum með námsörðugleika vel. Sú hópavinna sem aðferðin byggist á, er 

sérlega hentug leið fyrir nemendur til að læra hver af öðrum og auka við félagsþroska sinn 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir, 2010). 

  
3.3 Tengsl við menntunarfræði 

Hugmyndir svissneska sálfræðingsins Jean Piaget um vitsmunaþroska barna, höfðu mikil 

áhrif á menntunarfræði á 20. öld. Hann setti fram kenningar um að vitsmunaþroski barna færi 

fram í fjórum þrepum sem öll börn fara í gegnum en mögulega á mismunandi hraða. Piaget 

lagði áherslu á að börn þróuðu þekkingu sína sjálf í samspili við umhverfi sitt. Hann áleit að 

einstaklingurinn aðlagaði nýja reynslu að þeirri þekkingu sem hann hefði áður tileinkað sér og  

byggði þannig upp skilning, en mikilvægt væri að vitsmunaþroski hans væri á réttu þrepi til 

að hann gæti byggt ofan á þekkingu sína. Piaget taldi leikinn mikilvægan fyrir þroskaferlið 

þar sem hermileikir hefðu hlutverki að gegna til að hjálpa börnum að skilja hvernig hlutirnir 

ganga fyrir sig. Hann sagði eðlislæga forvitni einstaklingsins vera hvatningu til náms þar sem 

hann leitaðist ávallt eftir nýrri reynslu til að bæta við þekkingu sína. Hugmyndir Piaget höfðu 
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áhrif á hlutverk kennarans sem samkvæmt honum átti ekki lengur að vera aðeins í hlutverki 

fræðarans, heldur yrði að fylgjast með þroska nemenda og leiðbeina þeim til eigin uppgötvana 

(Mooney, 2000). 

 Bandaríski heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey setti fram 

hugmyndir um reynslu og menntun sem eiga vel við þær upplifanir sem notkun leikrænnar 

tjáningar hefur í för með sér fyrir nemendur. Dewey sagði að börn lærðu best þegar þau hefðu 

samskipti við annað fólk, bæði í einstaklings- og hópvinnu með jafningjum eða fullorðnum 

(Mooney, 2000). Hann lagði áherslu á að reynslan skipti höfuðmáli ef nám ætti að eiga sér 

stað (e. learning by doing) en nefndi jafnframt að mikilvægt væri að reynslan væri af réttum 

toga. Öll reynsla stuðlar ekki að menntun samkvæmt Dewey þar sem sum reynsla getur haft 

neikvæð áhrif á einstaklinginn og jafnvel átt þátt í að stöðva þroska. Það er því í höndum 

kennarans að skipuleggja upplifanir nemenda á þann hátt að þær reynist þeim uppbyggilegar 

til frekara náms (Dewey, 2000). 

 Rússneski sálfræðingurinn LevVygotsky hafði trú á því að nám barna ætti sér stað við 

leik. Hann talaði um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal developement) og átti þá 

við þá færni sem liggur milli þess sem barn hefði á valdi sínu án aðstoðar annarra og þeirrar 

færni sem það gæti náð með aðstoð annarra, svo sem kennara eða jafningja. Hann lagði 

áherslu á að velja verkefni handa börnum sem væru aðeins fyrir ofan getu þeirra og þeim væri 

fylgt eftir með leiðbeiningum frá fullorðnum eða börnum sem væru komin lengra í námi sínu. 

Vygotsky talaði um mikilvægi þess að fylgjast með börnum og gera sér grein fyrir hvert þau 

væru komin í þroskaferlinu. Mikilvægi samskipta við nám var Vygotsky hugleikið og sýndu 

kenningar hans fram á að nám er ekki einstaklingsmál sem fara á fram í hljóði heldur ætti að 

hvetja nemendur til samræðna um viðfangsefni sín (Mooney, 2000).   

 Hlutverkaleikurinn sem leikræn tjáning byggist á styður vel við hugmyndir Vygotskys 

þar sem nemendur setja sig í hlutverk fullorðinna og fást við viðfangsefni sem eru utan þeirra 

venjulegu athafna. Þannig mætti segja að þeir séu á svæði mögulegs þroska að fást við 

viðfangsefni sem þeir ráða ekki við án hjálpar í raunveruleikanum en fá í hlutverkaleiknum 

möguleika á að reyna við og fá aðstoð frá samnemendum eða kennara í ferlinu. Auk þess 

byggjast aðferðir leikrænnar tjáningar gjarnan á hópvinnu þar sem samræður og samskipti 

skipta höfuðmáli við úrlausn verkefna og stuðla að auknum þroska og námi nemenda.  

 Hugmyndir ofangreindra fræðimanna eiga það sameiginlegt að tengjast allar 

hugsmíðahyggjunni sem snýr að því að hver einstaklingur byggir upp sitt eigið nám með því 

að setja nýjar upplýsingar í samhengi við sína fyrri þekkingu. Þeir sem aðhyllast kenningar 

hugsmíðahyggjunnar leggja áherslu á að félagsleg samskipti hafi áhrif á vitsmunaþroska 
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einstaklingsins (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). Leikræn tjáning á vel við hugsmíðahyggjuna 

þar sem hún gerir einstaklingum kleift að byggja upp þekkingu sína í sínum eigin heimi auk 

þess sem hún nýtir þá möguleika sem samskipti við aðra hafa fram að færa fyrir 

einstaklinginn. Hún gerir þær kröfur að viðkomandi sé virkur þátttakandi í ferlinu við að 

kanna nýjar aðstæður en gefur kennara einnig tækifæri til að skilja hvar nemendur eru staddir 

í þroskaferlinu (Catterall, 2007). Menntastefnan og Aðalnámskrá grunnskóla með öll sín 

markmið er í raun andstæð þeim hugmyndum hugsmíðahyggjunnar að nemendur eigi sjálfir 

að byggja upp nám sitt, en kenningin leggur áherslu á að námsumhverfið sé hvetjandi, að tillit 

sé tekið til fyrri þekkingar nemenda og að verkefnin sem nemendur fást við tengist þeirra 

veruleika (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009).  

 Bandaríski menntunarfræðingurinn Elliot Eisner tekur undir ofangreindar hugmyndir 

um mikilvægi reynslunnar þegar kemur að menntun. Hann heldur því fram að reynsla sé 

forsenda þroska þar sem hún sé vettvangur menntunar. Hann talar um mikilvægi þess að 

skólaumhverfi sé nærandi fyrir nemendur þar sem það mótar reynslu og þar með þroskaferli 

nemenda. Eisner leggur áherslu á gildi notkunar listforma í námi barna og telur skólakerfið 

ekki leggja verðskuldaða áherslu á listir í námskrárgerð sinni (Eisner, 2002). 

  Þær kenningar sem hafðar eru að leiðarljósi, þegar kennsla er skipulögð með leikrænni 

tjáningu, er hægt að skoða með tilliti til þeirra hugmyndastrauma sem ríkjandi eru í 

menntunarfræðum í dag. Fjölgreindakenning Howard Gardner er ein þeirra kenninga sem vísa 

má til í þessu sambandi þar sem hún liggur til grundvallar þeirri einstaklingsmiðuðu stefnu 

sem íslenskum grunnskólum er ætlað að vinna eftir. Einstaklingsmiðað nám mætti skýra sem 

aðferð til að koma til móts við þarfir hvers og eins í námi og kennslu með það að markmiði að 

allir fái notið sinna sterku hliða. Það er mikilvægur þáttur í þessu sambandi þar sem það 

hvetur kennara áfram til fjölbreyttra kennsluhátta og fær þá til að hugsa út fyrir hið 

hefðbundna form. Þannig er einstaklingsmiðun náms mikill drifkraftur í því skólaþróunarstarfi 

sem á sér stað í allmörgum grunnskólum landsins í dag.  

 Fjölgreindakenning Howard Gardner kom fyrst fram í bók hans Frames of mind sem 

kom út árið 1993, en þar veltir hann upp hugmyndum um margar gerðir mannshugans. Hann 

byggir kenningu sína á rannsóknum sem hann hafði framkvæmt á heilastarfsemi mannsins, en 

niðurstöður studdu hugmyndir hans um átta greindarsvæði heilans. Lykilatriði kenningarinnar 

snýr að þeim áhrifum sem menntakerfið getur haft ef hver einstaklingur fær tækifæri til að 

þroska sig og læra á sem fjölbreytilegastan hátt. Hann talar um að hver einstaklingur búi yfir 

hæfni á öllum sviðum og hafi möguleika til að þróa hverja greind fyrir sig. Allir hafi þannig 

möguleika á að þróa hverja greind ef veitt er örvun og leiðsögn við hæfi (Gardner, 1993). 
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Upphaflega nefndi Gardner sjö greindir:  málgreind, rök- og stærðfræðigreind, hreyfigreind, 

rýmisgreind, tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfþekkingargreind. Síðar hefur hann bætt 

við tveimur sem eru náttúrugreind og tilfinningagreind og því er í dag talað um níu greindir í 

kenningu Gardner (Baldwin, 2004). Leikræn tjáning fellur vel að fjölgreindakenningu 

Gardner þar sem hún gefur möguleika á að vinna með ólíkar greindir á skapandi hátt. Á 

meðfylgjandi mynd má sjá hvernig leiklist nýtist átta af greindarsviðum  Gardner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ása Helga Ragnarsdóttir. Munnleg heimild 21.4.2010).  

 

 

Málgreind: Leiklist eflir málgreind bæði í hinu talaða og ritaða máli í gegnum leikritun. Hún 

þjálfar frásagnarhæfileikann og tjáningu hvort sem er í gegnum spuna eða æfðar leiksenur. 

Rökgreind: Rökgreind kemur við sögu í leiklist þar sem oft er um að ræða lausnarnám (e. 

problem solving). Þar er áhersla lögð á að finna lausnir og rökræn hugsun eflist.  

Rýmisgreind: Rýmisgreind þjálfast í leiklist þar sem afstaða persóna á sviði skiptir máli. 

Mikilvægt er að hafa góða tilfinningu fyrir staðsetningu í rýminu þegar fengist er við 

leiklistaræfingar.  

Hreyfigreind: Hreyfing og kyrrstaða er stór hluti af leikrænni tjáningu þar sem mikilvægt er 

að hafa góðan skilning á eigin hreyfingum og áhrifum þeirra á meðleikendur. 

Rökgreind 

Stuðlar að rökrænni 
hugsun 

Málgreind 

Eflir 
frásagnarhæfileikann

Tónlistargreind 

Kennir mismunandi 
beitingu raddar

Leiklist og 
fjölgreindir 

Gardner 

Rýmisgreind 

Eykur tilfinningu fyrir 
afstöðu hluta 

Hreyfigreind 

Þjálfar notkun látbragðs 

Umhverfisgreind 

Vekur til umhugsunar 
um umhverfi sitt 

Samskiptagreind 

Hvetur til hópvinnu 

Sjálfþekkingargreind 

Tekist á við eigin 
tilfinningar

Mynd 1. Leiklist og fjölgreindir Gardner 
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Tónlistargreind: Tónlist skipar oft og tíðum stórt hlutverk í leiklist þar sem hún er notuð 

ýmist sem tæki til að skapa ákveðið andrúmsloft eða jafnvel sem hvati. 

Samskiptagreind: Leiklist reynir mikið á samskiptagreind þar sem um er að ræða hópvinnu og 

samskipti einstaklinga á milli. Áherslur eru lagðar á að nemendur hlusti á hvorn annan, beri 

virðingu fyrir skoðunum annarra og sýni samhyggð. Leikræn tjáning er þannig hentug leið til 

að efla félagsþroska. 

Sjálfþekkingargreind: Leiklist gefur möguleika á að læra að þekkja og skilja eigin tilfinningar. 

Leikræn tjáning hjálpar einstaklingum að skilja sitt eigið sjálf, skapar vettvang til að prófa 

tilfinningar og viðbrögð sem nýtast í leik og síðar í raunveruleikanum. 

Umhverfisgreind: Leikræn tjáning getur nýst til að þroska umhverfisvitund. 

Tilfinningagreind: Hlutverkaleikur gefur rúm til að kanna tilfinningar og skoða hegðun og 

viðbrögð bæði eigin og annarra.  

(Baldwin, 2004). 

Gavin Bolton og Dorothy Heathcote eru þekkt sem frumkvöðlar á sviði leikrænnar 

tjáningar og hafa haft umtalsverð áhrif á þróun greinarinnar síðustu ár. Bæði hafa þau numið 

fræðin hjá Peter Slade sem gæti talist brautryðjandi á sviðinu. Slade lagði áherslu á frjálsa 

sköpun og tjáningu einstaklingsins og æfingar hans miðuðu að skynjun og einbeitingu á 

frjálslegan hátt. Hugmyndir hans voru þróaðar áfram af öðrum nemanda hans, Brian Way, 

sem setti meiri þunga í að flokka aðferðir hans og fastmóta þær. Way taldi að leikræna 

tjáningu skyldi nota sem kennsluaðferð annarra námsgreina fremur en afmarkaða grein og 

lagði áherslu á að kennarar tileinkuðu sér þekkingu á notkun hennar við kennslu sína (Anna 

Jeppesen, 1994). Dorothy Heathcote tekur undir með Way og bætir við að leikræn tjáning sé 

tæki sem einstaklingar nýti sér gjarnan við að aðlagast nýrri reynslu. Þá á hún við að þegar 

tekist sé á við erfiðar aðstæður eigi fólk til að ímynda sér sig í þeirri stöðu og undirbúa sig 

þannig undir þá líðan sem mun fylgja (Wagner, 1976). Samkvæmt Bolton og Heathcote er 

leikræn tjáning hentug leið til að efla og hvetja nemendur til fjölbreyttrar notkunar 

tungumálsins, dýpka skilning þeirra á þeim viðfangsefnum sem fengist er við, efla sjálfstæði 

þeirra við vinnu sína og skapa tækifæri til að tileinka sér nýja þekkingu og tengja eigin 

reynslu (Anna Jeppesen, 1994). Breski prófessorinn, Jonothan Neelands, hefur haldið áfram 

að þróa hugmyndir Bolton og Heathcote og aðlagað þær nútímanum. Hann leggur áherslu á 

gagnsemi hlutverkaleikja í viðleitni nemenda til sjálfsþekkingar. Hann vill jafnframt halda á 

lofti þeirri staðreynd að leiklist í kennslu og leiklist í leikhúsi séu tvær skyldar greinar þar sem 
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aðferðir leiklistar séu notaðar ýmist til að kafa ofan í viðfangsefnið hverju sinni eða til að 

kynna verk nemenda (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

 

3.4 Skóli fyrir alla 

Líta má á nemendur grunnskólans sem spegil samfélagsins. Einstaklingarnir sem þar er að 

finna eru jafn ólíkir og þeir eru margir, en hlutverk skólans er að mennta þá alla á þeirra eigin 

forsendum. Þetta þýðir að skólinn skal koma til móts við nemendur út frá þeirra þörfum og 

styðja við þroska hvers og eins. Grunnskólinn er opinn öllum börnum óháð atgervi þeirra og á 

það við um fötluð sem ófötluð börn, afburðagreind sem greindarskert, börn sem skera sig úr á 

einhvern hátt svo sem hvað varðar þjóðerni, tungumál eða menningu. Hans hlutverk er 

einfaldlega að leggja sig fram við menntun allra barna (Menntamálaráðuneytið, 2006). Í 17. 

grein  grunnskólalaga segir: 

 
Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 
grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. 
Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra 
eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, 
nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar 
sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög 
um grunnskóla nr.91/2008).  
 

 

Jafnframt því sem skólum er ætlað að koma til móts við hvern nemanda á hans eigin 

forsendum og haga námi hans á áhugavekjandi hátt eiga þeir að leggja mat á skólastarfið með 

samræmdum könnunarprófum. Samræmdu prófin eru liður í því að gera skólastarfið 

skilvirkara en opinber birting niðurstaðna prófanna veldur því að grunnskólar eru í þeirri 

stöðu að milli þeirra getur myndast ákveðin samkeppni um meðaleinkunnir. Sé þetta haft í 

huga er áhugavert að velta upp þeirri spurningu hvort skólar geti í raun hámarkað árangur sinn 

á einkunnaskalanum ef þeir taka hlutverk sitt varðandi sérþarfa nemendur alvarlega (Arthur 

Morthens og Grétar L. Marínósson, 2002). En getur leikræn tjáning komið að gagni við 

kennslu nemenda með sérþarfir? Nemendum sem greindir eru með ofvirkni, athyglisbrest eða 

einhvers konar hegðunarvanda, hreyfihamlaða, sjónskerta og heyrnardaufa, getur leikræn 

tjáning sannarlega komið að gagni. Leikræn tjáning gefur þeim nemendum tækifæri til að 

losna undan þeirri flokkun sem felst í því að vera sérþarfa nemandi. Í leiklist fá þeir tækifæri 

til að læra á virkan hátt auk þess sem þeir fá að móta aðstæður og bregðast við þeim. Þeir geta 

tekist á við mismunandi tilfinningar í tilbúnum aðstæðum, en þar er hlutverk kennarans 
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mikilvægt, því val hans á hlutverkum getur skipt sköpum þegar kemur að árangri og gagnsemi 

æfinganna. Að gefa reiðum nemanda færi á að leika hlutverk viturs öldungs, þeim sem eru 

félagslega eingangraðir færi á að leika hlutverk foringjans eða þeim sem leggur í einelti færi á 

að leika hlutverk fórnarlambsins, gefur nemendum möguleika á að setja sig í spor annarra og 

skilja afstöðu og upplifanir ólíkar sinni eigin (Dickinson og Neelands, 2006).  

Nemendur með annað tungumál geta talist til nemenda með sérþarfir. Að byrja í 

nýjum skóla reynir mikið á börn en það álag sem bætist við þegar viðkomandi barn talar ekki 

tungumálið getur verið mikið. Í vinnu með slíkum nemendum getur leikræn tjáning komið að 

gagni þar sem nemendum gefst tækifæri til að tengja saman orð og athafnir. Skilningur á 

orðum og orðasamböndum er settur í beint samhengi við reynslu nemandans og það reynist 

afar gagnlegt til náms. Algengt er að leikræn tjáning sé unnin í hópvinnu og það gefur 

nemendum sem eru óöruggir í notkun tungumálsins möguleika á að leggja til málanna eins og 

þeir treysta sér til (Dickinson og Neelands, 2006).  

Bráðgerir nemendur geta einnig hagnast af notkun leikrænnar tjáningar í skólastarfi. 

Um er að ræða nemendur, sem eru sérlega sterkir í ákveðnum námsgreinum svo sem stærð-

fræði, tungumálum eða raungreinum, sem fá tækifæri til að yfirfæra þekkingu sína á þær 

tilbúnu aðstæður sem hlutverkaleikurinn gefur. Það er mikilvægt fyrir þá að skilja tenginguna 

milli námsefnisins og hagnýtingu þess í veruleikanum. Þeir geta verið öðrum nemendum hjálp 

við að skilja aðstæður og taka ákvarðanir byggðar á gefnum forsendum. Þeir fá tækifæri til að 

vinna sem fullorðnir en bráðgerir nemendur hafa oft sérstakan áhuga á viðfangsefnum þeirra 

fullorðnu. Þær óvissu aðstæður sem leikræna tjáningin býður uppá, þar sem fengist er við 

málefni sem hafa ekki endilega rétt eða röng svör, geta reynst bráðgerum nemendum erfiðar 

en um leið lærdómsríkar þar sem þeir þurfa að fara út fyrir sitt þægindasvið í náminu 

(Dickinson og Neelands, 2006).  

 

3.5 Leikræn tjáning sem kennsluaðferð 

Hægt er að útfæra leiklist í skólastarfi á mismunandi vegu. Hún getur verið kennd sem sérstök 

námsgrein þar sem kennd eru grunnatriði leiklistar, hún getur verið samþætt við aðrar 

listgreinar eða aðrar námsgreinar og hún getur verið leið nemenda til að skila af sér 

verkefnum með það að markmiði að sýna fram á að þeir hafi náð að tileinka sér ákveðið efni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er leikræn tjáning skilgreind sem þverfagleg grein og tekið er fram 

að hana beri að nota að hluta til samþættingar námsgreina. Í listgreinahluta hennar segir: 
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Greinin er þverfagleg og er ætlað að samþætta uppeldis- og menntamarkmið eins 
og þau eru sett fram í 2. grein grunnskólalaga.  
Greinin getur tengst skólastarfi á þrjá vegu 

 aðferð eða leið við kennslu —  almennir kennarar annast kennsluna 
 sjálfstæð námsgrein, leiklist — sérmenntaðir kennarar sjá um kennsluna 
 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 (Menntamálaráðuneytið, 2007a:41).  

 

Undanfarin ár hefur verið aukin umræða um mikilvægi þess að nemendur fáist við 

verkefni sem efli og þroski sköpunargáfu þeirra. Sköpunargáfa er talin stuðla að hamingju og 

sátt einstaklinga en þetta hefur einnig verið nefnt sem forsenda þess að hinn skapandi iðnaður 

haldi áfram að þróast á komandi árum. Í Bretlandi hefur verið unnið markvisst að því að efla 

þátt skapandi kennsluhátta og hefur leikræn tjáning verið nefnd í því samhengi. Skapandi 

kennsluaðferðir eru taldar virkja nemendur í eigin þekkingarleit með því að örva forvitni 

þeirra og kynna þeim ánægjuna af því að uppgötva upp á eigin spýtur. Leikræn tjáning sem 

kennsluaðferð hvetur nemendur til að rannsaka og kafa ofan í viðfangsefni sín, stuðlar að því 

að nemendur vinni saman í hóp að því að finna lausnir og hentar nemendum með mismunandi 

námsstíl. Hægt er að nýta hana til kennslu þvert á námsgreinar og eru kennarar og nemendur 

virkir í sameiginlegum verkefnum. Aðferðin er lifandi og hvetjandi til náms bæði fyrir 

einstaklinginn og hópa (Baldwin, 2004).   

Vísbendingar eru um að leikræn tjáning sé ekki nýtt í þeim mæli sem námskráin mælir 

fyrir um líkt og áðurnefnd rannsókn Rannveigar Þorkelsdóttur frá árinu 2009 um stöðu 

leiklistar í grunn- og framhaldsskólum leiddi í ljós (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 
Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með aðferðir leikrænnar 
tjáningar í almennu skólastarfi, bæði í verkefnum sem byggjast á námsefni og eins 
verkefnum sem hafa það markmið að byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í 
lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 2007a:41). 
 
 
Breskar rannsóknir hafa sýnt að þar í landi er staða leikrænnar tjáningar ekki í 

samræmi við menntastefnu landins, en þó er talið að þróunin sé í jákvæða átt. Þar hefur einnig 

komið fram að kennarar eru óöruggir við notkun aðferðarinnar og finnst þeir oft á tíðum 

skorta þekkingu auk þess sem margir virðast hafa neikvæða eigin reynslu af leiklist (Baldwin, 

2004). Það sama hefur komið í ljós hérlendis þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að kennarar 
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eru margir hverjir óöruggir við notkun leikrænnar tjáningar en það má rekja til ýmissa þátta 

svo sem ófullnægjandi þjálfunar á aðferðum hennar, óþægindum sem sumir kennarar upplifa 

við að stíga út fyrir sinn þægindaramma í kennslunni auk þess sem aðferðirnar reyna á 

kennarann á annan hátt en þeir eru vanir úr kennslu með hefðbundnari aðferðum. Svo virðist 

sem fákunnátta varðandi það hvernig hægt sé að nýta leikræna tjáningu til að nálgast 

viðfangefni annarra greina sé stór þáttur (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007). Til að gefa hugmynd 

um hvernig hægt er að nýta leikræna tjáningu til kennslu annarra námsgreina fer hér á eftir 

upptalning hugmynda. Hugmyndirnar byggjast á því að nemendur hafi lesið námsefnið og 

leiklistin sé nýtt sem leið til að dýpka skilning þeirra. Ferlið snýst um að saga er sögð þar sem 

nemendur lifa sig inní hlutverk og eiga þannig samskipti sín á milli.  

 

Íslenska: Nemendur vinna með Íslendingasögurnar, unnið er í hópum þar sem hver nemandi 

tekur að sér eitt hlutverk úr sögunni sem unnið er með og hóparnir stilla upp kyrrmyndum. Til 

þess að nemendur átti sig á hvað kyrrmynd er má minna á vaxmyndasöfn en vaxmyndir segja 

ákveðna sögu og lýsa ákveðnum persónum.  

Líffræði: Aðferðin sem notuð er kallast Kastljós, einn nemandi er valinn til að svara 

fyrirspurnum. Hann situr á stól fyrir framan hópinn og tekur sér hlutverk úr námsefninu. Hann 

getur til dæmis leikið hlutverk líffæris og nemendur geta spurt hann út í starfssemi þess 

líffæris.  

Kristinfræð/trúarbragðafræði: Unnið er í pörum þar sem nemendur fá úthlutað hlutverkum úr 

sögunni sem unnið er með auk þess sem ákveðnar aðstæður eru gefnar. Nemendur taka viðtöl 

og krefja viðmælendur sína svara. 

Saga: Nemendur fást við erfiðar ákvarðanir sem persónur hafa tekið á því tímabili sem unnið 

er með. Kennarinn er í hlutverki þess sem þarf að taka ákvörðun en nemendur stilla sér upp í 

tvær raðir sem mynda svokölluð samviskugöng. Kennarinn gengur í gegnum göngin en 

raðirnar hvetja hann eða letja til ólíkra ákvarðanna.  

Stærðfræði: Kennari fer í hlutverk þess sem ekki getur lært viðfangsefnið og nemendur kenna 

honum. Hentar vel þegar kennt er um form, nemendur stilla sér þá upp sem þríhyrningar, 

hringar og fleira.  

Eðlisfræði: Nemendur settir í hlutverk sem hugtak, til dæmis sameind og skrifa frásögn um 

dag í lífi sínu.   

Erlend tungumál: Unnið er með sögu sem hefur verið lesin áður. Myndaður er hringur og 

nemendur kasta á milli sín hnykli um leið og þeir segja eina setningu úr sögunni, á því 

tungumáli sem unnið er með, þar til sagan er öll. Nemendur verða að gæta þess að halda vel í 
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spottann um leið og þeir kasta til næsta nemanda. Þegar sögunni er lokið er vefurinn sem nú 

hefur myndast lagður á gólfið og líkist þá fallegum köngulóarvef. Nemendur geta síðan 

skrifað á litla miða vangaveltur sínar um örlög aðal sögupersónunnar og sett þá inn í vefinn. Í 

lokin ganga allir á milli og skoða og ræða það sem stendur á miðunum.  

(Ása Helga Ragnarsdóttir. Munnleg heimild 21.4.2010).  

 

Leikræn tjáning hentar einnig vel sem kennsluaðferð í þemanámi. Í bók Lilju M. 

Jónsdóttur, Skapandi skólastarf, er þemanám skilgreint sem viðfangsefni þar sem nemendur 

vinna í hópum eða einir við söfnun og flokkun upplýsinga sem þeir miðla síðar til annarra á 

ólíkan hátt. Nemendur vinna að markmiðum ákveðnum af kennara og áhersla er lögð á 

lausnarnám (e. problem solving). Lilja segir þemanám krefjast fjölbreyttra kennsluhátta auk 

þess sem nemendur séu virkir í mótun viðfangsefna og fái tækifæri til að vinna að verkefnum 

sem henta þeirra áhugasviði. Hún nefnir leikræna tjáningu sem hentuga leið til að vinna í slíku 

námi þar sem hún er hluti fjölbreyttra aðferða sem notaðar eru (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

               Þegar unnið er með aðferðir leikrænnar tjáningar er mikilvægt að verkefni séu sett 

fram á þann hátt að nemendur geti tengt þau við sinn eigin reynsluheim, það gefur náminu 

meiri dýpt og er hvetjandi til náms.  

 

3.6 Einstaklingsmiðað nám 

Í bók sinni Out of our minds, learning to be creative, fjallar Ken Robinson um hugtakið 

greind. Hann vill meina að áherslur skólakerfisins séu á bókagreind. Með þessu á hann við að 

þær greinar sem skólakerfið hefur haldið á lofti í aldanna rás svo sem stærðfræði og 

raungreinar séu þær greinar sem miðað er við þegar talað er um hvort einstaklingur teljist 

greindur eða ekki. Þetta telur hann vera stórkostlegan misskilning þar sem hann tekur undir 

hugmyndir Gardner um fjölgreindir þegar hann segir að fólk geti verið greint á mismunandi 

máta. Sumir séu góðir í stærðfræði en aðrir hæfari í tungumálum eða listsköpun og svo 

framvegis. Robinson nefnir að skólakerfið og þær fræðilegu kröfur sem það einblínir á, miðist 

allt við þá færni sem fólk býr yfir frá hálsi og uppúr og þar með séu dansarar og leikarar 

jafnvel komnir út fyrir rammann (Robinson, 2001).  

Í raun mætti segja að þessar vangaveltur Robinson séu nátengdar hugmyndum um 

einstaklingsmiðun náms sem liggja að miklu leyti til grundvallar þeirri skólaþróun sem á sér 

stað í íslenskum grunnskólum. Carol Ann Tomlinson er einn þeirra menntunarfræðinga sem 
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hefur fjallað um einstaklingsmiðað nám. Hún fjallar um einstaklingsmiðaða kennslu sem leið 

til að bregðast við nemendum sem einstaklingum og koma til móts við þarfir þeirra til að 

hámarka möguleika hvers og eins. Hún segir kennara þurfa að hafa í huga fjögur atriði 

varðandi nemandann þegar kennsla er skipulögð með þessum hætti. Það er hversu tilbúnir þeir 

eru til að takast á við námsefnið og á þá við þá þekkingu og skilning sem nemandinn býr 

þegar yfir til að byggja á og tengja við. Áhugi er annað atriði sem þarf að huga að og er þá átt 

við áhugasvið nemanda og hvernig hægt er að nýta það til hvatningar við þekkingarleit hans. 

Námsstíll er þriðja atriðið og vísar til þess hvernig hver einstaklingur lærir best. Fjórða atriðið 

snýr að líðan nemandans gagnvart náminu og hvernig hann upplifir sjálfan sig við námið 

(Tomlinson, 2003). Aðferðir leikrænnar tjáningar koma til móts við nemandann á þann hátt að 

huga að því hvar nemandinn er staddur í námi sínu auk þess sem reynsla hans er notuð til að 

tengja við hans eigin upplifanir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Leikræn 

tjáning byggir oft á hópvinnu sem er einnig hentug leið til einstaklingsmiðunar þar sem unnið 

er að því að efla samskipta- og samvinnuhæfni nemandans auk þess að koma til móts við 

mismunandi námsstíl og þarfir einstaklinga. Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur verið ötull rannsakandi í menntunarfræðum hér á 

landi. Hann segir vandamál hversu starf grunnskólans virðist miða að því að ætla öllum 

nemendum sem fæddir eru sama ár að ná sömu markmiðum á sama tíma. Athuganir hans á 

síðustu árum hafa sýnt fram á að kennslustundir eru í yfirgnæfandi fjölda tilfella skipulagðar 

þannig að allir nemendur fást við sömu viðfangsefni á sama tíma (Ingvar Sigurgeirsson, 

2003). Sé horft til hugmynda Tomlinson þá virðist þetta ekki í anda þeirrar 

einstaklingsmiðunar sem Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á. Í Aðalnámskrá segir: 

„Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum einstaklingi. Nemendur eiga 

rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni“ (Menntamálaráðuneytið, 2006:11). 

Ólíkum nemendum henta ólíkar aðferðir til náms og því er mikilvægt að notaðar séu 

fjölbreyttar aðferðir við kennslu til að auka möguleika nemenda á því að vinna með 

mismunandi aðferðum. Einstaklingsmiðun á að tryggja að hver nemandi fái tækifæri til að 

nema á þann hátt sem honum hentar best og geti þannig verið virkur í eigin námi. Þannig er 

unnið að því að byggja upp sjálfstraust nemandans og sjálfsvirðingu (Dickinson og Neelands, 

2006). Í máli Gerðar Óskarsdóttur, fyrrverandi fræðslustjóra Reykjarvíkurborgar, á opnum 

fundi um leiklistarkennslu árið 2003, kom fram að leikræn tjáning teljist mikilvægt tæki þegar 

fjölbreyttir starfshættir séu við lýði. Gerður telur leikræna tjáningu vel til þess fallna að 

samþætta við aðrar námsgreinar auk þess sem aðferðin rímar vel við áherslur fræðsluyfirvalda 

um einstaklingsmiðað nám (Gerður Óskarsdóttir, 2003). 
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 Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum sýndi 

fram á að skapandi kennsluaðferðir hugnast kennurum lítt og ástæðu þess er oft að rekja til 

tímaskorts og áherslu á að komast yfir ákveðið magn námsefnis. Einnig kom fram að kennarar 

líta svo á að erfiðara sé að hafa stjórn á nemendum og halda aga, séu notaðar slíkar aðferðir, 

en vinnubókarkennsla auðveldi bekkjarstjórn (Ingvar Sigurgeirsson, 1992). Þannig virðast 

margir kennarar hallast að því að vinnubókarkennslan og aðrar hefðbundnar kennsluaðferðir 

komi þeim fyrr og auðveldar að því marki að komast yfir námsefnið heldur en skapandi 

kennsluaðferðir. Sé menntastefnan skoðuð í þessu samhengi má nefna að í Aðalnámskrá 

grunnskóla er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og í almennum hluta hennar segir:  

 

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 (Menntamálaráðuneytið, 2006:15).  
 

Nýjar námsgreinar líkt og leikræn tjáning virðast samkvæmt rannsóknum standa 

höllum fæti andspænis þeim hefðbundnari. Það er kannski ekki að undra miðað við þá litlu 

eftirfylgni sem fylgir þegar nýjar áherslur eru lagðar fram líkt og gert hefur verið með 

leikræna tjáningu í Aðalnámskrá, en segja má að eftirfylgnin sé lítil sem engin. Í 

nágrannalöndum okkar er nýjum námsgreinum veittur stuðningur í formi námskeiða fyrir 

kennara, útgáfu kennsluefnis- og leiðbeininga en hérlendis er því ekki að heilsa. Ætlast er til 

að kennarar séu færir um að kenna ný viðfangsefni án þess að fá slíkan stuðning (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2003). Sé horft til þeirra ótal viðfangsefna og þátta sem kennarar þurfa að hafa 

á valdi sínu er því kannski ekki óeðlilegt að nýjum greinum sé ekki haldið á lofti líkt og 

æskilegt væri.  

 

3.7 Takmarkanir leikrænnar tjáningar í skólastarfi 

Þær vísbendingar sem við höfum um litla útbreiðslu leikrænnar tjáningar í skólum landsins 

(Rannveig Þorkelsdóttir, 2009) gefa tilefni til að skoða greinina með gagnrýnum augum. 

Hvers vegna nýta kennarar sér ekki leikræna tjáningu að því marki sem Aðalnámskrá mælir 

fyrir um? Benda má á nokkra þætti sem geta skýrt þetta. Í fyrsta lagi má nefna námsmat sem 

er einn af mikilvægustu þáttum farsæls skólastarfs. Í Aðalnámskrá segir:  



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

39 
 

Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum 
gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem Aðalnámskrá og skólinn setja þeim. 
Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig 
einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum 
(Menntamálaráðuneytið, 2006:16). 
 
 
Segja má að leikræn tjáning krefjist að miklu leyti huglægs mats á árangri nemenda. 

Vissulega er hægt að meta þekkingu á námsefni í íslensku sem kennt hefur verið með 

aðferðum leikrænnar tjáningar en aðrir þættir sem unnið er með geta verið á huglægari nótum. 

Þegar unnið er með reynsluheim nemenda og þeirra upplifun þá getur námsmat verið 

algjörlega háð þeim einstaklingum sem hlut eiga að máli og um leið nánast ómögulegt fyrir 

kennarann að meta. Leiklistin býður oft uppá óvæntar niðurstöður sem erfitt er fyrir 

kennarann að sjá fyrir og það gerir honum erfitt fyrir að meta hvort markmiðum hafi verið náð 

þar sem ekki er um að ræða rétta eða ranga niðurstöðu. Í öðru lagi hefur hópvinna verið nefnd 

sem takmarkandi þáttur við námsmat leikrænnar tjáningar. Þá er átt við þá staðreynd að erfitt 

getur verið að vita til fulls hversu mikið hver nemandi hefur lagt til vinnunnar og námsmatið á 

þá yfirleitt við hópinn sem heild. Í þriðja lagi getur bekkjarstjórnun talist til takmarkanna 

leikrænnar tjáningar. Í því umhverfi sem leikræn tjáning krefst, þar sem nemendur sitja ekki 

við borð með penna við hönd, getur reynst erfiðara að halda aga (Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2002).   

Það er hægt að álykta sem svo að ofangreindar takmarkanir leikrænnar tjáningar eigi 

þátt í því að margir kennarar leitast síður við að nota hana í kennslu sinni. Þegar kröfur 

skólakerfisins eru hafðar í huga þá er það skiljanlegt að nokkru leyti þar sem námsmat spilar 

stórt hlutverk. Aðalnámskrá grunnskóla setur kennurum ótal markmið sem þarf að uppfylla og 

yfirferð efnis setur þá oftar en ekki í tímaþröng. Þegar agastjórnun bætist við þá er ekki að 

undra að kennarar velji sér kennsluaðferðir sem gera þeim auðveldara fyrir að komast yfir 

námsefnið á kostnað fjölbreyttari kennsluhátta líkt og leikrænnar tjáningar.  

 

3.8 Viðhorf til leikrænnar tjáningar í skólastarfi – vangaveltur 

Þegar hugað er að því viðhorfi sem ríkjandi er gagnvart leikrænni tjáningu er áhugavert að 

velta fyrir sér hvaða gildi hugtakið hefur í hugum fólks. Í rannsókn Kristínar Ólafsdóttur frá 

árinu 2007 um þróun leikrænnar tjáningar, kemur fram að viðmælendur höfðu óljósa 

hugmynd um þýðingu hugtaksins. Viðmælendur höfðu skýra mynd af leiklist í formi 

leiksýninga sem settar eru upp sem hluti af skólastarfinu, hins vegar var hugtakið leikræn 
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tjáning mjög á reiki og margir gátu ekki gert fyllilega grein fyrir því hvernig aðferðin gæti 

nýst sem kennsluaðferð annarra námsgreina. Fram kom að hvorki nemendur né foreldrar 

þeirra höfðu skýra mynd af leikrænni tjáningu sem hluta skólastarfsins og því ekki að undra 

að þeir krefðust ekki uppfyllingu markmiða tengdum henni. Í rannsókninni kom einnig fram 

það álit viðmælenda að skortur á þjálfun í aðferðum leikrænnar tjáningar í kennaranáminu 

væri líkleg ástæða þess að þær eru lítið notaðar af kennurum. Nefnd voru námskeið sem 

viðmælendur höfðu sótt og fundist mikið til koma en því miður skorti stuðning þegar í 

kennslustofuna var komið og fljótlega hafi kennslan leitað í sama farveg og áður. Í 

rannsókninni er vitnað í orð Sifjar Guðmundsdóttur leiklistarfræðings sem segist hafa mætt 

tortryggni þegar hún reyndi að innleiða aðferðir leikrænnar tjáningar innan Kennaraháskólans 

á níunda áratug síðustu aldar. Hún talar um að viðhorfið hafi verið fordómafullt, álitið var að 

leikræn tjáning væri léttvæg og byggðist ekki á nægilega fræðilegum grunni. Svipaðar 

frásagnir komu frá kennurum sem sögðu frá upplifunum sínum á áttunda áratugnum, að hafa 

mætt skrýtnu augnaráði þegar þeir unnu með leikræna tjáningu með nemendum sínum þar 

sem fólk skildi ekki það sem fram fór og hélt að um stjórnlaust sprell væri að ræða. Einnig 

kom fram sú skoðun að það hefði áhrif á álit manna að greinin væri kennd án bóka í mjög 

bókmiðuðu námsumhverfi auk þess sem námsgreinar sem snúa að mannlegu eðli og 

tilfinningum valdi mörgum óöryggi. Svo virðist sem mörgum kennurum þyki það of mikið 

ómak að nýta leikræna tjáningu þar sem aðferðirnar krefjist þess jafnvel að húsgögn séu færð 

til auk þess sem ekki sé um eiginlegan námsefnispakka, sem hægt er að leggja fyrir nemendur 

að ræða (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2009). 

Síðustu ár hafa orðið breytingar á því námsframboði sem stendur kennaranemum til 

boða þegar kemur að leikrænni tjáningu. Í dag er í boði kjörsvið við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands sem heitir Tónlist, leiklist og dans og miðar að því að þjálfa nema markvisst í 

aðferðum þessara listgreina til að efla færni þeirra við nýtingu aðferðanna við kennslu barna 

og ungmenna (Háskóli Íslands, 2011). Einnig býður Listaháskóli Íslands nú upp á 

meistaranám í listkennslu sem ætlað er listafólki. Markmið námsins er að styrkja fræðilegan 

grunn ásamt því að efla færni til miðlunar þekkingar innan sem utan skólakerfisins 

(Listaháskóli Íslands, 2010). Þessar breytingar gefa tilefni til að vona að viðhorfið hafi breyst 

í garð greinarinnar því með aukinni fræðslu eykst skilningur og jafnframt gildi leikrænnar 

tjáningar.  
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3.9 Leikræn tjáning í Aðalnámskrá grunnskóla 

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla er kafli tileinkaður leikrænni tjáningu. Greinin er 

sett þar fram sem ein þeirra listgreina sem kynna skal grunnskólabörnum en hefur þó ekki 

fengið úthlutaðan tíma á viðmiðunarstundaskrá. Leikrænni tjáningu er ætlað að vera aðferð 

nýtt til kennslu annarra námsgreina, samþættingartól, eða boðið upp á hana sem námskeið eða 

valfag á unglingastigi. Í greinarhlutum Aðalnámskrárinnar eru gefnar leiðbeinandi hugmyndir 

um kennsluaðferðir sem henta hverri grein fyrir sig og er því áhugavert að velta fyrir sér hvort 

aðferðir leikrænnar tjáningar séu nefndar á nafn. 

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla er hvorki minnst á leikræna tjáningu né 

leiklist. Þar er þó fjallað um mikilvægi þess að notaðar séu fjölbreyttar kennsluaðferðir sem 

valdar skulu með tilliti til þeirra markmiða sem unnið er að hverju sinni auk þess sem ávallt 

skal miða við aldur og þroska nemenda. Þar er ennfremur tekið fram að fagleg ábyrgð sé 

kennarans þegar kemur að því að velja leiðir til uppfyllingar markmiða námskrár. Í almenna 

hlutanum er fjallað lítillega um listnám og tiltekið að tækifæri skuli gefast til listnáms sem 

stuðlar að þroska nemenda auk þess að kenna nemendum að njóta menningar og lista 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Í þeim hluta Aðalnámskrár grunnskóla sem fjallar um erlend tungumál er leikræn 

tjáning nefnd sem ein þeirra kennsluaðferða sem eiga vel við á öllum stigum námsins. Þar er 

talið mikilvægt að nemendur séu hvattir áfram til sköpunar og sjálfstæðis í vinnubrögðum og 

er leikræn tjáning nefnd í því sambandi ásamt hlutverkaleikjum, hermileikjum, lausnaleit og 

þemavinnu. Í sama hluta er tekið til mikilvægi þess að fjölbreytni ríki í vinnubrögðum og 

viðfangsefnum með það að markmiði að glæða og viðhalda áhuga nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b). 

Íslenskuhluti Aðalnámskrár grunnskóla nefnir leiklist ásamt söng, dansi og tónlist sem 

leið til að leika sér að tungumálinu. Fjallað er um samþættingu íslensku og listgreina sem leið 

til að styrkja skapandi skólastarf og kveikja áhuga nemenda á árangursríkan hátt. Talað er um 

mikilvægi þess að valdar séu fjölbreyttar nálganir í kennslu til að koma til móts við þann 

fjölbreytileika sem ríkir í nemendahópi (Menntamálaráðuneytið, 2007c). 

Í þeim hluta námskrárinnar sem snýr að íþróttum er leikræn tjáning nefnd sem einn 

þeirra þátta sem efla sjálfstraust og sjálfsímynd hvers nemanda. Leikræn tjáning, ásamt dansi, 

söng og sköpun er talin nauðsynleg í kennslu grunnskólabarna, hvort sem er sem hluti 

skólaíþrótta eða annarra námsgreina. Í þrepamarkmiðum íþrótta má finna leikræna tjáningu 

sem markmið líkams- og fagurþroska þar sem um er að ræða skapandi hreyfingu og sem 
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markmið félags-, tilfinninga- eða siðgæðisþroska þar sem samskiptafærni er áhersluatriði 

(Menntamálaráðuneytið, 2007d). 

Kristin fræði-, siðfræði- og trúarbragðafræði hluti námskrárinnar tekur til skapandi 

vinnubrögð sem mikilvægan þátt námsins. Námsgreinin er sögð hentug fyrir kennara til að 

beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og er leikræn tjáning nefnd í þrepamarkmiðum 1. bekkjar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007e). 

Aðferðir leikrænnar tjáningar eru nefndar sem hentug leið til að miðla upplýsingum og 

niðurstöðum verkefna í náttúrufræði. Þar er hún sett í flokk með öðrum aðferðum svo sem 

þeim sem snúa að tölvum og öðrum rafrænum miðlum, myndrænum aðferðum og líkönum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007f).  

Í sögu er talið að markmiðum verði helst náð með skapandi kennsluaðferðum þar sem 

virkni nemenda er áhersluatriði og er leikræn tjáning nefnd sem hentug leið til að miðla 

afrakstri slíkrar vinnu. Þá er talið að markmiðum námskrárinnar sem snúa að innlifun 

nemenda, að þeir læri að setja sig í spor annarra, sé best náð með aðferðum eins og leikrænni 

tjáningu auk annarra aðferða (Menntamálaráðuneytið, 2007g). 

Þessi yfirferð sýnir að leikræn tjáning er nefnd í flestum en þó ekki öllum 

greinarheftum Aðalnámskrár grunnskóla sem hentug leið til nálgunar og kennslu námsefnis. 

Henni eru gerð ítarlegust skil í listgreinahlutanum þar sem gildi hennar og fjölþætt notkun er 

sett fram á aðgengilegan hátt.  
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4. Aðferðafræði 

 

Markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt var að kanna að hve miklu leyti menntastefnan 

sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð til grundvallar kennslu í grunnskólum landsins. 

Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar útskýrð, farið yfir snið rannsóknarinnar 

og rætt um framkvæmd hennar, réttmæti og áreiðanleika.  

 

4.1 Rannsóknarsnið  

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því, í gegnum notkun kennara á leikrænni 

tjáningu, hvort menntastefnu þeirri sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla væri framfylgt 

í grunnskólum landsins. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunum út frá því 

sjónarhorni sem leikræn tjáning gefur en niðurstöður rannsóknarinnar gætu gefið tilefni til 

frekari skoðunar viðfangsefnisins út frá öðrum námsgreinum. Leikræn tjáning varð fyrir 

valinu þar sem sköpun er einn þeirra grunnþátta í menntun barna sem Aðalnámskrá allra 

þriggja skólastiganna, leik- grunn- og framhaldsskóla, setur fram. Þar sem aðferðir leiklistar í 

kennslu hafa margvíslegan ávinning samanber fyrri umfjöllun og falla að verulegu leyti undir 

hugtakið sköpun eru þær vel til þess fallnar að vera útgangspunktur rannsóknarinnar. Hér 

verður varpað fram þeirri tilgátu að kennarar noti ekki leikræna tjáningu í kennslu í þeim mæli 

sem Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um. Til þess að sannreyna þá tilgátu var kannað 

hversu mikið þátttakendur nota Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu sinnar og 

val á kennsluaðferðum auk þess sem athugað var hversu mikið svarendur nota aðferðir 

leiklistar í kennslu sinni. Þáttur stjórnenda og hlutverk þeirra sem faglegir leiðtogar kennara 

var kannaður í tengslum við þetta og þá helst hvort þeir sinni einhvers konar eftirliti og hvetji 

kennarahópinn til notkunar fjölbreyttra kennsluhátta eins og lagt er fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Með þessi markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi var formuð eftirfarandi 

rannsóknarspurning:  

 

Er menntastefnu þeirri sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla framfylgt í grunnskólum 

landsins?  
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Til að svara spurningunni var ákveðið að kanna hversu mikið leikræn tjáning er notuð í 

kennslu grunnskólabarna og var því sett fram eftirfarandi undirspurning: 

 

Hver er útbreiðsla leikrænnar tjáningar í grunnskólum landsins?  

  

Tölvupóstkönnun er sú rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu til gagnasöfnunar og 

var spurningakönnun send til félagsmanna Félags grunnskólakennara í tölvupósti. 

Spurningakönnun er hluti megindlegra aðferða en þær mætti skýra sem aðferðir til að mæla á 

tölfræðilegan hátt gögn sem safnað er á fyrirfram ákveðinn og formlegan máta. Með notkun 

megindlegra aðferða er rannsakandinn í ákveðinni fjarlægð frá þátttakendum og hefur við þá 

takmörkuð tengsl. Oft er talað um gögn sem safnað er með megindlegum aðferðum sem hörð 

gögn þar sem þau byggjast á staðreyndum fremur en upplifunum eða huglægum þáttum 

þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 

4.1.1 Tölvupóstkönnun, kostir og gallar 

Með því að velja tölvupóstkönnun til gagnasöfnunar fást sundurliðaðar niðurstöður en auk 

þess verða svör þátttakenda stöðluð og skýr þar sem þau takmarkast við fyrirfram gefna 

svarmöguleika. Helstu kostir aðferðarinnar eru þeir að úrvinnsla gagna er einföld með aðstoð 

tölvuforrits en eins er mikilvægt að svarendum gefst tími til að ígrunda svör sín þar sem 

spyrill er ekki viðstaddur. Á móti kemur að ekki er öruggt að sá sem ætlað var að svara 

spurningunum geri það sjálfur heldur getur hann fengið annan til að svara fyrir sig og 

jafnframt er ekki hægt að stýra því í hvaða röð fólk svarar spurningunum en það getur verið 

áhrifaþáttur þegar niðurstöður eru greindar. Sá sem svarar gæti að sama skapi verið í 

tímahraki og því ekki gefið sér tíma til að svara skýrt og skilmerkilega og dregur það úr gildi 

svara. Aðferðin gefur möguleika á lágmarksáhrifum frá spyrli þar sem hann er ekki viðstaddur 

þegar spurningum er svarað en það mætti túlka sem kost eða galla aðferðarinnar. Spyrill hefur 

þannig ekki áhrif á þau svör sem gefin eru en hefur heldur ekki möguleika á að svara 

spurningum sem upp kunna að koma hjá svarendum við lestur spurninganna. Hann getur því 

ekki útskýrt nánar ef spurningar eru illa orðaðar eða ónákvæmar. Því er mikilvægt að 

prufukeyra spurningalistann áður en hann er lagður fyrir (Hoyle, Harris og Judd, 2002). 

Spurningakannanir teljast heppilegar þar sem notkun þeirra gerir rannsakanda kleift að safna 

fjölbreyttum gögnum á afar skömmum tíma auk þess sem rannsóknir hafa sýnt að ákveðið 
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réttmæti felst í þeim þar sem tengsl milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir í 

raun eru afar sterk (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Tölvupóstkönnun með lokuðum spurningum takmarkar þann möguleika sem fólk 

hefur til að koma skoðunum sínum á framfæri miðað við þá möguleika sem viðtöl hefðu 

gefið. Tölfræðileg gagnasöfnun, líkt og sú sem framkvæmd var í þessu tilviki, gefur 

rannsakanda aðeins hugmyndir um skoðanir meirihlutans en gefur um leið þann möguleika að 

kanna tengsl milli ólíkra breyta með því að krossprófa svör við hinum ýmsu spurningum og 

gefa þannig niðurstöðum aukið gildi (Hoyle ofl., 2002). 

Þrátt fyrir fyrrgreinda vankanta aðferðarinnar varð tölvupóstkönnun fyrir valinu sem 

rannsóknaraðferð vegna þess að hún gefur möguleika á að ná til svarenda óháð búsetu á 

auðveldan hátt. Að því leyti er hún tímasparandi og gefur von um betri svörun en póstkönnun 

hefði gefið. Jafnframt er einfalt að leggja könnunina fyrir stærra úrtak með þessu móti en ef 

spurningakönnun með viðveru rannsakanda hefði orðið fyrir valinu, í það minnsta ef 

tímaþátturinn er tekinn með í reikninginn. Að mati höfundar var spurningakönnun hentugasta 

aðferðin til þess að afla þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar voru í þágu verkefnisins. 

 
4.1.2 Fyrirlögn spurningakönnunar  

Tölvupóstkönnun var send til félagsmanna Félags grunnskólakennara. Vegna persónuleyndar 

fékk rannsakandi ekki í hendur netfangalista yfir félagsmenn og því var ákveðið að Félag 

grunnskólakennara myndi sjá um útsendingu könnunarinnar. Hlekkur á könnunina var sendur 

með tölvupósti á alla félagsmenn sem telja 4642 manns. Óskað var eftir því að ítrekun yrði 

send viku síðar en það fórst fyrir hjá félaginu og að endingu var könnuninni lokað sökum 

tímaþáttar án þess að ítrekun væri send. Rannsakanda bárust 1042 svör en sá fjöldi er rúmlega 

23% þýðisins eða tæplega fjórðungur sem er heldur lágt hlutfall en fjöldi svara yfir 1000 gefur 

könnuninni þó aukið vægi, góða ályktunarmöguleika á þýðið og styrkir ytra rannsóknar-

réttmæti.   

           Outcome könnunarkerfið safnaði saman niðurstöðum og var vettvangur frekari vinnslu 

með niðurstöður en að auki fór hluti greiningarvinnunnar fram í forritinu SPSS. Við greiningu 

gagna var notast við lýsandi tölfræði, þar sem töflur og myndræn framsetning eru lykilatriði, 

krossgreiningu spurninga þar sem svör voru greind eftir bakgrunnsbreytum eða öðrum 

spurningum og kí-kvaðrat með það að markmiði að skoða hvort marktæk fylgni milli svara 

væri til staðar. 
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             Markmiðið með spurningakönnuninni var að kanna notkun svarenda á Aðalnámskrá 

grunnskóla, hlutverk stjórnenda í því tilliti og útbreiðslu leikrænnar tjáningar í grunnskólum 

landsins. Sérstaklega var áhugavert að skoða búsetu fólks í tengslum við notkun á leikrænni 

tjáningu en jafnframt að kanna hvort aldur eða kyn svarenda hefði áhrif í því sambandi. Þessa 

þrjá þætti var einnig athyglivert að kanna í ljósi þess hversu mikið þátttakendur nota 

Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu og jafnframt hvort þeir væru áhrifaþættir 

þegar kemur að nýtingu námskrárinnar við val á kennsluaðferð. 

Til að auka líkur á svörun og þar með gildi og áreiðanleika niðurstaðna þótti 

rannsakanda mikilvægt að hafa spurningalistann ekki of langan og spurningarnar skýrar og 

markvissar. Spurningalistinn innihélt alls 24 spurningar, annars vegar bakgrunnsspurningar og 

hins vegar spurningar sem sneru að markmiði könnunarinnar. Bakgrunnsspurningarnar voru 

átta talsins og sneru að aldri, búsetu, menntun og starfi viðkomandi. Aðrar spurningar sneru 

að markmiði könnunarinnar og var spurt um notkun svarenda á Aðalnámskrá grunnskóla við 

skipulagningu kennslu og val á kennsluaðferðum og um notkun á skólanámskrá við 

skipulagningu kennslu. Þáttur stjórnenda var kannaður í þessu tilliti og var þá sérstaklega 

skoðað hvort skólastjórnendur, í skólum þar sem sérstakar áherslur eru lagðar á skapandi 

vinnu nemenda, hvetji kennara til slíkra kennsluhátta. Spurt var hvort skólastjórnendur eða 

stefna í skóla svarenda legði áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og þar með talda leikræna 

tjáningu. Kannað var hvort viðkomandi fengi hvatningu frá stjórnendum til að nota fjölbreytta 

kennsluhætti eða leikræna tjáningu. Jafnframt var spurt hvort stjórnendur skólans fylgdust á 

einhvern hátt með því hvort notaðir væru fjölbreyttir kennsluhættir. Spurt var hvort 

þátttakandi notaði leikræna tjáningu í kennslu og reynt að komast að ástæðum þess ef aðferðin 

var lítið notuð, hvaða þjálfun viðkomandi hefði af leikrænni tjáningu og hvort hann hafi 

kynnst aðferðinni í námi, gegnum bækur, af námskeiðum eða annars staðar frá. Að lokum var 

reynt að grafast fyrir um hvort svarandi teldi að skólastjórnendur fylgdust með því hvort 

unnið væri að uppfyllingu markmiða Aðalnámskrár grunnskóla eða skólanámskrár skólans. 

 

4.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti rannsóknar vísar til þess að hvaða marki rannsóknin mælir það sem henni er ætlað 

að mæla en til að ákvarða réttmæti má nýta til samanburðar fyrri rannsóknir sem innihalda 

sömu spurningar (Vincent, 1999). Stuðlað var að réttmæti rannsóknarinnar með því að nýta til 

samanburðar fyrrgreinda rannsókn Maríu Pálsdóttur sem gerð var um útbreiðslu leikrænnar 
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tjáningar í grunnskólum Reykjavíkur og rannsókn Rannveigar Þorkelsdóttur um stöðu 

leikrænnar tjáningar í grunn- og framhaldsskólum. Rannsóknir þeirra Maríu og Rannveigar 

innihéldu báðar spurningar um það hvort markmið um leikræna tjáningu væru hluti af 

námskrá skólans. 

Líkindi með niðurstöðum auka áreiðanleika þessarar rannsóknar. Þó mætti velta upp 

þeim möguleika að munur sé á notkun kennsluaðferðarinnar á landsbyggðinni miðað við 

höfuðborgarsvæðið vegna ýmissa ástæðna svo sem auðveldara aðgengi að námskeiðum og 

kennurum. Þannig er ekki endilega víst að niðurstöður rannsóknar sem gerð var einungis á 

höfuðborgarsvæðinu, líkt og sú sem María Pálsdóttir framkvæmdi, gefi raunhæfa mynd af 

landinu öllu. Rannsókn Rannveigar snerist um stöðu leikrænnar tjáningar í grunn- og 

framhaldsskólum og var áherslan því ekki einungis á grunnskólana líkt og þessi rannsókn sem 

dregur að sama skapi úr samanburðarhæfi rannsóknanna tveggja. 

Til að fyrirbyggja skekkjur í niðurstöðum var spurningalistinn lagður fyrir prufuhóp 

áður en hann var lagður fyrir þátttakendur með það fyrir augum að bæta spurningarnar og 

koma í veg fyrir ónákvæmni í orðalagi og misskilning sem af slíku getur hlotist. Í sama 

tilgangi var skilgreining hugtaksins leikræn tjáning/leiklist sett inn í spurningalistann til að 

skýra enn frekar það sem spurt var um. 

Ytra rannsóknarréttmæti snýr að því hversu víðtækar ályktanir má draga af 

niðurstöðunum (Vincent, 1999). Það fer að einhverju leyti eftir því hversu hátt svarhlutfall 

rannsóknar er. Þó er mikilvægt að hafa í huga að mögulega eru þeir sem svara slíkri könnun 

að einhverju leyti ólíkir þeim sem svara ekki. Hugsanlega hafa þeir sem svara meiri áhuga á 

menntunarfræðum og eru áhugasamari í starfi sínu. Það gæti líka verið að þeir sem svara séu 

þannig líklegri til að framfylgja markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og þar með að nota 

leikræna tjáningu líkt og námskráin kveður á um. Vonir höfundar standa til að rannsóknin gefi 

þau gögn sem nauðsynleg eru til að draga ályktun um hversu útbreidd kennsluaðferðin 

leikræn tjáning er í grunnskólum landsins. Út frá þeim niðurstöðum má svo mögulega álykta 

um hlutverk og stöðu Aðalnámskrár grunnskóla við skipulagningu kennslu og val á 

kennsluaðferðum og þess að hve miklu leyti menntastefnunni sem sett er fram í henni, er 

framfylgt í grunnskólum landsins. Hönnun rannsóknarinnar gefur vonandi góða ályktunar-

möguleika út fyrir úrtakið og gerir rannsakanda kleift að kanna hvort einhverja fylgni megi 

greina á milli búsetu, kyns eða aldurs og notkunar kennara á Aðalnámskrá grunnskóla og 

kennsluaðferðum leiklistar.  
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4.3 Staða rannsakandans 

Val á rannsóknarefni í rannsókn byggist væntanlega oft á áhuga rannsakandans. Bakgrunnur 

minn sem kennari og þau kynni sem ég hef haft af fjölbreyttum kennsluháttum í starfi hafa 

eflaust haft áhrif á það val að skrifa um þá menntastefnu sem birtist í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Sá vinkill að skoða hana út frá leikrænni tjáningu kemur til af sérstökum áhuga 

mínum á kennsluaðferðum leiklistar og því að þær fái aukið fylgi í grunnskólum landsins. 

Sem kennari hef ég notað aðferðir leikrænnar tjáningar í starfi mínu en einnig hef ég orðið vör 

við takmarkanir þess. Mín reynsla er því sú að þrátt fyrir áhuga minn og viðleitni þá er það 

ekki alltaf hentugt tæki í skóla þar sem tíminn virðist ekki alltaf duga til að ná fram þeim ótal 

markmiðum sem Aðalnámskrá grunnskóla setur. Ég er sjálf á þeirri skoðun að áherslan sé of 

oft lögð á bóklegar nálganir kennsluefnis á kostnað þeirra meira skapandi sem þó eru eflaust 

mörgum börnum hentugri. Ég geri mér grein fyrir að mínar eigin skoðanir geta haft áhrif á 

ályktanir mínar út frá niðurstöðum. Við vinnslu rannsóknarinnar þurfti ég því að huga 

sérstaklega að því að gæta hlutleysis og láta eigin skoðanir ekki hafa áhrif á túlkanir mínar á 

niðurstöðunum.  
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5. Niðurstöður 

 

Hér á eftir fara niðurstöður rannsakanda eftir gagnasöfnun og greiningu. Hver spurning 

tölvupóstkönnunarinnar er tekin fyrir og niðurstöður skoðaðar auk þess sem þær spurningar 

sem snúa að markmiði rannsóknarinnar eru krossprófaðar og greindar með ákveðnar 

frumbreytur í huga. Niðurstöður kí-kvaðrat prófana fylgja með þar sem kannað var hvort 

marktæk fylgni væri til staðar milli spurninga.  

 

5.1  Niðurstöður tölvupóstkönnunar 

Hlekkur á tölvupóstkönnun var sendur á alla félagsmenn Félags grunnskólakennara sem eru 

4642 talsins. Í bréfi sem fylgdi var greint frá því hver sendandinn væri og stutt kynning á 

verkefninu sjálfu sem og leiðbeinanda rannsóknarinnar. Greint var frá því hversu langan tíma 

tæki að svara könnuninni og tekið fram að svör væru órekjanleg til þátttakenda. Einnig var 

sagt frá því að könnunin væri ætluð starfandi kennurum og má því ætla að einhverjir hafi þá 

þegar lokað könnuninni og ekki svarað. Það er hægt að álykta sem svo þar sem námsráðgjafar, 

sem vinna innan grunnskólanna en kenna ekki, eru félagar í Félagi grunnskólakennara sem og 

kennarar sem eru ekki endilega starfandi sem slíkir. Alls bárust 1042 svör en það er rúmlega 

23% þýðisins eða tæplega fjórðungur. Svarhlutfall telst fremur lágt en sú staðreynd að yfir 

1000 svör bárust gefur góða ályktunarmöguleika á þýðið og gott ytra rannsóknarréttmæti.   

 

5.1.1 Bakgrunnsspurningar 

Fyrst verður farið yfir frumbreytur rannsóknarinnar sem sneru að bakgrunni svarenda svo sem 

kyni, aldri, búsetu og menntun. Á myndum er gefið upp prósentuhlutfall en í töflum kemur að 

auki fram fjöldi svara við hvern svarmöguleika. 

Fyrst var spurt um kyn svaranda en niðurstaðan sýndi að 12% eða 129 svör bárust frá 

karlkyns þátttakendum og 88% eða 913 svör bárust frá kvenkyns þátttakendum. Samkvæmt 

upplýsingum frá Félagi grunnskólakennara er kynjahlutfall félagsmanna þannig að rúmlega 

18% eru karlar og tæplega 82% eru konur.   



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

50 
 

0

20

40

60

80

100

Höfuðb.svæðið Landsbyggðin

 

Önnur frumbreyta rannsóknarinnar er búseta en 51% eða 536 svarendur voru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu en 49% eða 506 svarendur voru búsettir á landsbyggðinni. Samkvæmt 

upplýsingum frá Félagi grunnskólakennara eru 55% kennara í félaginu búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu en tæplega 45% á landsbyggðinni.  

 

 

Aldur þátttakenda er einnig frumbreyta og er aldursdreifing þátttakenda sett fram í mynd 6 og 

upplýsingar um aldur félagsmanna Félags grunnskólakennara sett fram í mynd 7 til 

samanburðar.  
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Mynd 2. Þátttakendur eftir kyni

Mynd 6. Aldur þátttakenda  Mynd 7. Aldur félagsmanna FG 

Mynd 3. Félagsmenn FG 

Mynd 5. Búseta félagsmanna FG 
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Mynd 4. Búseta þátttakenda 
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Séu ofangreindar upplýsingar um aldur, búsetu og kyn þátttakenda skoðaðar í 

samanburði við þær upplýsingar sem hafa verið settar fram um þýðið (félagsmenn í Félagi 

grunnskólakennara) má segja að svarendahópurinn sé nokkuð samsvarandi þýðinu og gefur 

það niðurstöðunum aukið gildi þegar kemur að ytra réttmæti og þar af leiðandi er frekar hægt 

að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á þýðið.  

 

Af þeim sem svöruðu voru 1017 manns eða 97% með kennsluréttindi, 663 eða 64% 

höfðu lokið kennaranámi frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands eða KHÍ, 57 eða 5% frá 

Háskólanum á Akureyri og 128 eða 12% höfðu lokið grunnháskólagráðu og kennsluréttindum 

að auki. Gefinn var sá möguleiki að merkja við annað og skráði fólk þar inn menntun sína. 

Þar kom fram að allmargir höfðu kennsluréttindi eða kennaranám frá erlendum háskólum, 

MHÍ sem nú er Listaháskóli Íslands, kennarapróf frá gamla Kennaraskólanum og kennarapróf 

frá tónlistaskóla eða öðrum listaskólum. 

   

Spurt var hversu lengi viðkomandi hefði starfað við kennslu og svöruðu 0,67% að þeir hefðu 

starfað við kennslu skemur en 1 ár, 19% 1-5 ár, 27% 6-10 ár, 17% 11-15 ár, 12% 16-20 ár og 

25% 21 ár eða lengur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurt var á hvaða aldursstigi svarandi kennir og svöruðu 54% á yngsta stigi, 58% á miðstigi 

og 58% á elsta stigi en í þeirri spurningu mátti velja fleiri en einn svarmöguleika. Það sama 

gilti þegar spurt var hvaða námsgreinar viðkomandi kenndi, þar mátti einnig velja fleiri en 

einn svarmöguleika. Tafla 1 sýnir skiptingu námsgreina.  
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Mynd 8. Hversu lengi hefur þú starfað við kennslu? 
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Leiklist og leikræn tjáning var ekki gefin upp sem svarmöguleiki þar sem hún er ekki talin 

sem sérstök námsgrein í Aðalnámskrá grunnskóla og ekki er gert ráð fyrir sérstökum tíma 

fyrir hana í viðmiðunarstundaskrá. Ýmis svör komu fram undir annað en þar svöruðu 20 

einstaklingar því til að þeir kenndu leiklist eða leikræna tjáningu annað hvort eina og sér eða í 

samblandi með öðrum námsgreinum.  

 

5.1.2 Notkun Aðalnámskrár grunnskóla og skólanámskrár 

Til að svara rannsóknarspurningunni hvort þeirri menntastefnu sem birtist í Aðalnámskrá 

grunnskóla væri framfylgt í grunnskólum þótti rannsakanda mikilvægt að kanna hve mikið 

kennarar nýta námskrána við skipulagningu kennslu sinnar og að hve miklu leyti skólanám-

skráin væri nýtt til hins sama.  

   Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir notuðu Aðalnámskrá grunnskóla við 

skipulagningu kennslu. Af þeim svöruðu 19% að þeir notuðu hana oft, 38% frekar oft, 32% 

sjaldan, 9% mjög sjaldan og 2% sögðust aldrei nota Aðalnámskrá við skipulagningu kennslu. 

  

 
 

Svar Fjöldi Hlutfall  
Íslensku 638 61%  
Stærðfræði 591 57%  
Samfélagsgreinar 506 49%  
Náttúrufræði 443 43%  
Lífsleikni 541 52%  
Erlend tungumál 382 37%  
Eðlisfræði 122 12%  
Tölvur/upplýsingatækni 240 23%  
Textílmennt 104 10%  
Smíði 62 6%  
Myndmennt 99 10%  
Heimilisfræði 92 9%  
Tónlist 54 5%  
Íþróttir 73 7%  
Dans 16 2%  
Annað, hvað? 166 16%  
Alls 4129 100%  

Tafla 1. Hvaða námsgreinar kennir þú? 
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Þegar spurt var hversu mikið þátttakendur nýttu námskrána við val á kennsluaðferðum kom í 

ljós að 5% notuðu hana oft, 15% frekar oft, 46% sjaldan, 19% mjög sjaldan og 15% nýttu sér 

námskrána aldrei við val á kennsluaðferðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar spurt var hversu oft þátttakendur nýttu sér skólanámskrá skólans, sem þeir 

kenna við, við skipulagningu kennslu þá svöruðu 73% oft eða frekar oft, rúm 19% sjaldan, 

rúm 5%  mjög sjaldan og 2% aldrei.  

Mynd 10. Hversu oft nýtir þú þér Aðalnámskrá 
grunnskóla við val á kennsluaðferðum? 

Mynd 9. Hversu oft notar þú Aðalnámskrá 
grunnskóla við skipulagningu kennslu? 
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5.1.3 Notkun leikrænnar tjáningar 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni - Hver er útbreiðsla leikrænnar tjáningar í 

grunnskólum landsins? - voru þátttakendur spurðir út í notkun sína á leikrænni 

tjáningu/leiklist í kennslu sinni auk tengdra spurninga. Spurt var hvort markmið um leikræna 

tjáningu væri að finna í skólanámskrá þess skóla sem svarandi kennir við. Sögðu 31% svo 

vera, 39% svöruðu neitandi og 30% vissu ekki hvort svo væri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar spurt var hvort þátttakendur noti sjálfir leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu svöruðu 

54% játandi og 46% neitandi. Þeir sem höfðu svarað játandi voru í framhaldinu spurðir hversu 

0

10

20

30

40

50

Oft Frekar oft Sjaldan Mjög sjaldan Aldrei

Mynd 11. Hversu oft nýtir þú þér skólanámskrá skólans 

sem þú kennir við, við skipulagningu kennslu?
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Mynd 12. Eru  markmið um leikræna tjáningu í 
skólanámskrá skólans sem þú kennir við? 
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oft þeir notuðu aðferðina og svöruðu 42% oft eða frekar oft, tæp 58% sjaldan eða mjög 

sjaldan og 0,18% aldrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir sem höfðu svarað því játandi að nota leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu voru 

næst spurðir hvar þeir hefðu kynnst aðferðinni. Svörin dreifðust allvel á svarmöguleikana og 

höfðu flestir kynnst aðferðinni í náminu, á námskeiðum og í starfi sínu við kennslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alls 59 einstaklingar merktu við annað og voru þau svör af ýmsum toga. Margir báru því við 

að hafa sterk tengsl við leikhús í gegnum fjölskyldur sínar og má þá spyrja sig hvort 

uppeldislegir þættir hafi þar áhrif. Nokkrir voru leiklistarmenntaðir og aðrir virkir í áhuga-

leikfélögum, enn aðrir höfðu fengið reynslu af notkun leiklistar eða leikrænnar tjáningar í 
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Mynd 13. Notar þú leikræna tjáningu/leiklist í kennslu þinni? 

Mynd 14. Hvar kynntist þú aðferðum leikrænnar 
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eigin grunnskólagöngu. Einn nefndi til Olweusar námsefnið sem er efni tengt eineltis-

forvörnum og einn nefndi námsefnið Vinir Zippýs sem er alþjóðlegt lífsleikninámsefni samið 

með það að markmiði að efla geðheilbrigði nemenda í fyrstu bekkjum grunnskóla. Aðrir 

nefndu að þeir hefðu lært af vinum, af skólaheimsóknum, sótt námskeið erlendis og í 

kristilegu starfi eða skátastarfi.  

 

Þeir sem höfðu svarað neitandi spurningunni um hvort þeir notuðu leikræna tjáningu 

eða leiklist í kennslu sinni voru í framhaldinu spurðir að því hvers vegna þeir gera það ekki. 

Tafla 2 sýnir niðurstöður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alls hökuðu 109 einstaklingar við annað og svöruðu margir því til að leikræn tjáning ætti 

ekki við í því fagi sem þeir kenndu eða að ekki væri gerð krafa um það í námskrá þeirrar 

greinar sem þeir kenndu. Aðrir nefndu að þeir hefðu ekki tileinkað sér aðferðir leikrænnar 

tjáningar eða að þeim hefði hreinlega ekki komið það til hugar. Nokkrir sögðu frá því að 

leiklist eða leikræn tjáning væri kennd í þeirra skóla sem sérstök námsgrein og má þá skilja 

sem svo að af þeirri ástæðu líti þeir svo á að leikræn tjáning sé að öðru leyti óþarfur hluti 

þeirra kennslu. Einnig tóku nokkrir fram að þeir hefðu notað leikræna tjáningu talsvert áður 

en gerðu það ekki í núverandi kennslu þar sem það hentaði ekki og hefðu því merkt við nei að 

þeir notuðu ekki leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu.  

Svar Fjöldi Hlutfall  
Þekki ekki aðferðir 
leikrænnar tjáningar 

164 36%  

Hef ekki áhuga 82 18%  
Vegna óöryggis um aðferðir 
leikrænnar tjáningar 

151 33%  

Vegna tímaskorts 116 26%  
Vegna erfiðleika við 
námsmat 

25 6%  

Vegna erfiðleika við 
agastjórnun í þess háttar 
kennslu 

38 8%  

Annað, hvað? 109 24%  
Alls 685 100%  

Tafla 2. Ef þú notar ekki leikræna tjáningu/leiklist í kennslu 
þinni, hvers vegna gerirðu það ekki? 
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5.1.4 Hlutverk stjórnenda 

Nokkrar spurningar sneru að því að kanna áhrif skólastjórnenda á að menntastefnunni sem 

birtist í Aðalnámskrá grunnskóla sé framfylgt. Í því tilliti var kannað hvort stjórnendur hefðu 

áhrif á kennsluhætti eða fylgdust með því hvort kennarar notuðu Aðalnámskrá grunnskóla við 

skipulagningu kennslu. Fyrst var spurt hvort skólinn sem viðkomandi kennir við leggi áherslu 

á fjölbreytta kennsluhætti. Þeirri spurningu svöruðu 85% játandi, 9% neitandi og 6% sögðust 

ekki vita hvort svo væri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Í framhaldinu var spurt hvort skólastjórnendur fylgdust með því á einhvern hátt hvort 

kennarar skólans notuðu fjölbreyttar kennsluaðferðir eða ekki og svöruðu 38% því til að svo 

væri, 39% svöruðu neitandi en 23% vissu ekki hvort svo væri.  
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Mynd 15. Leggur skólinn sem þú starfar við 
áherslu á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða? 

Mynd 16. Fylgjast stjórnendur skólans sem þú starfar við með 
því á einhvern hátt hvort þú notir fjölbreyttar kennsluaðferðir í 

kennslu þinni? 
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Næst var spurt hvort skólastjórnendur hvettu kennara til notkunar fjölbreyttra kennslu-

aðferða og svöruðu tæp 72% því til að svo væri. Þeir sem svöruðu þeirri spurningu játandi 

voru í framhaldinu spurðir hvernig sú hvatning færi fram og mátti merkja við fleiri en einn 

valmöguleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alls 58 einstaklingar merktu við með öðrum leiðum og komu þar fram ýmis svör. Nokkrir 

nefndu að kennurum væri gert auðvelt fyrir að fá leyfi til að sækja námskeið á skólatíma. 

Nokkrir sögðu frá því að kennarar héldu reglulega kynningar fyrir kennarahópinn á 

áhugaverðu efni eða aðferðum sem þeir væru að nota. Aðrir nefndu að þeim væri hrósað fyrir 

að prófa sig áfram og stutt væri við bakið á þeim til að reyna nýjar leiðir. Einhverjir nefndu 

þróunarstarf, þemadaga og að fjölbreytileiki í kennsluháttum væri undirliggjandi í skólabrag 

skólans. Einn nefndi til að fjölbreyttir kennsluhættir væri frekar á pappírunum en að þeim 

væri raunverulega fylgt eftir. 

  

 

Spurt var hvort skólastjórnendur hvettu kennara til notkunar leikrænnar tjáningar eða 

leiklistar í kennslu en 21% svöruðu því játandi. Þeir sem svöruðu játandi voru í framhaldinu 

spurðir hvernig sú hvatning færi fram.  

 

 

 

 

 

Mynd 17. Hvernig hvetja stjórnendur kennara til notkunar 
fjölbreyttra kennsluaðferða? 
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Um 22 einstaklingar merktu við að hvatningin kæmi fram með öðrum leiðum en nefndar voru 

í svarmöguleikum og var nefnt til að í skipulagi skólans væri gert ráð fyrir sýningum nemenda 

á sal, að skólanámskrá skólans gerði ráð fyrir leikrænni tjáningu og að leiklist væri hluti af 

námi barnanna. Einnig var nefnt að hvatt væri til vel undirbúinna árshátíða þar sem leiklist 

kæmi við sögu og með því að leggja mikið upp úr fjölbreyttum og skapandi kennsluháttum 

sem leikræn tjáning væri hluti af. Einn nefndi til að skólinn hefði haldið námskeið í notkun 

leiklistar í kennslu og annar nefndi að söguaðferðin væri aðferð sem kennarar væru skyldugir 

að nota og leikræn tjáning væri hluti af henni. 

 

Til að kanna enn frekar hlutverk stjórnenda var spurt hvort viðkomandi teldi að 

skólastjórnendur fylgdust með því hvort kennarar innan skólans uppfylltu markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla eða skólanámskrár. Aðeins 43% svarenda töldu að fylgst væri með 

því hvort þeir uppfylltu markmið Aðalnámskrár grunnskóla og 50% svöruðu því játandi að 

þeir teldu að skólastjórnendur fylgdust með því hvort þeir uppfylltu þau markmið sem sett 

væru í skólanámskrá skólans.  

 
 

 

 
  

Mynd 18. Hvernig hvetja stjórnendur kennara til 
notkunar leikrænnar tjáningar/leiklistar í kennslu? 
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5.1.5  Niðurstöður skoðaðar með kynjagleraugum 

Séu niðurstöður skoðaðar með mun milli kynja í huga vekur athygli munur á svörum þegar 

spurt var um notkun Aðalnámskrár við skipulagningu kennslu en þar virðast karlar nýta 

námskrána í minna mæli en konur. Mynd nr. 21 sýnir fjölda þeirra sem völdu að svara oft eða 

frekar oft, aðspurðir um notkun á Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu. Töflur 

3 og 4 sýna svör karla og kvenna við sömu spurningu.  

 

Mynd 19. Telur þú að stjórnendur skólans sem þú kennir 
við fylgist með því hvort þú uppfyllir markmið 
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Mynd 20. Telur þú að stjórnendur skólans sem þú kennir 
við fylgist með því hvort þú uppfyllir markmið 

skólanámskrár? 
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Hversu oft nýtir þú þér Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu? 
 
 

 

 

Gert var marktektarpróf kí-kvaðrat til að kanna hvort tengsl væru milli frumbreytunnar kyn og 

þess hversu oft svarandi notar Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu. Sé 

p=gildið hærra en 0,05 eru tengslin ekki marktæk (Kjartan Ólafsson, 2003). Í ljós kom að p-

gildið var P=0,000 sem gefur til kynna að marktæk fylgni milli þessara tveggja breyta sé til 

staðar. 

Þegar spurt var um notkun á Aðalnámskrá grunnskóla varðandi val á kennsluaðferðum 

kom fram afar lítill munur milli kynja. Marktektarpróf kí-kvaðrat gaf útkomuna p=0,889 sem 

gefur til kynna að ekki sé marktæk fylgni hvað það varðar.   

 

 

Svar Fjöldi Hlutfall  

Oft 18 14%  

Frekar oft 36 28%  

Sjaldan 51 40%  

Mjög sjaldan 18 14%  

Aldrei 6 5%  

Alls 129 100%  

Svar Fjöldi Hlutfall  

Oft 185 20%  

Frekar oft 355 39%  

Sjaldan 283 31%  

Mjög sjaldan 79 9%  

Aldrei 11 1%  

Alls 913 100%  

Tafla 3. Karlar  Tafla 4. Konur 

Mynd 21. Hlutfall þeirra karla og kvenna sem svöruðu því til 
að nota Aðalnámskrá grunnskóla oft eða frekar oft við 

skipulagningu kennslu 
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Hversu oft nýtir þú þér Aðalnámskrá grunnskóla við val á kennsluaðferðum? 

 

 

Svar Fjöldi Hlutfall  

Oft 6 5%  

Frekar oft 16 12%  

Sjaldan 62 48%  

Mjög sjaldan 27 21%  

Aldrei 18 14%  

Alls 129 100%  

             
      

Þegar kannað er hvort munur sé á milli kynja varðandi notkun á kennsluaðferðum 

leikrænnar tjáningar í kennslu kemur fram að konur nota aðferðina frekar en karlar. Gert var 

marktektarpróf kí-kvaðrat til að kanna hvort marktæk fylgni væri milli þessara breyta (kyn og 

notkun leikrænnar tjáningar) og kom í ljós að p= 0,005 sem þýðir að marktæk fylgni er til 

staðar.  

 
Notar þú leikræna tjáningu/leiklist í kennslu? 

 
 
 
Svar Fjöldi Hlutfall  

Já 55 42,64%  

Nei 74 57,36%  

Alls 129 100%  

 

 

 

5.1.6 Niðurstöður með tilliti til búsetu 

Rannsakandi skoðaði niðurstöður með tilliti til búsetu svarenda og sýndi kí-kvaðrat 

marktektarpróf að hvorki er marktæk fylgni milli búsetu og notkunar kennara á Aðalnámskrá 

grunnskóla við skipulagningu kennslu (P=0,252) né notkunar námskrárinnar við val á 

kennsluaðferðum (P=0,087).  

 

 

Svar Fjöldi Hlutfall  

Oft 43 5%  

Frekar oft 141 15%  

Sjaldan 422 46%  
Mjög sjaldan 171 19%  
Aldrei 136 15%  
Alls 913 100%  

Svar Fjöldi Hlutfall  

Já 509 55,75%  

Nei 404 44,25%  

Alls 913 100%  

Tafla 5. Karlar  Tafla 6. Konur 

Tafla 7. Karlar  Tafla 8. Konur 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

63 
 

Hversu oft nýtir þú þér Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu? 
 
 

 
     

Að sama skapi sýndi marktektarpróf að ekki var marktæk fylgni milli notkunar leikrænnar 

tjáningar/leiklistar í kennslu eftir búsetu svarenda (P=0,376).  

 
Notar þú leikræna tjáningu/leiklist í kennslu? 

 
 
Svar Fjöldi Hlutfall  

Já 283 53%  

Nei 253 47%  

Alls 536 100%  

 
 
Skoðun spurninga sem lutu að stjórnendum og því hvort hvatningar þeirra nyti við þegar 

kemur að notkun fjölbreyttra kennsluaðferða, gáfu þær upplýsingar að ekki virðist vera munur 

á því eftir búsetu á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu. 

 

5.1.7  Niðurstöður skoðaðar með tilliti til aldurs 

  
Þegar skoðað er eftir aldri þátttakenda hversu mikið kennarar nýta Aðalnámskrá grunnskóla 

við skipulagningu kennslu er ekki mikill munur þar á. Þó virðist sem ungir kennarar nýti 

Aðalnámskrá grunnskóla sjaldnar við undirbúning en þeir sem eldri eru en ef hafður er í huga 

fjöldi þeirra sem tilheyra yngsta aldursflokknum þá er ljóst að ekki er um marktækan mun að 

ræða. 

Svar Fjöldi Hlutfall  
Oft 97 19%  
Frekar oft 200 40%  
Sjaldan 164 32%  
Mjög sjaldan 37 7%  
Aldrei 8 2%  
Alls 506 100%  

Svar Fjöldi Hlutfall  

Oft 106 20%  
Frekar oft 191 36%  
Sjaldan 170 32%  
Mjög sjaldan 60 11%  
Aldrei 9 2%  

Alls 536 100%  

Svar Fjöldi Hlutfall  

Já 281 56%  

Nei 225 44%  

Alls 506 100%  

Tafla 9. Höfuðborgarsvæðið  Tafla 10. Landsbyggðin 

Tafla 11. Höfuðborgarsvæðið Tafla 12. Landsbyggðin 
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Það sama kom í ljós ef horft var til þess hversu mikið Aðalnámskrá grunnskóla er nýtt til vals 

á kennsluaðferðum. Almennt er notkunin ekki mikil en virðist þó meiri hjá eldri kennurum en 

þeim yngri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldur virðist ekki vera áhrifaþáttur þegar kemur að notkun leikrænnar tjáningar í kennslu. Þó 

kemur fram að kennarar á aldrinum 20-25 ára og 36-45 ára virðast nota aðferðirnar meira en 

aðrir aldurshópar. Eins og áður er nefnt skal hafa í huga hversu fáir einstaklingar tilheyra 

yngsta aldursflokknum þegar hugað er að marktækni. 
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Mynd 22. Nota Aðalnámskrá grunnskóla oft eða 
frekar oft við skipulagningu kennslu - aldursskipt 

Mynd 23. Nota Aðalnámskrá grunnskóla oft eða frekar 
oft við val á kennsluaðferðum - aldursskipt
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5.1.8  Niðurstöður með tilliti til menntunar 

Í könnuninni var spurt um menntun svarenda og hafði rannsakandi sérstakan áhuga á að skoða 

hvort munur væri á svörum miðað við þær stofnanir hérlendis sem bjóða upp á 

kennaramenntun. Því var skoðaður sérstaklega munur á svörum þeirra svarenda sem hlotið 

höfðu menntun sína við menntavísindasvið Háskóla Íslands, kennaradeild Háskólans á 

Akureyri og þá sem höfðu lokið kennsluréttindanámi við Háskóla Íslands.  

Fyrsta spurningin sem gerður var samanburður á snerist um notkun Aðalnámskrár grunnskóla 

við skipulagningu kennslu. Sáralítill munur reyndist á svörum þátttakenda. 
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Mynd 24. Nota aðferðir leikrænnar tjáningar/leiklistar í 

kennslu - aldursskipt 

Mynd 25. Nýta sér Aðalnámskrá grunnskóla oft eða 
frekar oft við skipulagningu kennslu - menntun 
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Gerður var samanburður á notkun kennara Aðalnámskrár grunnskóla við val á kennslu-

aðferðum miðað við hvar þátttakendur höfðu hlotið menntun sína. Í ljós kom að þeir sem 

lokið höfðu kennsluréttindanámi við Háskóla Íslands nota Aðalnámskrá grunnskóla í meira 

mæli en hinir þegar kemur að vali á kennsluaðferðum.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Að síðustu var skoðað hvort munur væri á þessum hópum varðandi notkun á leikrænni 

tjáningu í kennslu og kom í ljós að kennarar sem hlotið höfðu menntun sína við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri notuðu aðferðir leikrænnar tjáningar frekar en kennarar menntaðir við 

Háskóla Íslands. Það skal þó hafa í huga að aðeins 5% svarenda hafði hlotið kennaramenntun 

sína við Háskólann á Akureyri sem gerir samanburðinn mögulega ómarktækan.  
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Mynd 26. Nýta sér Aðalnámskrá grunnskóla oft eða 
frekar oft við val á kennsluaðferðum - menntun 

Mynd 27. Hlutfall þeirra sem svöruðu því játandi að nota 
leikræna tjáningu í kennslu - menntun 
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5.1.9 Aldursstig innan grunnskólans 

Kennsla á hinum þremur aldursstigum innan grunnskólans, yngsta stigi, miðstigi og elsta 

stigi, er oft ólík þegar kemur að kennsluaðferðum. Þegar komið er á elsta stig er sérhæfing 

kennara oft meiri en áður þar sem hver kennari kennir jafnvel aðeins eina námsgrein og 

samvinna milli kennara er þá gjarnan minni en á yngri stigum. Höfundi þótti áhugavert að 

skoða hvort munur væri á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða miðað við aldursstig í 

grunnskóla og í því tilliti voru niðurstöður um notkun leikrænnar tjáningar skoðaðar 

sérstaklega eftir því á hvaða aldursstigi svarandi kennir. Fram kom að ekki er mikill munur á 

notkun leikrænnar tjáningar í kennslu á milli aldursstiga grunnskólans en greinilegt er þó að 

notkun aðferðanna minnkar eftir því sem nemendur eru eldri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.1.10 Stefna skóla 

Í þeim skólum sem höfðu markmið um leikræna tjáningu í skólanámskrá voru kennarar 

líklegri til að nota aðferðir leiklistar í kennslu. Í þeim skólum svöruðu 68% játandi að nota 

leikræna tjáningu í kennslu en 50% í þeim skólum sem höfðu ekki leikræna tjáningu í 

námskrá skólans.  
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Mynd 28. Hlutfall þeirra sem svöruðu því játandi að nota 
leikræna tjáningu/leiklist í kennslu – aldursstig í skóla 
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Einnig voru skoðaðir sérstaklega þeir sem höfðu svarað játandi að skólinn legði 

áherslu á fjölbreytta kennsluhætti samanborið við hina sem svöruðu því neitandi. Í skólum þar 

sem áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti svöruðu 55% því játandi að nota leikræna 

tjáningu í kennslu en 48% í þeim skólum sem hafa ekki sömu áherslur í skólastarfinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þess má geta að 85% svarenda svöruðu því til að skólinn sem þeir störfuðu við legði áherslu á 

fjölbreytta kennsluhætti. Það eru því aðeins 15% sem svöruðu neitandi eða vissu ekki hvort 

svo væri.  
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Mynd 29. Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi að nota leikræna 
tjáningu/leiklist í kennslu – leikræn tjáning í skólanámskrá eða ekki 

Mynd 30. Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi að nota leikræna tjáningu/leiklist 
í kennslu – áhersla skóla á fjölbreytta kennsluhætti eða ekki 
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6. Umræður 

Niðurstöður rannsókna líkt og þeirrar sem hér hefur verið gerð má ekki líta á sem sannindi. 

Þær eru vísbending um hegðun og gjörðir þeirra sem spurðir eru. Einmitt þannig munu 

niðurstöður höfundar verða gerðar upp og gengið út frá því að þær gefi vísbendingar um 

notkun kennara á Aðalnámskrá grunnskóla, aðferðum leikrænnar tjáningar og annarra þátta 

sem kannaðir voru. Hér á eftir fara vangaveltur höfundar sem kviknuðu við vinnslu 

rannsóknarinnar og úrvinnslu niðurstaðna.  

 

6. 1  Staða Aðalnámskrár grunnskóla 

Í upphafskafla ritgerðarinnar var fjallað um hlutverk Aðalnámskrár grunnskóla. Rætt var um 

menntastefnuna sem birtist í henni og þjónar sem leiðbeinandi þáttur sem samræmir menntun 

íslenskra barna. Mikilvægi þess að henni sé framfylgt er ríkt þar sem menntun er lykilþáttur 

þegar kemur að velferð einstaklinga og samfélagsins í heild. Hvers konar menntun nemendur 

hljóta má ekki vera háð duttlungum kennara eða skólastjórnenda sem gætu unnið út frá eigin 

hugðarefnum. Nauðsynlegt er að sambærileg menntun bjóðist öllum nemendum óháð búsetu 

eða öðrum aðstæðum. Aðalnámskrá grunnskóla ætti að liggja til grundvallar allri 

skipulagningu kennslu. Hana ætti að hafa til hliðsjónar við gerð kennsluáætlana og markmið 

hennar ættu að vera það sem stýrir kennslu nemenda. Auk þess að vera vettvangur markmiða 

þá leggur námskráin til heppilegar kennsluaðferðir einstakra greina og gefur hugmyndir 

varðandi tengingar námsgreina. 

Rúmlega 57 % þátttakenda í spurningakönnuninni svöruðu því til að þeir nota 

Aðalnámskrá grunnskóla oft eða frekar oft við skipulagningu kennslu og tæp 20% sögðust 

nota hana oft eða frekar oft við val á kennsluaðferðum. Sambærileg notkun þátttakenda á 

skólanámskrá við skipulagningu kennslu var heldur meiri eða rúmlega 72%. Aðalnámskrá 

grunnskóla er notuð til grundvallar við gerð skólanámskrár og eru þau markmið sem 

skólanámskráin inniheldur komin frá henni. Skólastjórnendur hafa að einhverju leyti frjálsar 

hendur þegar kemur að gerð skólanámskrár þar sem þeir hafa svigrúm til að setja markmið 

með sérstöðu og aðstæður hvers skóla í huga. Hún á því að endurspegla menntastefnuna sem 

birtist í Aðalnámskránni enda má líta á hana sem leiðbeinandi skjal þegar kemur að 
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skipulagningu skólastarfs. Með þetta í huga má mögulega líta svo á að 72% þátttakenda hafi 

markmið Aðalnámskrár grunnskóla að leiðarljósi þegar kennsla er skipulögð. Það þýðir að 

28% þátttakenda hafa markmiðin ekki til hliðsjónar við skipulagningu en það þykir höfundi 

áhugavert. Hvers vegna horfa 28% fram hjá þessu mikilvæga skjali hvort sem átt er við 

Aðalnámskrá grunnskóla eða skólanámskrána? Ein hugsanleg skýring er sú að þegar kennari 

hefur sinnt starfi sínu í nokkurn tíma hafi hann öðlast öryggi auk þess sem hann þekkir 

námsefni sitt vel, hann hefur jafnvel kennt það árum saman. Hann getur notast við sömu 

kennsluáætlanirnar ár eftir ár og uppfletting í námskránni verður óþörf. Önnur skýring gæti 

verið sú að hefð fyrir kennslu ákveðins námsefnis fyrir hvern árgang verði til þess að kennarar 

gangi beint að efninu og hugi ekki sérstaklega að markmiðunum sem liggja að baki. Þar er 

mikilvægt að hafa í huga að námsefnið er aðeins hluti leiðarinnar að markmiðinu ásamt þeim 

aðferðum sem valdar eru til miðlunar. Vitað er að erfitt getur reynst að komast á leiðarenda ef 

ekki er vitað hvert ferðinni er heitið. Talað er um mikilvægi þess að nemendum sé ljós 

tilgangur með námi sínu og menntunarfræðingar hafa undanfarin ár predikað um 

markmiðasetningu með nemendum. Að sama skapi hlýtur að vera afar mikilvægt að 

kennarinn sé sjálfur með tilgang kennslunnar skýran í huga sér. Sé sama námsefnið kennt ár 

eftir ár er mögulega hætta á að kennslan staðni sé ekki leitað nýrra leiða við miðlun efnisþátta. 

Þetta hlýtur svo að hafa áhrif á starfsánægju viðkomandi og árangur í starfi.  

Eftir á að hyggja hefði verið áhugavert að spyrja þátttakendur hvort þeir nýti námsefni 

árgangsins til að leiða kennsluna og ákvarða í hvaða röð námsþættir eru teknir fyrir. Að sama 

skapi hefði verið athyglivert að kanna hvort markmið séu kynnt nemendum sérstaklega í 

kennslunni og þá jafnvel hvort þau séu höfð sýnileg með kennsluáætlunum.  

Sé miðað við ofangreind 72% kennara sem nýta markmið Aðalnámskrár grunnskóla 

við skipulagningu kennslu sinnar má draga þá ályktun að námskráin sé kennurum mikilvægt 

skjal. Hana mætti kalla nauðsynlega handbók sem inniheldur kjarnann í því sem 

kennarastarfið snýst um. Mögulegar skýringar á að hlutfallið er ekki 100% eru eflaust margar 

en óstaðfestar og ekki höfundar að fella dóm um það.  

 

6.2 Útbreiðsla leikrænnar tjáningar 

Í kafla þrjú var farið ítarlega í þær kenningar sem aðferðir leiklistar í kennslu byggjast á og 

tíundaðir kostir þess að nýta þær í kennslu. Einnig voru tilteknar þær takmarkanir sem þekktar 

eru og höfundur taldi mögulega ástæðu þess að aðferðirnar eru ekki nýttar sem skyldi í 

kennslu grunnskólabarna. Tvær rannsóknir um útbreiðslu aðferða leiklistar í kennslu voru 
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skoðaðar og nýttar til samanburðar við þá sem hér er sett fram. Það eru annars vegar rannsókn 

Maríu Pálsdóttur frá árinu 2003 um notkun leikrænnar tjáningar í grunnskólum Reykjavíkur 

og hins vegar rannsókn Rannveigar Þorkelsdóttur frá árinu 2009 um útbreiðslu leikrænnar 

tjáningar í grunn- og framhaldsskólum. Rannsókn Maríu gaf til kynna að tæplega 60%  

grunnskóla borgarinnar hefði markmið tengd leikrænni tjáningu í skólanámskrá sinni (María 

Pálsdóttir, 2003). Rannsókn Rannveigar sýndi fram á að leiklist var að finna í skólanámskrá 

32% skólanna. Svipað hlutfall, 33%, notuðu aðferðir leiklistar í kennslu annarra námsgreina 

(Rannveig Þorkelsdóttir, 2009). 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt gefa til kynna að útbreiðsla aðferða 

leiklistar í kennslu hafi aukist þar sem rúmlega 54% aðspurðra svöruðu því játandi að nota 

leikræna tjáningu í kennslu sinni. Sé þetta borið saman við rannsókn Rannveigar, sem er 

aðeins tveggja ára gömul, má skilja það sem svo að 21% aukning hafi orðið á notkun 

leikrænnar tjáningar í kennslu. Þetta er þó ekki alveg svo einfalt þar sem rannsókn Rannveigar 

var gerð í grunn- og framhaldsskólum og svör ekki aðgreind eftir því frá hvoru skólastiginu 

þau komu. Það dregur úr samanburðarhæfi milli rannsóknanna þar sem nákvæmar tölur um 

útbreiðslu leikrænnar tjáningar í grunnskólum voru í raun ekki til staðar í rannsókn 

Rannveigar.  

 Burtséð frá þessu þá er 54% hlutfall jákvæðra svara við spurningunni um notkun 

leikrænnar tjáningar í kennslu staðreynd og gefur tilefni til að vona að útbreiðslan sé í raun að 

aukast og staða greinarinnar að eflast. Þó má ekki líta fram hjá því að tæplega 46% 

þátttakenda svöruðu spurningunni neitandi og gáfu margvíslegar ástæður fyrir því að þeir 

notuðu ekki aðferðir leiklistar í kennslu sinni. 

 Rannsóknin sýndi fram á að aðeins rúmlega 31% þátttakenda svöruðu því játandi að 

markmið tengd leikrænni tjáningu væri að finna í skólanámskrá skólans sem þeir kenndu við. 

Tæplega 39% svöruðu því neitandi og önnur 30% vissu ekki hvort svo væri. Séu þessar tölur 

bornar saman við áðurnefndar niðurstöður Rannveigar Þorkelsdóttur má sjá að aukning hefur 

ekki orðið hvað þetta varðar enda aðeins tvö ár á milli framkvæmdar rannsóknanna tveggja. 

Rannsókn Maríu Pálsdóttur, sem framkvæmd var í grunnskólum innan Reykjavíkur, hafði 

sýnt fram á að 60% þeirra höfðu leikræna tjáningu í skólanámskrá. Mögulegar ástæður fyrir 

þessu misræmi svara milli rannsókna Maríu og Rannveigar geta tengst því líkt og áður hefur 

verið nefnt að framhaldsskólar í rannsókn Rannveigar draga úr samanburðarhæfi. Að sama 

skapi er samanburðarhæfi slakara milli rannsóknar Maríu og þeirrar sem hér er kynnt þar sem 

aðeins grunnskólar af höfuðborgarsvæðinu voru þátttakendur í fyrri rannsókninni. Í þessari 

rannsókn var svarhlutfall milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar þó nokkuð jafnt og gæti 
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það verið skýring á þessum mun en þó kom í ljós við krosskeyrslu spurninganna, sem varða 

annars vegar búsetu svarenda og hins vegar hvort markmið um leikræna tjáningu væru í 

skólanámskrá, að sáralítill og ómarktækur munur var þar á. Þó ber að hafa í huga að í þessari 

rannsókn vissu 30% svarenda ekki hvort markmið tengd leikrænni tjáningu væri að finna í 

skólanámskrá og getur það skýrt muninn að einhverju leyti. 

Greining rannsakanda á námskrám sýndi fram á að leikræn tjáning er tiltekin sem 

aðferð sem nota skal við kennslu annarra námsgreina. Þetta kemur skýrt fram í listgreinahluta 

námskrárinnar og að auki er leikræn tjáning nefnd í flestum hinna greinahlutanna en þó ekki 

öllum. Mögulegt er að kennarar lesi almennan hluta námskrárinnar og svo þann hluta sem 

tilheyrir þeim námsgreinum sem þeir kenna. Sé það haft í huga er eðlilegt að 

stærðfræðikennari kynni sér ekki listgreinahlutann þar sem leikrænni tjáningu eru gerð ítarleg 

skil og fjallað um hana sem kennsluaðferð annarra námsgreina. Þetta getur að hluta til skýrt 

það hvers vegna leikræn tjáning er ekki útbreiddari leið til kennslu en niðurstöðurnar benda 

til.  

Í rannsókninni var skoðað sérstaklega hvort munur væri á notkun aðferða leiklistar 

miðað við það aldursstig innan grunnskólans sem svarandi kenndi á. Í ljós kom að ekki var 

mikill munur eftir aldursstigum en þó var merkjanlegt að því eldri sem nemendur voru virtist 

leikræn tjáning minna notuð. Það er munur á starfi kennara á yngsta stigi grunnskólans, á 

miðstigi og því elsta. Þegar komið er á elsta stig er sérhæfing kennara oft meiri en áður og 

kennir hver og einn jafnvel aðeins eina námsgrein en af því leiðir að samvinna milli kennara 

er oft takmörkuð nema ef vera skyldi innan námsgreinar. Skapandi kennsluhættir ættu alls 

ekki að víkja þegar nemendur eru lengra komnir í námi. Markmiðið er alltaf að undirbúa 

nemendur undir áframhaldandi nám en hafa ber í huga að ný menntastefna er líka við lýði í 

framhaldsskólum landsins. Sameiginlegur inngangur nýrrar Aðalnámskrár sem gildir fyrir 

skólastigin þrjú leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, miðar við að sköpun sé einn 

grunnþáttanna í námi barna allt frá leikskóla til og með framhaldsskóla. 

  

6.3 Áherslur og stefnumótun 

Sé menntastefnan skoðuð líkt og gert var í öðrum kafla þessa verkefnis er ljóst að stefnan er 

sett á að efla skapandi kennsluhætti auk annarra þátta. Það birtist í þeirri vinnu sem nú fer 

fram við gerð nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla þar sem meðal annars er lögð áhersla á 

skapandi hugsun og fjölbreytni í kennsluháttum. Við þessari stefnu hafa grunnskólar landsins 

brugðist með því að leggja aukna áherslu á slíkt í skólanámskrám sínum. Í spurningakönnun, 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

73 
 

sem lögð var fyrir kennara í tengslum við þetta verkefni, var spurt að því hvort skólinn sem 

þátttakandi starfaði hjá legði áherslu á fjölbreytta kennsluhætti. Því svaraði 85% svarenda 

játandi, tæplega 9% svöruðu neitandi og 6% vissu ekki hvort svo væri. Þessar tölur sýna að 

langflestir grunnskólar eru komnir á þá braut sem menntastefnan leggur til en þó ekki allir. 

Velta má fyrir sér hvort þeir sem svara spurningunni neitandi séu nægilega vel kunnugir 

stefnu skólans sem þeir starfa við eða hvort fjölbreyttir kennsluhættir komi ekki til tals í 

skólastarfinu. Það er erfitt að álykta sem svo þar sem allir grunnskólar landsins hljóta að vinna 

stefnumótun sína með menntastefnuna að leiðarljósi. 

Að skólastefna hvers skóla sé skýr og vel kynnt starfsmönnum skólans er grundvallar-

atriði ef nýjungar eða breyttar áherslur eiga að ná fram að ganga. Þetta kom berlega í ljós þar 

sem krossprófaðar voru spurningar um það hvort markmið um leikræna tjáningu væri að finna 

í skólanámskrá skólans og hvort kennarar notuðu aðferðir leikrænnar tjáningar í kennslu sinni. 

Greinilega kom fram að í þeim skólum sem höfðu leikræna tjáningu þannig á stefnuskrá sinni 

voru kennarar líklegri til að nota aðferðirnar. Í þeim skólum sem höfðu leikræna tjáningu í 

skólanámskrá svöruðu 68% því játandi að nota leikræna tjáningu við kennslu en 50% svöruðu 

sömu spurningu játandi í þeim skólum sem höfðu ekki leikræna tjáningu í skólanámskrá. Út 

frá þessum upplýsingum má jafnvel álykta sem svo að kennarar, sem virðast nota 

skólanámskrána í miklum mæli, séu afar samviskusamir þegar kemur að uppfyllingu þeirra 

markmiða sem hún setur. Því má velta fyrir sér hvort skólar sem leggja áherslu á skapandi 

kennsluhætti líkt og leikræna tjáningu og hafa hana orðaða sérstaklega í skólanámskrá, mennti 

kennara sína markvisst í þeim fræðum og hafi þannig bein áhrif á að stefnunni sé fylgt eftir. 

Til að renna stoðum undir þá hugmynd má nefna að í niðurstöðum könnunarinnar kemur fram 

að í þeim skólum þar sem leikræn tjáning er í skólanámskrá segja 38% svarenda að 

stjórnendur hvetji þá til að nota leikræna tjáningu í kennslu en aðeins 14% þeirra sem starfa í 

skólum sem hafa leikræna tjáningu ekki í skólanámskrá. 

Séu ofangreindar upplýsingar hafðar í huga er áhugavert að velta fyrir sér mikilvægi 

stefnumótunar grunnskóla ekki síst á tímum sem þessum þar sem menntakerfið þarf að 

bregðast við breytingum í samfélaginu öllu. Innleiðing nýrra áherslna í menntakerfinu svo 

sem á einstaklingsmiðun náms krefst endurhugsunar allra kennsluhátta og skipulags 

skólastarfsins í heild. Lög um leik- og grunnskóla frá árinu 2008 leggja þá skyldu á 

sveitarfélög landsins að setja stefnu um leik- og grunnskólahald í sveitarfélaginu (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Skýr skólastefna er talin vera afar mikilvæg þar sem rekstur 

grunnskóla er langstærsti kostnaðarliður innan hvers sveitarfélags og því er brýnt að hvert 

skref sé vel úthugsað. Þannig hefur það verið viðfangsefni hvers sveitarfélags að gera sér 
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grein fyrir því hvernig skólar innan þess eiga að starfa á næstu árum og hvernig vinna skal að 

því að svo verði. Hagsmunaaðilar innan sveitarfélagsins taka þátt í mótun stefnunnar og eru 

grunnskólarnir aðilar að því. Skólastefna sveitarfélags skal lögð á þeim grunni sem 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur til en skólarnir vinna sína eigin stefnu út frá henni. Þannig 

eru höfð áhrif á stefnuna en skólunum samt sem áður gefið ákveðið frjálsræði við 

framsetningu út frá eigin áherslum. Sameiginleg sýn fyrir grunnskólana til ársins 2020 hefur 

verið unnin af Félagi grunnskólakennara, Skólastjórafélagi Íslands og Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og er sú vinna hugsuð sem útgangspunktur sveitarfélaganna við stefnumótun 

sína. 

Í rannsókn sem gerð var árið 2008 um breytingar á hlutverki skólastjóra í grunnskólum 

kom fram mikilvægi þess að skólastjórnendur séu óragir við að fylgja eigin sannfæringu við 

mótun skólastefnu og starf skólans í heild (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2008). Sé þetta haft í huga er ljóst að viðhorf skólastjórnenda til sköpunar, 

lista og leikrænnar tjáningar er það sem ræður úrslitum þegar horft er til þess hvort aðferðir 

leiklistar eru notaðar í skólum. 

  

6.4  Fagmennska kennara 

Kennarar eru sérfræðingar á sviði menntunar. Starf þeirra er krefjandi og oft á tíðum vanmetið 

af þeim sem ekki þekkja til. Sú þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár í menntakerfinu 

hefur orðið til þess að starfssvið kennarans er sífellt að verða umfangsmeira. Nú snýst starfið 

ekki einungis um að miðla efni og meta hvernig til tekst heldur er einnig lögð áhersla á önnur 

fagleg störf auk samstarfs við samkennara og foreldra eða forráðamenn nemenda. Að auki má 

nefna agamál sem taka oft og tíðum mikið rúm í starfinu sem og uppeldi barna sem kennarar 

hafa komið meira að síðustu ár. Þátttaka Íslendinga í alþjóðlegum könnunum líkt og PISA 

hefur haft þau áhrif að auka það álag sem lagt er á starfsfólk innan menntakerfisins. Kennarar 

eru upp til hópa fagmenn sem leggja áherslu á fagleg vinnubrögð. Sá metnaður sem hefur 

verið ríkjandi innan stéttarinnar hefur birst í öflugri skólaþróun sem krefst mikils af 

skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki grunnskóla. Andinn hefur verið sá að lengi 

megi gott bæta og er það vel. Af þessum sökum hafa margir kennarar eflaust fundið sig 

hlaðna verkum og álagið hefur aukist jafnt og þétt. Oft er sagt að þeir sem velji sér kennslu að 

ævistarfi hljóti að gera það hugsjóna sinna vegna og þeir beri ástríðu til starfsins. Það eru ekki 

aðeins launakjör sem eru áhrifaþáttur þegar fólk velur sér starfsvettvang enda er 

kennarastarfið afar gefandi á huglægan máta sem er ekki mælanlegur í krónutölu.  
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 Þegar maður veltir fyrir sér fagmennsku kennara kemur upp í hugann hlutverk 

menntastofnana sem lærdómssamfélags. Hversu áríðandi það er að andinn innan 

grunnskólanna einkennist af fagmennsku þar sem einstaklingarnir eiga það sameiginlegt að 

búa yfir vilja til að bæta sig í starfi og sinna því af fagmennsku. Sé hugað að þeim ungu og 

óreyndu kennurum, sem bætast í hóp starfandi kennara á ári hverju, er mikilvægi þess að 

lærdómssamfélagið sé virkt enn meira áberandi. Þau áhrif sem reyndari kennarar hafa á 

nýgræðinga innan greinarinnar eru eflaust afar mikil. Hvort heldur sem átt er við þá reynslu 

sem kennaranemar hljóta í æfingakennslu á námstímanum eða reynsluna sem nýútskrifaðir 

kennarar hljóta fyrstu árin í starfi. Þá má velta fyrir sér hlutverki stjórnenda varðandi 

lærdómssamfélagið. Í skólastefnu Félags grunnskólakennara fyrir árin 2002-2005 er að finna 

skilgreiningu á hlutverki skólastjórnenda. Þar segir:  

 

Mikilvægt er að skólastjórnendur hvetji til þróunarstarfa og efli frumkvæði. Forysta 
þeirra á að stuðla að skólamenningu sem einkennist af samábyrgð og samvinnu. 
Stjórnendur skóla verða að vera vel meðvitaðir um markmið skóla, gildi og sýn fyrir 
sína stofnun. Þessi markmið þarf að setja fram sameiginlega með öðrum starfsmönn-
um og marka leiðir til að ná þeim (Félag grunnskólakennara [FG], e.d.).  
 

 

Stjórnendur hljóta að gefa fordæmi innan menntastofnunar, setja línurnar hvað varðar 

fagmennsku og virkni starfsmanna í endurmenntun og stýra þannig að einhverju leyti hvort 

umræðan innan stofnunarinnar er byggð á faglegum grunni eða ekki. 

Ofangreind skilgreining nefnir ekki til eftirlitshlutverk af hálfu stjórnenda en í lögum 

um grunnskóla segir: ,,Skólastjóri er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum og ber ábyrgð 

á starfi skólans og veitir honum faglega forystu” ( Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Sú ábyrgð 

sem þarna er nefnd nær til þeirrar yfirsýnar sem skólastjóra er nauðsynlegt að hafa yfir 

skólastarfið og það hvort unnið sé að uppfyllingu markmiða Aðalnámskrár grunnskóla fellur 

undir það. Þegar þátttakendur í spurningakönnun höfundar voru spurðir hvort 

skólastjórnendur skólans sem þeir kenna við fylgist með því hvort notaðar séu fjölbreyttar 

kennsluaðferðir svöruðu 38% því játandi. Hins vegar svöruðu tæp 72% því játandi að þeir 

væru hvattir til notkunar fjölbreyttra kennsluaðferða af stjórnendum. Þegar spurt var um 

leikræna tjáningu í þessu tilliti svöruðu 21% því játandi að stjórnendur hvettu til notkunar 

hennar í kennslu og af þeim töldu 84% að sú hvatning væri annað hvort munnleg eða í formi 

námskeiða. Þar sem fjölbreyttir kennsluhættir og leikræn tjáning eru hluti þeirrar 

menntastefnu sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla má segja að þessar niðurstöður gefi 

tilefni til að ætla að skólastjórnendur sinni hlutverki sínu varðandi faglega hvatningu til 
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kennara. Varðandi eftirlit með því hvort unnið sé að uppfyllingu markmiða Aðalnámskrár þá 

svöruðu 43% því til að þeir teldu skólastjórnendur sinna slíku eftirliti en rúm 50% töldu að 

svo væri ef horft væri til markmiða skólanámskrár. Eins og áður hefur komið fram er 

skólanámskráin unnin með Aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi og er samkvæmt 

niðurstöðum höfundar það skjal sem kennarar nota helst við skipulagningu kennslu. 

Niðurstöðurnar gefa tilefni til að ætla að skólastjórnendur beri traust til kennara þar sem 

aðeins um helmingur telur að fylgst sé með þessum mikilvæga þætti skólastarfsins.  

 

6.5  Kynjamunur 

Karlar eru rúmlega 18% grunnskólakennara á Íslandi og konur því í miklum meirihluta við 

kennslu grunnskólabarna. Umræða um mikilvægi þess að fjölga körlum í kennslu kemur upp 

reglulega enda er mikilvægt að drengir og stúlkur hafi fyrirmyndir innan grunnskólans þar 

sem þau eyða stórum hluta dagsins. Hvort einhver munur sé á körlum sem velja sér 

kennarastarfið og konum innan stéttarinnar er efni í aðra rannsókn og skal ekki fullyrt um hér. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu þó fram á að marktæk fylgni var milli kyns svarenda 

og notkunar þeirra á Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu. Að sama skapi 

mældist marktæk fylgni milli kyns svarenda og notkunar aðferða leiklistar í kennslu. Konur 

reyndust líklegri til að nýta námskrána við skipulagningu kennslu sinnar og einnig reyndust 

þær líklegri en karlar til að nota aðferðir leiklistar í kennslu. Af hverju þessi munur milli kynja 

stafar er erfitt að segja en þó kemur upp í hugann sú spurning hvort karlar velji sér frekar að 

starfa á eldri stigum grunnskólans þar sem ríkir fyrrgreind sérhæfing kennara og mögulega 

minni hefð fyrir skapandi kennsluháttum. Aðrar spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur 

sýndu ekki fram á mun milli kynja.  
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7. Lokaorð 

 

Undanfarin ár hefur áhersla á sköpun í námi barna aukist og markvisst verið stefnt að því að 

efla þann þátt. Vegvísir til listfræðslu sem UNESCO gaf út árið 2006 er til marks um það 

ásamt úttekt Anne Bamford á listgreinakennslu í landinu. Í skýrslu Bamford er að finna 

hennar sýn á listfræðslu og telur hún að auka þurfi áherslu á að efla sköpunargáfu nemenda í 

gegnum skapandi kennsluhætti. Eftir lestur á vegvísi Unesco og úttekt Bamford er mikilvægi 

listfræðslu ljóst en jafnframt kennsla annarra námsgreina í gegnum listir. Sú leið sem þá er 

farin að námi barna kynnir nemendum hin ýmsu listform og eykur líkur á að upp vaxi 

listunnendur sem eru líklegri en annars til að velja sér starfsvettvang á sviði skapandi greina. 

Eins og fram hefur komið eru skapandi greinar rísandi hagrænt afl í landinu og í því ljósi ætti 

ávinningur listfræðslu meðal barna að vera enn skýrari. Leikræn tjáning fellur vel að þessum 

hugmyndum um kennslu í gegnum listir enda eru aðferðir hennar einn fjölmargra áhersluþátta 

sem finna má í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Menntastefna landsins hefur tekið breytingum undanfarin misseri og er sköpun í námi 

meðal þeirra grunnþátta sem nú eru taldir nauðsynlegir allt frá upphafi skólagöngu í leikskóla 

til loka náms í framhaldsskóla. Í upphafi verkefnisins var lögð fram rannsóknarspurningin - 

Er menntastefnu þeirri sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla framfylgt í grunnskólum 

landsins? Til að leita svara við spurningunni og jafnframt þrengja hana var lögð fram 

undirspurningin - Hver er útbreiðsla leikrænnar tjáningar í grunnskólum landsins? Sú leið 

var farin að kanna fyrst þann grundvöll sem menntastefnan og þar með Aðalnámskrá 

grunnskóla setur hvað varðar leikræna tjáningu í kennslu grunnskólabarna á Íslandi. Í 

kjölfarið var skoðað að hve miklu leyti unnið væri að þeim markmiðum sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla varðandi leikræna tjáningu. Greining á námskrám sýndi að sérkafli 

er um leikræna tjáningu í listgreinahluta Aðalnámskrár en jafnframt er hún nefnd sem hentug 

aðferð til kennslu annarra námsgreina. 

Spurningakönnun var lögð fyrir starfandi kennara í landinu þar sem kannað var að hve 

miklu leyti þeir nýttu sér Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu sinnar og við 

val á kennsluaðferðum. Í ljós kom að kennarar nýta sér frekar skólanámskrá við skipu-

lagningu kennslu enda er hún unnin upp úr Aðalnámskrá með sérstöðu hvers skóla til 
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hliðsjónar. Niðurstöður sýndu að 28% kennara nýta sér hvorki skólanámskrá né Aðalnámskrá 

við undirbúning kennslu en möguleg skýring á þessu gæti verið sú hefð sem gjarnan er 

ríkjandi fyrir kennslu ákveðins námsefnis í hverjum árgangi. Höfundur telur varhugavert að 

kennslan stjórnist þannig af námsefninu og þykir líklegt að ef það er staðreyndin þá sé 

kennslan jafnframt fremur bókamiðuð sem hentar að líkindum aðeins hluta nemenda. Einnig 

má nefna að sé horft til fagmennsku kennara þá bjóði slíkar leiðir í kennslu ekki upp á mikla 

þróun í starfi sem mögulega hefur svo áhrif á starfsánægju kennara. Spurningakönnunin leiddi 

jafnframt í ljós að þrátt fyrir að Aðalnámskrá bjóði upp á ýmsar hugmyndir að leiðum til 

kennslu námsgreina þá nýta kennarar sér hana almennt lítið við val á kennsluaðferðum.  

Í spurningakönnuninni var jafnframt kannað hver útbreiðsla leikrænnar tjáningar í 

grunnskólum landsins væri og sýndi hún fram á að í kringum helmingur svarenda notar 

aðferðir leiklistar að jafnaði í kennslu sinni. Samkvæmt þessu vinnur aðeins um helmingur 

kennara að uppfyllingu þeirra markmiða sem Aðalnámskrá grunnskóla setur varðandi 

leikræna tjáningu og helmingur gerir það því ekki. Flestir sem svöruðu því neitandi sögðu það 

vera vegna vanþekkingar og óöryggis á aðferðum leikrænnar tjáningar. Það bendir til þess að 

efla þurfi þátt leikrænnar tjáningar og mögulega annarra skapandi kennsluaðferða í kennara-

náminu á bóklegan sem og verklegan máta. Þessar upplýsingar endurspegla að einhverju leyti 

það viðhorf sem ríkjandi hefur verið gagnvart hinum ,,mjúku“ námsgreinum sem leikræn 

tjáning og listgreinar almennt falla undir. Sú áhersla sem lögð er í samræmdum 

könnunarprófum renna stoðum undir þá hugmynd og segir okkur að þrátt fyrir að nú eigi að 

leggja aukna áherslu á listfræðslu og kennslu í gegnum listir þá sé kennslan enn í ákveðnum 

farvegi sem stýrist að einhverju leyti af samræmdum prófum.  

Eins og áður hefur komið fram er skólanámskrá það skjal sem kennarar nota helst við 

skipulagningu sína og getur það skýrt að hluta það lága hlutfall kennara sem notar leikræna 

tjáningu við kennslu. Skólastjórnendur hafa umsjón með gerð skólanámskrár í hverjum skóla 

og hafa því í hendi sér vald til að skera úr um hvaða markmið eru lögð fram og hver ekki. 

Niðurstöðurnar leiddu einmitt í ljós að kennarar sem kenndu við skóla þar sem leikræn tjáning 

var hluti af skólanámskrá voru líklegri en aðrir til að nýta sér slíkar aðferðir í kennslu.  

Því virðist sem framgangur leikrænnar tjáningar sé undir skólastjórnendum kominn og þar 

með hvort leikræn tjáning er hluti af námi barna við þeirra skóla. 

Þáttur stjórnenda var einnig kannaður í spurningakönnuninni og gefa niðurstöður til 

kynna að stór hluti skólastjórnenda hvetji kennara áfram til notkunar fjölbreyttra kennsluhátta 

sem Aðalnámskrá kveður á um. Aðeins um fimmtungur þeirra virðist þó hvetja til notkunar 

leikrænnar tjáningar í kennslu og leiðir það hugann enn að mikilvægi áhuga stjórnenda á 
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greininni. Niðurstöðurnar gáfu þær upplýsingar að aðeins um helmingur kennara telji að 

skólastjórnendur fylgist með því hvort unnið sé að markmiðum skólanámskrár og var 

hlutfallið enn lægra ef spurt var um eftirlit með því hvort unnið væri að uppfyllingu markmiða 

Aðalnámskrár grunnskóla.  

Séu ofangreindar niðurstöður spurningakönnunarinnar hafðar í huga virðist höfundi 

hlutverk stjórnenda afar mikilvægt ekki síður en kennara þar sem þeir eru faglegir leiðtogar 

kennara, forstöðumenn skólastofnana og ábyrgðaraðilar skólastarfsins í heild. Getur verið að 

stjórnendur beri slíkt traust til kennara að eftirlitshlutverki þeirra sé ofaukið eða er mögulegt 

að skólastjórnendur séu líkt og kennarar ofhlaðnir störfum og hreinlega gefist ekki tími til 

allra verka? Þessum spurningum er vandsvarað og eflaust efni í aðra rannsókn að komast að 

niðurstöðu hvað þetta varðar.  

Á tímum niðursveiflu í efnahagslegum skilningi verður menntakerfið fyrir skerðingu 

líkt og aðrir hlutar þjóðfélagsins. Sú þjónusta sem við bjóðum börnum okkar og þar með 

framtíðarleiðtogum þessa lands hlýtur að taka breytingum í kjölfarið en mikilvægt er að hlúa 

vel að þeim þáttum sem menntastefnan leggur áherslu á. Listgreinar eru ofarlega í huga í 

þessu sambandi og áhugavert væri að kanna hvaða áhrif almennur og víðtækur niðurskurður 

til menntakerfis hefur á þær. Jafnframt er mikilvægt að ekki sé gengið til baka með þau 

framfaraskref sem tekin hafa verið innan menntakerfisins síðustu ár og áratugi en byggt hefur 

verið upp menntakerfi sem Íslendingar geta verið stoltir af. Hér fá allir nemendur haldgóða 

menntun óháð búsetu, kyni, trú, fötlun eða öðrum mælikvörðum. Þeir fá fjölbreytta menntun 

sem undirbýr þá undir líf í margbreytilegu samfélagi. Kerfið er enn í stöðugri þróun eins og 

sjá má af nýrri menntastefnu sem unnin hefur verið af sérfræðingum sem láta sig kerfið og 

framtíð þess varða. Sú áhersla sem lögð er á skapandi kennsluhætti, listfræðslu og kennslu í 

gegnum listir er til komin vegna ígrundunar fyrrgreindra sérfræðinga og mats þeirra á því 

hvað koma muni nemendum til góða til framtíðar. Ábyrgðin er fagfólksins innan 

menntakerfisins, kennara og skólastjórnenda að sjá til þess að menntastefnan nái fram að 

ganga og að unnið sé markvisst að því að efla þá þætti sem hún leggur áherslu á.  

 

 

 

 

  	



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

80 
 

 

 
8. Heimildir 

 

Anna Jeppesen. (1994). Mál og túlkun, handbók kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 

Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). 2. Útgáfa. Leiklist í kennslu, handbók 

fyrir kennara. Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

 

 Arthur Morthens og Grétar L. Marínósson. (2002).  Árangursríkt skólastarf og skóli fyrir 

alla. Sótt 02.07.2010 af  

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/Grunnskolinn/Leidbeiningar/Skjol/skolianad

grein.htm  

 

Ágúst Einarsson. (2004). Hagræn áhrif tónlistar. Reykjavík: Viðskipta- og hagfræðideild 

Háskóla Íslands. 

 

Ása Helga Ragnarsdóttir. (2002). Using drama in teaching language and literacy. Óbirt 

MA ritgerð. The University of Warwick, Institute of Education.  

 

Ása Helga Ragnarsdóttir. (2010). ,,Fjölbreyttir möguleikar leiklistar í kennslu“ 

Fyrirlestur fluttur í Háskóla Íslands, menntavísindasviði, 21.04.2010. 

 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Þorkelsdóttir. (2010). Skapandi nám í gegnum 

leiklist. Netla - veftímarit um uppeldi og menntun. Grein birt 31.12.2010. Sótt þann 

13.02.2011 af http://netla.khi.is/menntakvika2010/006.pdf 

 

Baldwin. P. (2004). With drama in mind. Stafford: Network Educational Press Ltd.  

 

Bamford. A. (2009). Arts and Cultural Education in Iceland. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið.  

 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

81 
 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir. (2008). Breytingar á 

hlutverki skólastjóra í grunnskólum. Uppeldi og menntun 17(2), 87-104. 

 

Börkur Vígþórsson. (2003). Bót eða dót, hugleiðingar um Aðalnámskrá grunnskóla 1999. 

Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. Grein birt 10.02.2003. Sótt 16.05.2010 af 

http://netla.khi.is/greinar/2003/002/ 

 

Catterall, J.S. (2007). Enhancing peer conflict resolution skills through drama: an 

experimental study. Research in Drama Education, Vol 12 (2), 163-178.  

 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun. (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (frumútgáfa 1938).  

 

Dickinson. R, Neelands. J. (2006). Improve your primary school through drama. London: 

David Fulton Publishers.  

 

Eisner, E.W. (1985). The educational imagination: On design and evaluation of school 

programs. New York: Macmillan. 

 

Eisner, E.W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven & London: Yale 

University Press. 

 

Félag grunnskólakennara. (e.d.). Skólastefna fyrir grunnskólann. Sótt þann 23.02.2011 af 

http://fg.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3254  

 

Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The theory of Multiple Intelligences. New York: 

Basic Books. 

 

Gerður Óskarsdóttir. (2003). Leiklist í grunnskólum. Erindi flutt á opnum fundi um 

leiklistarkennslu. Fræðsludeild Þjóðleikhússins. Sótt 15.06.2010 af 

http://fd.leikhusid.is/Forsida/Leiklistiskolum/Greinarogerindiumleiklistarkennslu/fu

ndurumleiklistarkennslu1732003/ 

 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

82 
 

Háskóli Íslands. (2010). Kjörsvið: Tónlist, leiklist, dans. Sótt þann 21.03.2011 af 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=17521&ke

nnsluar=2010 

 

Háteigsskóli. (2009). Leiklist í kennslu. Sótt þann 14.05.2010 af 

http://hateigsskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid

=125 

 

Hoyle, R. Harris, M.J. og Judd, C. (2002). Research Methods In Social Relations. USA: 

Wadsworth. Cengage Learning.  

 

Ingvar Sigurgeirsson. (1992). The role, use and impact of curriculum materials in      

intermediate level icelandic classrooms. Óbirt doktorsritgerð. Háskólinn í Sussex.  

 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Handbók um undirbúning kennslu. 

Reykjavík: Æskan. 

 

Ingvar Sigurgeirsson. (2003).   Kennaramenntun og skólaþróun. Netla – veftímarit um 

uppeldi og menntun. Grein birt 02.06.2003. Sótt þann 03.07.2010 af 

http://netla.khi.is/greinar/2003/004/index.htm 

 

Katrín Jakobsdóttir. (2009). Ávarp mennta- og menningarmálaráðherra á svæðisþingi 

tónlistarskóla fyrir tónlistarskóla á Suðurlandi og Suðurnesjum 25. september 2009. Sótt 

þann 24.09.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/nr/5160 

 

Kjartan Ólafsson. (2003). Grunnatriði í SPSS. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum 

(bls. 131-161). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2007). Þróun leikrænnar tjáningar í grunnskólum landsins. Óbirt 

M.A. ritgerð, Háskóli Íslands. 

 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

83 
 

Kristín Á. Ólafsdóttir. (2009). Margslungið að útbreiða nýjung. Um hvata og hindranir á 

vegferð leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum. Netla – veftímarit um uppeldi og 

menntun. Grein birt 30.12.2009. Sótt 18.02.2010 af  

http://netla.khi.is/greinar/2009/012/index.htm 

 

Lilja M. Jónsdóttir. (1996). Skapandi skólastarf. Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

Listaháskóli Íslands. (2010). Meistaranám í listkennslu / Kennsla - miðlun – 

verkefnastjórn. Sótt þann 21.03.2011 af 

 http://listkennsludeild.lhi.is/namsbrautir/meistaranam/ 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008.  

 

María Pálsdóttir. (2003). Leiklist í grunnskólum. Óbirt B.Ed. ritgerð, Kennaraháskóli 

Íslands. 

 

Menntamálaráðuneytið. (2006). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. Reykjavík.. 

Sótt 20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is  

 

Menntamálaráðuneytið. (2007a).  Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar. Reykjavík. Sótt 

20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 

Menntamálaráðuneytið. (2007b).  Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál. Reykjavík. 

Sótt 20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 

Menntamálaráðuneytið. (2007c).  Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska. Reykjavík. Sótt 

20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 

Menntamálaráðuneytið. (2007d).  Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir - líkams- og 

heilsurækt. Reykjavík. Sótt 20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 

Menntamálaráðuneytið. (2007e).  Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði. Reykjavík. Sótt 20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

84 
 

Menntamálaráðuneytið. (2007f).  Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt. Reykjavík. Sótt 20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 

Menntamálaráðuneytið. (2007g).  Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar . 

Reykjavík. Sótt 20.02.2010 af  http://www.menntamalaraduneyti.is 

 

Menntamálaráðuneytið. (2010a). Mótun stefnu um nám alla ævi. Þróun menntastefnu á 

Íslandi í evrópsku samhengi. Reykjavík. Sótt þann 01.05.2010 af 

http://bella.stjr.is/utgafur/Motun_stefnu_um_nam_alla_aevi.pdf 

 

Menntamálaráðuneytið. (2010b). Sameiginlegur hluti Aðalnámskrár fyrir leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla – drög. Reykjavík. Sótt þann 25.02.2011 af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/drog-ad-nyjum-

namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/ 

 

Mooney, C. G. (2000). Theories of childhood, an introduction to Dewey, Montessori, 

Erikson, Piaget & Vygotsky. St. Paul: Readleaf press.  

 

Rannsóknarmiðstöð skapandi greina. (2010). Kortlagning hagrænna áhrifa skapandi 

greina. Sótt þann 22.03.2011 af  

http://www.uton.is/wp-content/uploads/2010/12/kortlagning-slides.pdf 

 

Rannveig Þorkelsdóttir. (2009). Staða leiklistar í grunn- og framhaldsskólum. Óbirt MA 

ritgerð. Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. 

 

Robinson, K. (2001). Out of Our Minds, Learning to be Creative. United Kingdom: 

Capstone Publishing Limited  

 

Sameinuðu þjóðirnar. (1948). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. 

Mannréttindaskrifstofa þýddi 2008. Sótt þann 14.12.2010 af 

 http://www.humanrights.is/media/frettir//Mannrettinda_ICEHR.pdf 

 

Sameinuðu þjóðirnar. (1989). Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna. Sótt þann 14.12.2010 

af http://barn.is/adalsida/barnasattmalinn/barnasattmalinn_i_heild/ 



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

85 
 

 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Tomlinson. C.A. (2003). Fullfilling the promise of the differentiated classroom – 

Strageties and tools for responsive teaching. Alexandria, Virginia, USA: Association for 

Supervision and Curriculum Development.  

 

UNESCO. (2006). Road Map for Arts Education. (íslensk þýðing: Jón Hrólfur 

Sigurjónsson, 2007).Lissabon. Sótt þann 27.04.2010 af   

 http://ft.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2840 

 

Vincent, W.J. (1999). Statistics in kinsiology (2. útgáfa). USA: Human Kinetics. 

 

Wagner, B.J. (1976). Dorothy Heathcote, Drama as a learning medium. Washington 

D.C.: National Education Association Publication. 

 

Þorgerður Hlöðversdóttir. (2009). Listgreinar í skólastarfi – krydd eða kjarni? Netla – 

veftímarit um uppeldi og menntun. Grein birt 15.08.2009. Sótt 16.05.2010 af 

http://netla.khi.is/greinar/2009/005/index.htm 

 

Þorlákur Karlsson. (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 331-353). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

Þuríður Jóhannsdóttir. (2009). Um félagslega hugsmíðahyggju (Social-Constructivism). 

Sótt þann 05.06.2010 af http://mennta.hi.is/vefir/ust/tjona/hugsmid.htm 

   



Menntun barna með skapandi leiðum  Lokaverkefni til MA prófs 

 

86 
 

 

Viðauki 1 – Bréf til þátttakenda spurningakönnunar 

 

 

Ágæti kennari 

 

Ég undirrituð, Helena Katrín Hjaltadóttir, vinn nú að lokaverkefni mínu í meistaranámi í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Þar sem ég er kennari að mennt og hef starfað við 

kennslu undanfarin ár valdi ég að vinna rannsóknarverkefni á sviði menntamála. Verkefnið 

felst í rannsókn á menntastefnu í tengslum við leikræna tjáningu og er unnið undir leiðsögn 

Ásu Helgu Ragnarsdóttur, aðjúnkts við menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Til að afla gagna fyrir rannsóknarverkefnið þarf ég að leita aðstoðar hjá starfandi kennurum 

og kanna hug þeirra til efnisins. Hér í meðfylgjandi hlekk er að finna spurningakönnun og 

yrði ég afar þakklát ef þú, kennari góður, sæir þér fært að svara henni en það tekur u.þ.b. 2-4 

mínútur. Þess ber að geta að svör eru órekjanleg til þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Helena Katrín Hjaltadóttir 
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Viðauki 2 – Spurningakönnun send til félagsmanna Félags 
grunnskólakennara 

 

 

1. Hvert er kyn þitt?  
 

 Karl 

 Kona 

 

2. Hver er aldur þinn?  
 

 20-25 ára 

 26-30 ára 

 31-35 ára 

 36-40 ára 

 41-45 ára 

 46-50 ára 

 50 eða eldri 

 

3. Býrð þú á höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Seltjarnanesi, Mosfellsbæ, Kópavogi, 
Garðabæ, Álftanesi, Hafnarfirði) eða á landsbyggðinni?  
 

 Á höfuðborgarsvæðinu 

 Á landsbyggðinni 

 

4. Hefur þú kennsluréttindi?  
 

 Já 

 Nei 

 

5. Hvaða menntunarstigi hefur þú lokið? (Hér má merkja við fleiri en einn möguleika) 
 

 Grunnskólaprófi 

 Stúdentsprófi eða sambærilegu prófi 

 Diploma 
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 B.ED. háskólagráðu frá Háskóla Íslands, menntavísindasviði eða KHÍ 

 B.ED. háskólagráðu frá Kennaradeild Háskólans á Akureyri 

 Háskólagráðu (BA,BS eða sambærilegt) 

 Háskólagráðu og kennsluréttindum að auki 

 Meistaragráðu 

 Doktorsgráðu 

 Annað, hvað? 
 
 

6. Hversu lengi hefur þú starfað við kennslu?  
 

 Skemur en 1 ár 

 1-5 ár 

 6-10 ár 

 11-15 ár 

 16-20 

 21 eða lengur 
 
 

7. Á hvaða aldursstigi kennir þú? (Hér má merkja við fleiri en einn möguleika) 
 

 Yngsta stigi 

 Miðstigi 

 Elsta stigi 
 
 

8. Hvaða námsgreinar kennir þú? (Hér má merkja við fleiri en einn möguleika) 
 

 Íslensku 

 Stærðfræði 

 Samfélagsgreinar 

 Náttúrufræði 

 Lífsleikni 

 Erlend tungumál 

 Eðlisfræði 

 Tölvur/upplýsingatækni 

 Textílmennt 

 Smíði 

 Myndmennt 

 Heimilisfræði 

 Tónlist 

 Íþróttir 
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 Dans 

 Annað, hvað?  

 

9. Hversu oft nýtir þú þér Aðalnámskrá grunnskóla við skipulagningu kennslu?  
 

 Oft 

 Frekar oft 

 Sjaldan 

 Mjög sjaldan 

 Aldrei  

 
 

10. Hversu oft nýtir þú þér skólanámskrá skólans sem þú kennir við, við skipulagningu  
kennslu? 
 

 Oft 

 Frekar oft 

 Sjaldan 

 Mjög sjaldan 

 Aldrei 

 
 

11. Hversu oft nýtir þú þér Aðalnámskrá grunnskóla við val á kennsluaðferðum?  
 

 Oft  

 Frekar oft 

 Sjaldan 

 Mjög sjaldan 

 Aldrei 

 
 

12. Leggur skólinn sem þú starfar við áherslu á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða?  
 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 
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13. Fylgjast stjórnendur skólans sem þú starfar við með því á einhvern hátt hvort þú notir 
fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu þinni?  
 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 

 

14. Hvetja stjórnendur skólans sem þú starfar við þig til að nota fjölbreyttar 
kennsluaðferðir í kennslu þinni? 
 

 Já  

 Nei 

 

15. (Ef já í 14) Hvernig hvetja stjórnendur skólans sem þú starfar við þig til að nota 
fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu þinni? (Hér má merkja við fleiri en einn 
möguleika) 
 

 Með munnlegri hvatningu 

 Með því að bjóða upp á námskeið um fjölbreyttar kennsluaðferðir 

 Með því að bjóða upp á lesefni um fjölbreyttar kennsluaðferðir 

 Með öðrum leiðum, hverjum?  

 

Leikræn tjáning/leiklist 

Í leikrænni tjáningu/leiklist felst annars vegar kennsla þar sem markvisst er stefnt að sýningu 
(product drama) fyrir áhorfendur og hins vegar er tjáningin sjálf markmiðið (process drama) 
og leikræn tjáning þannig notuð sem kennsluaðferð annarra námsgreina þar sem reynsla 
nemenda er aðalatriðið. 
 
 

16. Eru markmið um leikræna tjáningu/leiklist í skólanámskrá skólans sem þú kennir við?  
 

 Já  

 Nei  

 Veit ekki 
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17. Notar þú leikræna tjáningu/leiklist í kennslu? 
 

 Já  

 Nei 

 

18. (Ef já í 17) Hversu oft notar þú leikræna tjáningu/leiklist í kennslu þinni?  
 

 Oft  

 Frekar oft 

 Sjaldan 

 Mjög sjaldan  

 Aldrei 

 

19. (Ef já í 17) Hvar kynntist þú aðferðum leikrænnar tjáningar/leiklistar? (Hér má merkja 
við fleiri en einn möguleika) 
 

 Í náminu 

 Á námskeiðum 

 Í starfi mínu við kennslu 

 Af lestri bóka 

 Af veraldarvefnum 

 Annað, hvað?  

 

20. (Ef nei í 17) Ef þú notar ekki leikræna tjáningu/leiklist í kennslu þinni, hvers vegna 
gerirðu það ekki? (Hér má merkja við fleiri en einn möguleika) 
 

 Þekki ekki aðferðir leikrænnar tjáningar 

 Hef ekki áhuga 

 Vegna óöryggis um aðferðir leikrænnar tjáningar 

 Vegna tímaskorts 

 Vegna erfiðleika við námsmat 

 Vegna erfiðleika við agastjórnun í þess háttar kennslu 

 Annað, hvað?  
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21. Hvetja stjórnendur skólans sem þú starfar við þig til þess að nota leikræna 
tjáningu/leiklist í kennslu þinni? 
 

 Já  

 Nei 

 

22. (Ef já í 21) Hvernig hvetja stjórnendur skólans sem þú starfar við þig til þess að nota 
leikræna tjáningu/leiklist í kennslu þinni?  
 

 Með munnlegri hvatningu 

 Með því að bjóða upp á námskeið um fjölbreyttar kennsluaðferðir 

 Með því að bjóða upp á lesefni um fjölbreyttar kennsluaðferðir 

 Með öðrum leiðum, hverjum?  

 

23. Telur þú að stjórnendur skólans sem þú kennir við fylgist með því hvort þú uppfyllir 
markmið Aðalnámskrár grunnskóla?  
 

 Já  

 Nei 

 Veit ekki 

 

24. Telur þú að stjórnendur skólans sem þú kennir við fylgist með því hvort þú uppfyllir 
þau markmið sem sett eru í skólanámskrá skólans?  
 

 Já  

 Nei  

 Veit ekki 
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