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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um brasilíska leikhúsfrömuðinn og byltingamanninn 

Augusto Boal. Hann nálgaðist leiklist á nýstárlegan hátt þar sem lögð var áhersla á að 

beita leiklist til samfélagslegra úrbóta. Rýnt verður í skrif hans og áherslur Leikhúss 

hinna kúguðu (e. Theatre of the Oppressed) kynntar. Fjallað verður ítarlega um 

þátttökuleikhús Boals, en þar er lögð áhersla á að stofna til samræðna milli leikara og 

áhorfenda. Í þátttökuleikhúsi er hlutverk áhorfenda að leita lausna við áleitnum 

spurningum sem leikarar varpa fram. Höfundur ritgerðar lýsir leikrænu ferli sem hann 

hefur útfært fyrir nemendur á efsta stigi grunnskólans, og er byggt á nálgun Boals. 

Kynntar verða áherslur fræðimanna um leiklistarkennslu og færð eru rök fyrir því að 

leikrænt ferli í anda Boals höfði til þeirra allra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ...................................................................................................................... 5 

2. Augusto Boal  ............................................................................................................... 6 

   2.1 Leikhús hinna kúguðu (LHK).............................................................................. 7 

   2.2 Þátttökuleikhús .................................................................................................... 9 

   2.3 Jóker .................................................................................................................. 10 

   2.4 Samantekt um þátttökuleikhús .......................................................................... 11 

3. Þátttökuleikhús í íslensku skólastarfi ......................................................................... 12 

   3.1 Leikrænt ferli ..................................................................................................... 13 

  3.1.1  Líkamsvitund  ............................................................................................. 14 

  3.1.2  Líkamstjáning ............................................................................................. 16 

  3.1.3  Tungumál leiklistarinnar............................................................................. 18 

   3.2 Leikþættir .......................................................................................................... 22 

   3.3 Sýningarferli . .....................................................................................................23 

   3.4 Ávinningur nemenda ..........................................................................................24 

   3.5 Menntunargildi .................................................................................................. 25 

   3.6 Hlutverk kennarans ............................................................................................ 27 

   3.7 Námsmat ............................................................................................................ 28 

4. Ólíkar áherslur í leiklistarkennslu .............................................................................. 29 

   4.1 Áherslur Aðalnámskrár grunnskóla ................................................................... 30 

   4.2 Áherslur fræðimanna ......................................................................................... 31 

   4.3 Peter Slade ......................................................................................................... 31 

   4.4 Brian Way .......................................................................................................... 32 

   4.5 Dorothy Heathcote ............................................................................................. 33 

   4.6 David Hornbrook ............................................................................................... 34 

   4.7 Jonothan Neelands ............................................................................................. 35 

   4.8 Áherslur leikræns ferlis í anda Boals ................................................................. 37 

5. Niðurlag ...................................................................................................................... 39 

6. Heimildir ..................................................................................................................... 40 

 

 

 



5 
 

1. Inngangur 
Grunnskólinn þjónar lykilhlutverki þegar kemur að því að móta ungt fólk sem virka 

lýðræðisþegna framtíðarinnar. Hann verður því að leitast við að skapa vettvang þar sem 

nemendur þjálfast í að hlusta hver á annan, sýna sjálfum sér og öðrum virðingu og taka 

virkan þátt í uppbyggingu eigin færni og þekkingar. Með því að efla sjálfsmynd ungs 

fólks og kenna því að leita lausna og hvetja til jákvæðrar breytni er hægt að kenna því 

að gera raunveruleika sinn betri. Öflug sjálfsmynd ungs fólks stuðlar að því að það geri  

sér grein fyrir að það hefur rétt á að vera hamingjusamt og að skapandi hugsun þess 

stuðlar að persónulegri og samfélagslegri framþróun. 

 Brasilíski leikhúsmaðurinn Augusto Boal vann markvisst að því á starfsferli 

sínum að hjálpa kúguðum hópum að bæta sínar aðstæður. Hann taldi að fyrsta skrefið í 

átt að úrbótum væri að bera kennsl á mein samfélagsins og kúgun einstaklinga innan 

þess. Þá væri hægt að leita leiða til að bæta tilveru þeirra. Markmið þessarar ritgerðar er 

að kynna þátttökuleikhús Augusto Boals. Kannað verður hvernig hægt er að laga 

leikræna nálgun Boals að íslensku skólastarfi. Jafnframt verður athugað hvaða tilgangi 

þátttökuleikhús þjónar þegar markmið þess eru borin saman við áherslur fræðimanna á 

sviði leiklistarkennslu.  
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2. Augusto Boal  

Augusto Boal var fæddur í Rio de Janeiro í Brasilíu árið 1931 og lést árið 2009. Hann 

starfaði sem leikskáld, leikstjóri, fræðimaður, kennari, aktívisti, rithöfundur og 

stjórnmálamaður (Dwyer 2004, bls. 199). Árið 1979 kom bók Boals, Theatre of the 

Oppressed, sem útleggja mætti á íslensku sem Leikhús hinna kúguðu, fyrst út. Í henni 

gerði Boal grein fyrir nýrri nálgun við leikræna vinnu sem var innblásin af 

menntunarfræðingnum Paulo Freire. Bæði Boal og Freire töldu að menntun yrði 

markvissari  í gegnum virka þátttöku og umræður (Boal 1979, bls. 142; Freire 1970, bls. 

61). Boal dró heiti bókar sinnar af heimspekilegri kennslufræðibók Freires, Pedagogy of 

the Oppressed sem kom út árið 1970. Sú sýn sem Boal varpar fram í Leikhúsi hinna 

kúguðu felst í að leikrænum aðferðum er beitt til að virkja hlutlausa áhorfendur. Þeir 

rísa upp, svara leikurunum á sviðinu  og æfa aðferðir til þess að bæta eigin tilveru (Boal 

1979, bls. 122). Boal er þekktur fyrir byltingarkennda nálgun sína að leiklist. 

 Í gegnum leiklist kom Boal boðskap sínum til skila: Hafið hugrekki til að vera 

hamingjusöm! En til þess að vera hamingjusamur þarf einstaklingurinn að vera frjáls 

innan samfélagsins. Það sem hindrar oft frelsi hans er kúgun sem fólk á erfitt með að 

skilgreina eða koma sér undan. Birtingarmynd kúgara getur verið margbreytileg; sem 

einræðisherra sem fær vilja sínum framgengt með hræðsluáróðri og ofbeldi, eða sem 

óvæg sjálfsgagnrýni sem hindar fólk í að fylgja eigin sannfæringu. Markmið Boals var 

að fræða fólk og sýna því, í gegnum miðil leiklistarinnar, að hægt er að breyta 

aðstæðum einstaklinga sem og samfélagsins. Þegar fólk hefur skilning á umhverfi sínu 

getur það umbreytt því (Boal 2002, bls. 9). 

 Sem fræðimaður og leikstjóri hafði Boal sérstakan áhuga á sambandi áhorfenda 

og leikara, ferill hans gekk að miklu leyti út á að skapa samband milli þeirra. Boal leit 

svo á að lífið og leiklistin væru náskyld fyrirbæri. Að hans mati var allt venjulegt fólk 

leikarar, sem voru ekki meðvitaðir um að þeir væru að leika. Því dró hann þá ályktun að 

allir gætu leikið, einnig þeir sem ekki hefðu fengið formlega leikþjálfun (Boal 1995, bls. 

13; Boal 2002, bls. 15). Í verkum Boals voru áhorfendur oft virkir þátttakendur í 

sýningunni. Boal notaði hugtakið spect-actor til að lýsa virkum áhorfendum, hugtakið 

er samsett úr ensku orðunum spectator (áhorfandi) og actor (leikari) (Boal 2002, bls. 

15). Höfundur mun nota orðið leikmaður fyrir hugtakið spect-actor í þessari ritgerð.  
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 Þessi nálgun leiklistar hefur haft umfangsmikil áhrif um heim allan og gert 

fagaðilum og listamönnum kleift að vinna betur með gagnrýna hugsun og félagslegar 

úrbætur á markvissan hátt. Nálgun Boals hefur verið hrósað fyrir að búa yfir einstakri 

aðlögunarhæfni, þrátt fyrir ólíkar aðstæður er hún ávallt öflugt málgagn. Boal á að baki 

langan og frjósaman feril sem hugmyndasmiður og í daglegu tali er talað um Leikhús 

hinna kúguðu (LHK) sem safnheiti yfir hugmyndir hans (Schutzman & Cohen-Cruz 

1994, bls. 1).  

2.1 Leikhús hinna kúguðu (LHK) 

Hlutverk áhorfenda í hefðbundnu leikhúsi hefur í aldanna rás falist í því að taka 

hlutlaust við því sem leikararnir gera á sviðinu. Í leikhúsi hinna kúguðu eru leikmenn 

hvattir til að hafa skoðun, skipta sér af og leiðrétta leikarana. Í hefðbundnu leikhúsi er 

varpað upp heimsmynd sem áhorfendur geta velt fyrir sér og samsamast. Í LHK eru 

þessar ímyndir kynntar til þess að vera rifnar niður og skipt út fyrir aðrar. Leikmenn fá 

tækifæri til að endurskapa framvindu leikþáttarins og æfast fyrir vikið í því að umbreyta 

raunveruleika sínum (Boal 1995, bls. 72).  Með því að berjast gegn kúgun í ímynduðum 

heimi leikhússins eru leikmenn að æfa sig og styrkja í undirbúningi fyrir baráttuna gegn 

kúgun í raunveruleikanum. LHK er staðsett á landamærum skáldskapar og 

raunveruleika. Með því að virkja ímyndunarafl og gagnrýna hugsun er hægt að stíga yfir 

þessi landamæri (Boal 2002, bls. 276).   

 Markmið LHK er ekki að skapa notalegt andrúmsloft, heldur að skapa ójafnvægi 

sem undirbýr frekari aðgerðir. Markmiðið er að miðla krafti, sem skapast með þátttöku 

leikmanna. Þeir sameinast í baráttu gegn kúgun og afturhaldi. Breytingarnar hefjast í 

leikhúsinu, leikmaðurinn leyfir ekki leikurunum að hugsa og framkvæma fyrir sig 

lengur. Leikmaðurinn hugsar og framkvæmir sjálfur og við það að hafa trú á eigin 

sannfæringu öðlast hann völd til breyta eigin tilveru (Boal 1979, bls. 155).  

 LHK notast við kerfi líkamlegra æfinga, fagurfræðilegra leikja, ímyndartækni og 

sérstakra spuna sem stefna að því marki að vernda, þróa og endurheimta vald mannsins 

yfir eigin tilveru. Með því að beita leikrænni vinnu á markvissan hátt er hægt að skilja 

félagsleg og persónuleg vandamál og leita lausna á þeim (Boal 1995, bls. 14-15). 

Leikarar kunna flestir að beita tungumáli leiklistarinnar til að ljá máli sínu aukna áherslu 

og merkingu. Líkamstjáning, rýmisnotkun, samband við aðrar persónur og klæðaburður 
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eru dæmi um nokkur áhersluatriði sem leikarinn notar til að festa ásetning persónu 

sinnar í sessi. LHK reynir að stuðla að því að sem flestir geti beitt þessu tungumáli 

leiklistarinnar í raunverulegu lífi sínu (Boal 2002, bls. 15). Með notkun þess er hægt að 

berjast gegn kúgun, en að mati Boals felst kúgun í því þegar samræða verður að einræðu 

(Boal 1996, bls. 47). 

 LHK hefur þróast í alþjóðlega leikhúshreyfingu með iðkendur um allan heim 

sem eru knúnir áfram af pólitískum og listrænum ástæðum (International Theatre of the 

Oppressed Organisation, e.d). Uppsetningar í anda LHK fjalla á gagnrýninn hátt um 

óréttlæti, sérstaklega í samfélögum þar sem fátækt og mannréttindabrot eru þögguð 

niður. Á Starfsferli sínum þróaði Boal nokkrar ólíkar aðferðir LHK: 

Feluleikhúsið (e. Invisible Theatre): Pólitískt leikhúsform sem fer fram á opinberum 

vettvangi og stefnir að því að vekja viðbrögð almennings og umræður um brýn málefni. 

Áhorfendur fá ekki að vita, hvorki fyrr né síðar, að um leikrænan atburð var að ræða.  

Ímyndarleikhús (e. Image Theatre): Röð æfinga og leikja, sem eru hannaðir til að 

afhjúpa sannindi um samfélagið og menningu þess án málalenginga. Þátttakendur í 

ímyndarleikhúsi vinna með kyrrmyndir sem eru byggðar á tilveru og tilfinningum 

þeirra. 

Þátttökuleikhús (e. Forum Theatre): Leikrænn leikur þar sem vandamáli án lausnar er 

varpað fram og leikmönnum er boðið að stinga upp á og leika sína úrlausn. Í 

vandamálunum felst alltaf kúgun sem aðalpersónan vill losna undan.  

Litróf langana (e. Rainbow of Desire):  Leiklist beitt sem meðferðarúrræði sem miðar 

að því að einstaklingar/leikmenn átti sig betur á sjálfum sér og sínu nánasta umhverfi.  

Löggjafarleikhúsið (e. Legislative Theatre): Skapar leikrænan vettvang þar sem 

borgarar geta komið áherslum sínum áleiðis til löggjafarvaldsins.  

Iðkendur LHK nýta verkfæri Boals til að umbreyta samfélaginu. Þeir semja leikrit og 

gjörninga og skapa út frá sínum eigin sérstöku aðstæðum, í þeirri staðföstu trú að áhrif 

fjöldans geti leitt til félagslegra úrbóta (Snyder-Young 2011, bls. 32). Iðkendurnir taka 

þannig í taumana á eigin tilveru og leggja eitthvað af mörkum við undirbúning 
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framtíðarinnar, í stað þess að bíða tómlátir eftir komu hennar (Boal 1995, bls. 185). 

Samkvæmt Franks (1996) er þátttökuleikhús útbreiddasta og aðgengilegasta aðferð 

LHK (bls. 15). Þess vegna hefur höfundur ritgerðar valið að gera því frekari skil.  

2.2 Þátttökuleikhús 

Þátttökuleikhús er leikrænn leikur þar sem vandamáli án lausnar er varpað fram í 

leikþætti sem endar ávallt illa. Eftir að leikþáttur hefur verið sýndur (hann getur verið 

einþáttungur eða leikrit í fullri lengd), er hann sýndur aftur, aðeins hraðar. Nákvæmlega 

sama atburðarás á sér stað, nema ef einhver af áhorfendum sem hér eru kallaðir 

leikmenn hrópar „Stopp!“, stígur á svið og túlkar aðalpersónuna (hinn kúgaða) og reynir 

að sigrast á þeim kúgunum sem halda aftur af henni. Hluti af vandamáli 

aðalpersónunnar er alltaf einhvers konar kúgun. Leikararnir túlka persónur þar sem ekki 

fer á milli mála hverjir eru kúgarar og hverjir eru hinir kúguðu. Leikurinn er einskonar 

keppni milli leikmanna og leikara. Leikmennirnir reyna að breyta framvindu 

leikþáttarins til hins betra en leikararnir reyna hvað sem þeir geta að viðhalda 

framvindunni og snúa niður tilraunir áhorfenda, þannig að valdahlutföllin haldist 

óbreytt. Margar hugsanlegar lausnir eru leiknar á vandamálinu sem er til umfjöllunar. 

Árangurinn sem hlýst af ferlinu er samsöfnuð þekking leikmanna, þeir ræða um og læra 

margvísleg bjargráð sem er í raun „æfing fyrir raunveruleikann“. Á endanum er 

kúgarinn yfirbugaður með kænsku og hinir kúguðu fagna sigri. Gjarnan eru leikarar og 

leikmenn allir þolendur þeirrar kúgunar sem fjallað er um. Fyrir vikið eru þeir færir um 

að stinga upp á gagnlegum úrlausnum, því þeir þekkja kúgunina á eigin skinni. Helsta 

markmið þátttökuleikhúss er að vekja upp umræður, efla félagsvitund, þjálfa 

sjálfsbjargarviðleitni fólks, þannig að það geti orðið sögumenn eigin tilveru (Jackson 

2002, bls. xxiv; Boal 2002, bls. 243-245). 

Þátttökuleikhús er listrænn og vitrænn leikur eða bardagi sem fer fram milli leikara og 

leikmanna. Líkt og allir leikir og bardagar ber þátttakendum að fylgja leikreglunum. 

Reglurnar eru umsemjanlegar en þær tryggja að allir taki þátt á sömu forsendum, þær 

stuðla einnig að markvissum og innihaldsríkum umræðum (Boal 2002, bls. 242).  
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Uppbygging leikþáttar í þátttökuleikhúsi 

1. Leiktextinn verður að draga upp skýra mynd af hverri persónu, þannig að 

leikmennirnir geti hæglega borið kennsl á afstöðu og hugmyndafræði hverrar 

persónu. 

2. Upphafleg lausn aðalpersónunnar á vandamálum sínum verður að fela í sér að 

minnsta kosti eina pólitíska eða félagslega villu, sem síðar er skilgreind og leyst af 

leikmönnum. Upprunalegi leikþátturinn túlkar þessi mistök til að knýja áhorfendur til 

að leita lausna og finna upp á nýjum leiðum til að bjóða kúgun birginn. Leikararnir 

varpa fram áleitnum spurningum, en leikmenn verða að finna upp á góðum svörum.  

3. Leikþátturinn má vera túlkaður í hvaða stíl sem er, svo lengi sem tilgangur hans er að 

ræða raunverulegar aðstæður með aðstoð leiklistar (Boal 2002, bls. 242).  

 

Sviðsetning 

1. Leikararnir verða að beita líkamlegum aðferðum við að tjá hugmyndafræði 

persónunnar, vinnu, félagslegu hlutverki og starfsstétt hennar. Það er mikilvægt að 

þróun persónunnar sé eðlileg og að hún beiti líkamanum í tjáningu sinni. Annars 

munu leikmenn sitja sem fastast og taka aðeins þátt í gegnum umræður. Ef tal öðlast 

meira vægi en framkvæmd, verður leikhúsið hlutlaust og missir fyrir vikið marks 

2. Sérhver sýning verður að nota viðeigandi tjáningarleið sem hentar umfjöllunarefninu 

best. Þessi tjáningarleið finnst helst með því að komast að almennum viðhorfum og 

aðstæðum þeirra áhorfenda sem sýningin er ætluð.  

3. Hver persóna verður að bera sjónrænt tákn sem tjáir skýrt hver hún er. Búningarnir 

verða einnig að vera auðveldir fyrir leikmenn að bregða sér í og úr (Boal 2002, bls. 

423).  

 

2.3 Jóker 

Umsjónarmaður þátttökuleikhúss er kallaður Jóker. Nafnið vísar til jókers í spilastokk, 

hann tilheyrir engri sort en flakkar á milli þeirra og styrkir þær ef þess er þörf. Jókerinn 

tilheyrir hvorki leikurum né leikmönnum heldur stuðlar að því að æfingarferlið og 

sýningin fari vel fram. Boal hefur lýst Jókernum sem ljósmóður bæði líkama og sálar, 

en ekki einungis vitsmuna. Jókerinn beitir hinni Sókratísku aðferð. Hann spyr leikmenn 

áleitinna spurninga, varpar fram efasemdum og hjálpar með því  leikmönnum að draga 

saman þekkingu sína og undirbúa aðgerðir (Jackson 2002, bls. xxvi; Boal 2002, bls. 

262).  
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 Þegar þátttökuleikhús er sett upp fyrir leikmenn hefur Jókerinn ekkert 

ákvörðunarvald, hann kynnir þær leikreglur sem unnið er út frá og breytir þeim ef 

leikmenn óska þess. Einnig á Jókerinn að forðast allar yfirlýsingar eða aðgerðir sem 

hafa áhrif á eða ráðskast með leikmenn. Hann má ekki draga ályktanir sem orka 

tvímælis. Hann verður að vera móttækilegur fyrir öllum uppástungum leikmanna. 

Hlutverk Jókersins svipar því til rannsakanda, hann spyr opinna spurninga og reynir að 

fá leikmenn til að sýna og færa í orð reynslu sína, hugmyndir og sjónarmið (Boal 2002, 

bls. 261). Jókerinn dregur saman helstu niðurstöður hverrar lausnar sem leikmenn stinga 

upp á og spyr hina leikmennina hvort tiltekin lausn hafi gefist vel. Þeir ákveða hvort svo 

sé, þeir leggja jafnframt mat á hvort ótrúlegar lausnir séu „töfralausnir“ eða hvort þær 

gætu átt fótfestu í raunveruleikanum. Stundum eru lausnirnar sem lagðar eru til 

andstæðan við töfralausnir, þær eru ekki nægilega góðar. Þá þarf Jókerinn að þrýsta á 

leikmenn til að finna öflugri lausnir. Töfralausnin er svindl en ódýr lausn lamar ferlið 

(Boal 2002, bls. 262).  

 Líkamleg staða Jókersins er afar mikilvæg. Sumir Jókerar hafa tilhneigingu til að 

staðsetja sig á meðal leikmannanna, jafnvel fá sér sæti með þeim, það getur haft 

hamlandi áhrif. Best væri ef hann stæði á hliðarlínu sviðsins, milli leikara og leikmanna, 

þar hefði hann yfirsýn yfir báða hópa (Boal 2002, bls. 262). Jókerinn þarf oft að takast á 

við vandmeðfarnar aðstæður, til dæmis þegar leikmaður hrópar „Stopp!“ þegar annar 

leikmaður hefur einnig stöðvað ferlið. Þá þarf jókerinn að biðja þann sem vill koma með 

nýja uppástungu um að sýna þolinmæði, samhliða því að reyna að skynja hvað allir 

hinir leikmennirnir vilja. Hugsanlega hafa þeir meðtekið inntak fyrstu lausnarinnar og 

vilja halda áfram. Þegar leikmönnum finnst þeir hafa sigrast á kúgurum leikþáttarins 

mega þeir túlka allar þær persónur sem hinir leikararnir túlkuðu í leikþættinum (Boal 

2002, bls. 261). 

 

2.4 Samantekt um þátttökuleikhús 

Í þátttökuleikhúsi er leikmönnum gefið færi á að semja nýjan endi á frásögn sem fjallar 

um vandamál sem þeir þekkja oft af eigin raun. Í því er skapaður vettvangur þar sem 

leikmenn eru knúnir til að velta fyrir sér hvernig þeir geti axlað aukna félagslega ábyrgð 

í daglegu lífi og losnað undan kúgun (Franks 1996, bls. 15). Með því að bjóða 

leikmönnum að stíga á svið, og leika uppástungur að því hvaða aðferð þeir telji bestu 

leiðina til að leysa úr vandmeðförnum málum, öðlast þeir kraft. Þeim er gefið færi á að 
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ímynda sér breytingar og æfa þær í verki. Í sameiningu fara leikmenn yfir ólíkar 

uppástungur og leggja jarðveg fyrir félagslegar úrbætur (Sanders 2004, bls. 225).    

 

3. Þátttökuleikhús í íslensku skólastarfi 

Við undirbúning leikræns ferlis í skólastarfi ber fyrst að hafa í huga hverjir munu taka 

þátt í því. Ferlið sem lýst er í þessari ritgerð er hannað fyrir nemendur á efsta stigi 

grunnskólans (8.-10. bekk). Gert er ráð fyrir að hópurinn samanstandi af 20-30 

nemendum, hópurinn á margt sameiginlegt, meðlimir hans eru á svipuðum aldri, búa á 

sama menningarsvæði og stunda nám við sama skólann. Að öllum líkindum yrði hið 

leikræna ferli framkvæmt í valfaginu leiklist og færi kennsla fram einu sinni í viku yfir 

eina önn. Allar æfingar og leikir eru þýddar og staðfærðar af höfundi úr bók Boals, 

Games for Actors and Non-Actors (2002). Æfingarnar hefur Boal hannað til þess að 

vera á valdi allra, nemendur þurfa ekki að búa að þjálfun í leiklist eða framsögn til að 

geta tekið þátt. Jókerinn (sá sem stýrir ferlinu) leggur áherslu á að skapa andrúmsloft 

sem er ekki litað af samkeppni, öllum nemendum á að vera skýrt að framlag þeirra er 

metið og virt.  

 Þau sjónarmið og túlkanir sem nemendur vinna með í ferlinu, geta vel verið 

áleitin og gagnrýnin. Það er í raun og veru ómögulegt að spá fyrir um hvaða 

tilfinningum verði hreyft við. David Diamond líkir hinu leikræna ferli við störf 

námuverkamanna, þeir kafa inn í djúpt, rakt myrkur og koma út með glitrandi gimsteina 

og eðalmálma (Diamond 1994, bls. 36). Jókerinn má ekki óttast eða kvíða því sem er 

framundan, heldur frekar leitast við að tryggja að væntingar hans séu viðeigandi fyrir 

þátttakendurna, þann tíma sem ferlinu er ætlað og því rými sem unnið er í.  

 Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að allir 

grunnskólanemendur skuli fá tækifæri til að vinna með aðferðum leikrænnar tjáningar 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2007, bls. 41). Í henni eru einnig taldir upp 

ákveðnir viðmiðunarstuðlar og færniþættir sem nemendur eiga að hafa vald á, auk 

áfangamarkmiða í leikrænni tjáningu við lok yngsta stigs, miðstigs og unglingastigs. 

Við undirbúning leikferilsins er byggt á áfangamarkmiðum í leikrænni tjáningu við lok 

10. bekkjar. Stefnt er að því að nemendur séu færir um að taka virkan þátt í samvinnu 

við aðra. Hafi öryggi og sjálfstraust til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og hugmyndir 

og séu færir um að rökstyðja sjónarmið sín. Þeir eiga að geta með einföldu látbragði 

túlkað aðstæður. Einnig er stefnt að því að nemendur geti tekið þátt í að móta og skapa 

mismunandi gerðir leikþátta þar sem blandað er saman margs konar aðferðum 
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leikrænnar tjáningar og tækni leikhússins. Nemendur eiga einnig að geta skilið og greint 

aðalatriðin í leiktexta (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, bls. 44-45). 

Þátttökuleikhús stuðlar að öllum þessum þáttum. 

 

3.1 Leikrænt ferli 

Mannslíkaminn er uppspretta hreyfinga og hljóða sem eru grunneiningar orðaforða 

leiklistarinnar. Fyrir vikið er nauðsynlegt fyrir manninn að hafa stjórn á líkama sínum til 

þess að geta beitt honum á blæbrigðaríkan hátt, þá getur hann tekið að sér hlutverk 

leikarans og gerst sögumaður í stað áhorfanda (Boal 1979, bls. 125-126). Í Theatre of 

the Oppressed (1979) telur Boal upp þrjú stig sem þátttakendur þurfa að fara í gegnum, 

til þess að umbreyta sér í leikara og vera færir um að skapa og iðka þátttökuleikhús. 

Unnið er út frá þessum stigum til að kynna nemendur fyrir LHK og umbreyta þeim í 

leikara og samfélagsrýna.  

 Fyrsta stigið nefnir Boal Líkamsvitund (e. knowing the body). Á því framkvæma 

nemendur einfaldar æfingar sem ganga út á að kanna möguleika og takmarkanir líkama 

þeirra. Annað stigið nefnir hann Líkamstjáningu (e. making the body expressive). Þar 

taka nemendur þátt í leikjum sem eru hannaðir til að leysa ímyndunaraflið úr læðingi og 

gera þeim fært að tjá sig með líkamanum. Á þriðja stiginu, sem Boal nefnir Tungumál 

leiklistarinnar (e. theatre as language) er nemendum kennt að nota aðferðir LHK til að 

tjá sín eigin sjónarmið. Á þessu stigi taka nemendur virkan þátt í ímyndarleikhúsi og 

þátttökuleikhúsi (Boal 1979, bls. 126).  

 Leikferlið mun spanna nokkrar kennslustundir og í hvert sinn sem hafist er 

handa er mikilvægt að hita upp líkama og huga nemenda með leikrænum æfingum, því 

eru taldir upp fleiri æfingar en stjórnandi myndi nota í einni kennslustund. Sá sem 

stjórnar ferlinu er leiklistarkennari skólans (framvegis verður vísað til hans sem Jókers). 

Æfingarnar eru einfaldar í framkvæmd en stuðla að aukinni sjálfsvitund nemenda. Þær 

eiga að vera framkvæmdar í þögn, nema annað sé tekið fram. Jókerinn, sem stýrir 

ferlinu, hvetur til umræðu á milli æfinganna til að stuðla að því að þeim sé ljáð merking 

og innt samviskusamlega af hendi. Almennt spyr Jókerinn þátttakendur frekar hvernig 

þeir upplifðu æfingarnar og leikina, í stað þess að segja þeim til hvers þær voru 

(Babbage 2004, bls. 111). Þátttökuleikhússýning markar lok þessa leikræna ferils. Í 

henni sýna nemendur hverjum öðrum leikþætti sem þeir hafa sjálfir samið. Þeir sem 

horfa á gerast leikmenn og grípa inn í leikþáttinn og reyna að leysa þau vandamál sem 

kynnt eru.  
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3.1.1 Líkamsvitund   

Sérhver maður beitir líkama sínum á kerfisbundinn hátt, án þess að gera sér grein fyrir 

því. Á þessu fyrsta stigi framkvæma nemendur æfingar sem er ætlað að opna augu 

þeirra fyrir möguleikum og takmörkunum líkama þeirra (Boal 2002, bls. 30). 

 

1: Kross og hringur 

 Nemendur teikna hring í loftið með hægri hönd. Næst teikna þeir kross í loftið 

með vinstri hönd. Þetta er mjög einfalt í framkvæmd. Næst reyna nemendur að 

gera báðar hreyfingar í einu. Skyndilega verða tvær laufléttar hreyfingar 

ómögulegar í framkvæmd. 

 

Æfingin er í senn mjög auðveld, en líka virkilega krefjandi. Hún er góð aðferð til að 

hefja ferlið og fá nemendur til að átta sig á að þeir hafa ekki eins mikla stjórn á líkama 

sínum og þeir telja (Boal 2002, bls. 50-51).  

 

2: Lágmarks snerting   

 Nemendur eiga að kanna hvernig þeir geta takmarkað snertingu sína við gólfið. 

Þeir eru spurðir hvort þeir geti staðið aðeins á tánum eða á hæl annars fótar. Geta 

þeir haldið jafnvægi með hné og fingri einum saman? Nemendur prófa sig áfram 

og kanna alla möguleika sem eru í boði, þeir eiga að reyna að virkja allan 

líkamann. Hreyfingarnar eiga að vera hægar og stýrðar, þannig að þeir geti 

meðtekið hvaða áhrif æfingin hefur á þá. Nemendur eru beðnir um að taka eftir 

hvað sumar stellingar eru þeim ónáttúrulegar og finna hvernig þyngdaraflið togar 

í þá og gerir útlimi þeirra þunga (Boal 2002, bls. 56-57).  

 

Æfingin gengur út á að sýna nemendum að þeir geta beitt líkama sínum á margvíslegan 

hátt, með því að framkvæma hreyfingar sem eru þeim ónáttúrulegar þjálfa þeir 

túlkunargetu eigin líkama (Boal, 2002, bls. 56).  

 

3: Kólumbísk dáleiðsla 

 Nemendum er skipt í pör, A og B sem standa andspænis hvorum öðrum. A réttir 

fram aðra höndina og heldur lófa sínum u.þ.b. 20 cm frá andliti B. Lófi A 

dáleiðir B, og andlit hans fylgir öllum hreyfingum lófans. Verkefni B, felst í að 

halda andliti sínu í sömu fjarlægð við lófann allan tímann. A getur farið hvert 
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sem hann vill um rýmið, teygt sig hátt upp í loftið eða breytt hraða hreyfinga 

sinna. Verkefni A felst í því að hvetja félagann til að teygja sig og beygja þar til 

hann er fær um að bregðast við örfínum breytingum. A verður að passa vel upp á 

B, hann má ekki þvinga hann í stellingar sem eru óþægilegar eða hreyfa sig svo 

hratt að B geti ekki haldið í við A. Það er því best að byrja þessa æfingu á 

hægum hreyfingum, þannig skerpist einbeiting þátttakenda. Eftir nokkrar 

mínútur af þessari æfingu eiga pörin að skipta um hlutverk og æfingin er 

endurtekin (Boal 2002, bls. 51).  

 

Afbrigði 1: 

 Nemendum er skipt í þriggja manna hópa. A stjórnar bæði B og C með sitt 

hvorri hendinni. Hendur A verða alltaf að vera á hreyfingu en B og C mega ekki 

snertast. A má ekki framkvæma neinar hreyfingar sem gætu meitt þá dáleiddu. A 

er bandamaður þeirra, ekki óvinur, skipanir A eiga þó að vera krefjandi fyrir 

rýmisnotkun B og C. Hlutverkum er síðan víxlað og allir fá að prófa að stýra. Að 

lokum gerast allir þrír dávaldar og hinir dáleiddu í senn. A, B og C standa í 

hring, með hægri hendi stýra þeir þeim sem er hægra megin við þá, en sjálfir eru 

þeir dáleiddir af hendinni sem er vinstra megin við þá (Boal 2002, bls. 54).  

 

Æfingin er virkilega góð upphitun og hún getur fengið nemendur til að velta fyrir sér 

hvaða hugmynd þeir hafa um völd og ábyrgð (Babbage 2004, bls. 112).  

 

 4: Kröftug jafnvægisstaða 

 Nemendum er skipt pör og þeir eiga að standa andspænis hvor öðrum. 

Nemendur leggja hendur á axlir félaga síns. Þeim er sagt að ímynda sér að það sé 

búið að draga línu á milli þeirra. Nemendur eiga að þrýsta sér upp að félaga 

sínum eins fast og þeir geta, en hvorugur má fara yfir línuna. Ef öðrum 

nemendanna finnst hann vera að vinna ætti sá hinn sami að draga úr þrýstingi 

sínum. Markmið æfingarinnar er ekki aðeins að fá þá til að viðhalda jafnvægi á 

milli sín, heldur líka til að láta þá vera sífellt að semja um hlutfall kraftanna sem 

þeir beita. 
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Afbrigði 1: 

 Sama æfing og hér fyrir framan, nema í þetta sinn er staðið með afturhluta 

saman og horft niður í gólfið.  

 

Afbrigði 2:  

 Í pörum setjast nemendur á gólfið andspænis hvor öðrum. Þeir hafa fæturna í 

sundur, með hnén beygð og með iljarnar á gólfinu, nálægt tám félaga síns. 

Nemendur taka um handleggi hvor annars. Fyrst stendur annar þeirra upp þegar 

félaginn togar í. Síðan togar sá sem stendur félagann upp, með því að setjast 

niður. Hreyfingin er eins og á vegasalti. Að lokum skulu nemendur finna þann 

punkt þar sem þeir mætast á miðri leið og halda hvor öðrum uppi.  

 

Æfingin er mikilvæg af því hún undirbýr nemendur fyrir hlutverk leikaranna í 

þátttökuleikhúsi. Þegar þeir bregðast við leikmanni sem vil breyta framvindu 

leikþáttarins þurfa þeir að beita öllum sínum kröftum án þess að sigra hann. Leikararnir 

eiga ekki að láta auðveldlega undan þegar leikmaður vill breyta atburðarásinni, þeir eiga 

að hjálpa honum að nýta alla krafta sína (Boal 2002, bls. 58 og bls. 265).  

 

3.1.2 Líkamstjáning  

Allir leikirnir sem hér eru nefndir þjálfa nemendur í spuna. Nemendur þurfa að bregðast 

við óvæntum aðstæðum en jafnframt halda sínu striki. Sú kunnátta er nauðsynleg 

leikurum í þátttökuleikhúsi.  

 

1: Björninn frá Poitiers  

 Einn nemandi leikur björninn frá Poitiers á meðan hinir leika skógarhöggsmenn. 

Skógarhöggsmenn, dreifa sér um rýmið og sinna vinnu sinni. Eftir smá stund 

rekur björninn upp skaðræðisöskur. Þá eiga allir skógarhöggsmennirnir að kasta 

sér á gólfið og þykjast vera dauðir. Björninn ræðst ekki á þá, því birnir eru ekki 

hræætur. Síðan gengur björninn um rýmið og athugar hvort 

skógarhöggsmennirnir séu örugglega dánir. Það gerir hann með því að urra, ýta 

við þeim, kitla þá og grínast. Þeir skógarhöggsmenn sem hlæja eða bæra á sér á 

annan hátt breytast í birni sem reyna að vekja viðbrögð hjá hinum 

skógarhöggsmönnunum. Smám saman stækkar hópur bjarnanna og 

sigurvegarinn er sá skógarhöggsmaður sem er síðastur eftir.  
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Leikurinn er áhugaverður fyrir þær sakir að skilningarvit þátttakenda verða ör og næm í 

stað þess að sljóvgast þegar skógarhöggsmönnunum er sagt að þykjast vera dauðir (Boal 

2002, bls. 78). 

 

2: Hægan nú! 

 Nemendur stilla sér upp fyrir kapphlaup, en í þessu hlaupi er sigurvegarinn sá 

sem kemur síðastur í mark. Nemendur eiga að hreyfa sig eins hægt og þeir geta í 

átt að marklínunni. Þeir eiga alltaf að vera á hreyfingu áfram, aðeins einn fótur 

má vera á jörðinni í einu og þeir eiga að taka eins stór skref og þeir geta.  

 

Leikurinn reynir á jafnvægi og styrk nemenda, en jafnframt snýr hann á hvolf 

viðteknum hugmyndum þeirra um sigur (Boal 2002, bls. 71).  

 

3: Einvígið 

Nemendahópnum er skipt í tvennt. Hóparnir standa andspænis hvor öðrum og 

þeir eiga að heyja einvígi, með ósýnileg sverð í hönd. Fyrir hvorum hópi fer 

leiðtogi og hóparnir þurfa samtaka að bregðast við höggum sverðs andvígs 

leiðtoga. Leiðtogarnir skiptast á að sækja og hver leiðtogi getur beitt sex 

höggum. Þau eru eftirfarandi:  

 1. Höfuðhögg- gagnstæður hópur beygir sig snögglega. 

 2. Fætur höggnir af- gagnstæður hópur hoppar. 

 3. Vinstri högg- gagnstæður hópur stekkur til hægri. 

 4. Hægri högg- gagnstæður hópur stekkur til vinstri. 

5. Klofið í herðar niður- gagnstæður hópur beygir sig og stekkur til hægri      

eða vinstri 

 6. Magastunga- gagnstæður hópur stekkur aftur á bak.  

Skipt er reglulega um leiðtoga, fyrst er aðeins höggvið einu sinni í einu en síðan 

er hægt að bæta við fleiri höggum. Að lokum er hægt að leyfa leiðtogunum að 

berjast eins og þeir vilja og gagnstæður hópur bregst við sókn þeirra.  

 

Leikurinn reynir á snerpu, viðbrögð og samhæfðar hreyfingar hópsins (Boal 2002, bls. 

81).  
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4: Valdatafl 

 Nemendum er skipt í sex manna hópa. Á sviði er búið að koma fyrir borði, sex 

stólum og flösku. Meðlimum fyrsta hópsins er boðið að stíga fram einum í einu 

og raða leikmununum upp, þannig að einn stóll verði kraftmesti hluturinn í 

rýminu, samanborið við hina stólana, borðið og flöskuna. Það er allt í lagi að 

raða hlutunum upp á hvern annan, á hlið eða hvolfi en það má ekki fjarlægja 

neinn hlut. Hópurinn má alveg prófa nokkrar uppsetningar. Þegar meðlimir 

hópsins eru sáttir við staðsetningu leikmunanna gengur einn inn á sviðið í einu 

og stillir sér upp í eins kraftmikla stöðu og hann getur. Í kjölfarið tínast hinir inn 

og reyna einnig að koma sér í stöðu þar sem þeir eru kraftmestir í rýminu og taka 

þannig völdin af þeim sem komu inn á undan þeim.   

 

Hinir hóparnir fylgjast með ræða um hvernig til tókst að lokinni atrennu hvers hóps. 

Allir hóparnir spreyta sig á þessum leik og fyrir vikið læra þeir hvernig er hægt að 

krefjast valds á sviðinu með líkamsstöðu og staðsetningu leikmuna (Boal 2002, bls. 

163). Leikurinn er góð kveikja að umræðu um völd og kúgun.  

 

3.1.3 Tungumál leiklistarinnar  

Í þessum hluta eru nemendur þjálfaðir í að tjá skoðanir sínar á blæbrigðaríkan og 

áhrifamikinn hátt. Þær æfingar sem eru taldar upp eru flestar kenndar við 

Ímyndarleikhús og er þeim beitt til að þjálfa líkamstjáningu nemenda. Þegar nemendur 

hafa lært að miðla reynslu sinni og hugmyndum á leikrænan hátt eru þeir tilbúnir til að 

semja leikþátt fyrir Þátttökuleikhús.  

 

1: Ímynd orðsins 

 Nemendur standa í hring og snúa baki að miðju hans. Stjórnandinn segir eitthvað 

orð eða hugtak á borð við: Frekja, stríðni, hamingja, eða kennarinn. Orðinu sem 

varpað er fram er það sem nemendur eiga að sýna. Hver og einn hugsar um 

hvernig hann ætlar að túlka þetta orð í kyrrmynd (sem er eins og myndastytta úr 

eigin líkama). Þegar nemandi hefur ákveðið hvernig hann vill stilla sér upp snýr 

hann sér inn í hringinn. Jókerinn veit þá að þegar allir snúa inn í hringinn að 

hópurinn er tilbúinn. Þá telur hann upp að þremur og nemendur taka sér stöðu í 

kyrrmynd, þótt þeir standi frosnir í sporunum sjá þeir hvernig hinir túlka þetta 

sama orð á ólíkan hátt (Boal 2002, bls. 177).  
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Nemendur kynnast hér grunnatriðum ímyndarleikhúss á einfaldan hátt sem felast í því 

að varpa fram sannindum um samfélag þeirra án málalenginga. Auk þess er dregið  fram 

viðhorf nemenda í garð ýmissa málefna og þeir sjá að þeir geta tjáð sig markvisst án 

orða. Boal segir markmið ímyndarleikhúss ekki að skilja þær kyrrmyndir sem varpað er 

fram, heldur að skynja þær. Þá eru nemendur einnig færir um að byggja upp kraftmiklar 

kyrrmyndir sem hreyfa við þeim sem virða þær fyrir sér (Boal 2002, bls. 175).  

 

Nemendur reyna því næst að finna einhvern sem hefur stillt sér upp í svipaða 

kyrrmynd og hann. Sumar kyrrmyndanna eru alveg sér á báti en yfirleitt eru 

einhverjar þeirra skyldar. Þær þurfa ekki að vera nákvæmlega eins, en eru 

kannski svipaðar í laginu eða tjá svipaða tilfinningu. Á þessu stigi hefur enginn 

útskýrt kyrrmynd sína, svo nemendur draga ályktanir sínar einungis út frá 

líkamsbeitingu félaga sinna. Þeir sem eru með svipaðar kyrrmyndir safnast 

saman og mynda hóp. Hóparnir eru númeraðir og einn hópur í einu stillir upp 

kyrrmyndum sínum fyrir hina, sem kanna þær og segja hvað þeir sjá og hvernig 

þeir túlka þær. Þeir sem hafa stillt sér upp grípa ekki fram í fyrir þeim sem eru að 

túlka kyrrmynd þeirra með staðfestingu eða leiðréttingu á túlkuninni (Boal  

2002, bls. 179).  

 

Þessi þáttur gerir nemendur nákvæmari í sköpun og lestri á kyrrmyndum, þeim er 

leiðbeint við að taka eftir hverju smáatriði: Svipbrigðum, líkamsstöðu og spennu milli 

kyrrmyndanna.  

   

 Þegar búið er að ræða um allar kyrrmyndirnar er hægt að vinna áfram með þær. 

Nemendur halda sér í hópunum sem hafa myndast. Þeir eru beðnir um að velta 

fyrir sér hverskonar hreyfingu kyrrmyndin þeirra myndi framkvæma ef hún gæti 

hreyft sig. Kyrrmyndirnar lifna við í eitt augnablik, aðeins einn hópur 

framkvæmir þetta í einu og hinir fylgjast með.  

Næst eru nemendur beðnir um að velta fyrir sér hvaða hljóð kyrrmyndin þeirra 

gæti gefið frá sér. Það er persónan í kyrrmyndinni talar, ekki nemendur sjálfir. 

Persónan þarf ekki að vera að ávarpa neinn sérstakan, aðeins segja það sem 

nemandanum sem túlkar hana þykir eðlilegt. Í kjölfarið eru persónurnar beðnar 

um að framkvæma hreyfingu með hljóði, með sama fyrirkomulagi og áður. Með 
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því að bæta við hreyfingu og hljóði kemur jafnvel í ljós að kyrrmyndir sem áður 

virtust keimlíkar tjá í raun mjög ólíka merkingu.  

Að lokum eru nemendur spurðir hvað myndi þeirra persónan í kyrrmyndinni gera 

næst? Svarið við þessu felur í sér hreyfingu og jafnvel samskipti við aðra. Enn og 

aftur fylgjast allir með meðlimum hvers hóps fyrir sig leika hreyfingu, hljóð og 

næstu skref kyrrmyndar sinnar (Boal 2002, bls. 184-185).    

 

Fyrsta umferð þessara æfinga getur verið tímafrek en að henni lokinni skilja nemendur 

inntak ímyndarleikhúss sem byggir að mestu á líkamstjáningu. Þegar þessi grunnur 

hefur verið lagður er hægt að byggja ofan á hann, hægt er að vinna með nokkur orð eða 

hugtök í einu og gefa nemendum færi á að stinga sjálfir upp á viðfangsefnum. 

 

2: Myndhöggvarinn 

 Nemendum er skipt í pör, A og B. A mótar myndastyttu úr líkama B sem tjáir 

ákveðið orð eða hugtak. A má ekki sýna B hvernig hann á að vera, heldur á hann 

blíðlega að móta svipbrigði og líkamsstöðu B með fingrum sínum, líkt og 

myndhöggvari mótar styttu. Þegar allar stytturnar eru tilbúnar, virða allir sem eru 

A þær fyrir sér. Rætt er um þær og lögð er áhersla á það sem áhorfendur sjá, en 

ekki útskýringar A. Síðan er skipt um hlutverk og B mótar styttu úr A (Boal 

2002, bls. 136) .  

 

Afbrigði 1:  

 Myndhöggvarinn snertir ekki viðfangsefni sitt, heldur mótar styttuna úr nokkurra 

sentimetra fjarlægð. Hann beitir sömu hreyfingum og í fyrri æfingunni og sýnir 

viðfanginu aldrei hvernig það á að vera. Nú reynir á viðfangið að taka ekki fram 

fyrir hendurnar á myndhöggvaranum og fylgja bendingum hans (Boal 2002, bls. 

137).  

 

Afbrigði 2:  

 Myndhöggvararnir móta sameiginlega mynd. Einn myndhöggvari mótar styttu 

sem tjáir hugtak úr viðfangi sínu. Næsti myndhöggvari mótar styttu sem passar 

við þá fyrstu. Smám saman bæta myndhöggvarar styttum sínum inn í eitt 

sameiginlegt  verk (Boal 2002, bls. 138). 

 



21 
 

Afbrigði 3: 

 Nemendum er skipt í 4-5 manna hópa. Einn myndhöggvari mótar styttu úr 

líkömum félaga sinna. Markmið hans er að tjá einhverja hugmynd. Þegar hann 

hefur lokið við styttuna tekur hann stöðu einhvers félagans í styttunni. Þetta losar 

þann félaga og nú á hann að móta nýja styttu sem felur í sér svar við hugmynd 

fyrsta myndhöggvarans. Síðan tekur hann yfir hlutverk næsta félaga í styttunni 

og þannig koll af kolli (Boal 2002, bls. 138). 

 

Þegar nemendur taka að sér hlutverk myndhöggvara, vinna þeir á flóknari hátt með 

kyrrmyndir. Í þessari æfingu er talað um styttur í stað kyrrmynda og er þá átt við 

táknræna framsetningu nemenda á líkömum annarra. Myndhöggvarinn mótar styttu úr 

líkömum félaga sinna og tjáir í gegnum þá hugsun sína. Þessi vinna eflir kunnáttu 

nemenda á aðferðum ímyndarleikhúss, því það krefst meiri færni að tjá eigin hugmyndir 

með líkömum annarra. 

 

3: Ímynd kúgunarinnar 

 Nemendur eru beðnir um að dreifa sér um rýmið, finna sér stað og loka 

augunum. Þegar allir hafa komið sér fyrir eru þeir beðnir um að rifja upp 

aðstæður þar sem þeim fannst þeir vera gjörsamlega valdalausir. Kannski er þetta 

atvik sem átti sér stað fyrr í dag, í síðustu viku, eða fyrir tíu árum. Nákvæm 

tímasetning skiptir ekki máli, það sem skiptir máli er að atburðurinn hafði það 

mikil áhrif á nemendur að þeir muna ennþá eftir þeim tilfinningum sem hann 

kallaði fram. Nemendum er sagt að þeir þurfi ekki að segja hinum frá þessum 

atburði. Það eina sem þeir eru beðnir um að gera er að virða þessar aðstæður fyrir 

sér í huganum (Babbage 2004, bls. 126-127). 

 

Jókerinn skiptir nemendum í 4-5 manna hópa. Í hverjum hópi mótar sérhver 

meðlimur styttu úr líkömum félaga sinna, styttuna klárar hann með því að stíga 

inn í hana og tákna sig sjálfan í aðstæðunum sem hann sá fyrir sér. Í styttunum 

getur falist táknræn eða bókstafleg merking. Markmið myndhöggvarans er að 

sýna öðrum, orðalaust, hvernig upplifun hans var af atburðinum (kúguninni). 

Þegar meðlimir hópsins hafa allir skapað sína styttu, æfa þeir hvernig þeir færast 

úr einni styttu í aðra. Þá geta þeir sýnt hinum stytturnar sínar án þess að þurfa að 

tala sig í gegnum ferlið (Boal 2002, bls. 187).  
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Hóparnir sýna hinum stytturnar sínar, hverri styttu er haldið í nokkrar sekúndur. 

Þeir sem fylgjast með eiga að reyna að túlka það sem þeir sjá. Jókerinn spyr 

hópinn: Hvað mynduð þið skýra þessa styttu? Hvað sýnir þessi stytta ykkur? 

Hvernig líður ykkur við það að horfa á hana? Umræðurnar eiga að snúast um það 

sem áhorfendur sjá, en ekki vangaveltur um hvað gerðist í alvörunni (Boal 2002, 

bls. 175).  

 

 Þegar búið er að skoða og ræða um allar stytturnar útnefna nemendur þær styttur 

sem þeir samsömuðu sig við eða hreyfðu mest við þeim. Það eru líklega nokkrar 

styttur. Sköpurum styttnanna er þá boðið að deila með hinum þeim atburði sem 

þeir lýstu með verki sínu. Það er alls ekki skylda, en gefum okkur að fjórir 

nemendur séu tilbúnir til þess. Nemendunum er þá skipt í fjóra hópa og hver 

hópur fær að heyra eina frásögn. Hlutverk þeirra sem heyra söguna er að hlusta 

vel, þeir þurfa skilja söguna og mikilvægi hennar fyrir sögumanninn (Babbage 

2004, bls. 128).  

 

Æfingin Ímynd kúgunarinnar gefur nemendum tækifæri til að vinna með upplifanir 

sínar af kúgun. Hugsanlega mun þeim finnast hugtakið kúgun vera fráhrindandi. 

Sumum þykir ekki spennandi tilhugsun að takast á við alvarleg málefni, öðrum finnast 

þeir ekki hafa upplifað neina kúgun. Í stað þess að spyrja nemendur: „Hver er reynsla 

ykkar af kúgun?“ Er frekar hægt að spyrja: „Hafið þið einhvern tímann lent í aðstæðum 

þar sem ykkur fannst þið vera valdalaus?“ Í gegnum leiki og umræður er hægt að kynna 

nemendur fyrir birtingarmyndum kúgunar. Þeim er gert ljóst að hugtakið er sambland af 

afturhaldi og einveldi. Nemendur eiga í kjölfarið auðveldara með að skilgreina þá kúgun 

sem þeir hafa upplifað. Jafnframt er nemendum bent á að þeir geta vel verið sínir eigin 

kúgarar, því óvæg sjálfsgagnrýni getur vissulega látið þeim líða eins og þeir séu einskis 

megnugir (Boal 2002, bls. 188; Babbage 2004, bls. 126).  

 

3.2 Leikþættir 

Næsta verkefni hópanna er að semja stuttan leikþátt, þar sem hver hópur sýnir þá kúgun 

sem sögumaður deildi með honum. Leikþátturinn getur verið spuni út frá upphaflegu 

styttunni, eða allt öðru vísi. Hópurinn metur hvernig best er að byggja upp leikþáttinn. 

Sá sem deildi sögu sinni með hópnum verður ekki að leika sjálfan sig, hlutverkaskipting 
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er einnig í höndum hópsins. Nemendur eiga að skrifa handrit, útvega sér leikmuni, æfa 

og útfæra leikþáttinn sem verður sýndur í þátttökuleikhúsi.  

 

Markmið leikþáttarins er að sýna þá kúgun sem sögumaðurinn upplifði á listrænan hátt. 

Einhvers konar aðdragandi þarf að vera að kúguninni. Í lok leikþáttarins eiga nemendur 

að hafa túlkað vandamál aðalpersónunnar, án þess að leysa það. Aðalpersóna 

leikþáttarins er sá sem upplifir kúgunina, allar hinar persónurnar halda aftur af henni á 

einhvern hátt. Nemendur eru beðnir um að leggja sig fram við persónusköpun, langanir 

og skoðanir persónanna eiga að vera skýrar. Einnig finna nemendur tákn fyrir hverja 

persónu, eitthvað sem gefur orðalaust upp hver hún er. Til dæmis gæti sá sem leikur 

opinberan starfsmann verið með skjalatösku, sú sem leikur eldri konu verið með staf 

eða slæðu og sú sem leikur táningsstúlku gæti japlað á jórturleðri. Táknin duga oft ekki 

ein og sér, æskilegt er að nemendur beiti einnig líkamlegum leik til að tjá persónur 

sínar. Til dæmis gæti opinberi starfsmaðurinn verið teinréttur í baki og stífur í 

hreyfingum, gamla konan væri hokin og skjálfhent og táningsstúlkan gæti sífellt 

ranghvolft augum og strunsað um rýmið. Jókerinn er nemendum til halds og trausts og 

aðstoðar þá í gegnum æfingarferlið. Þó er lögð áhersla á að leikþátturinn sé þeirra eign 

sköpunarverk sem lýsir kúgun sem þeir skilja.  

 

3.3 Sýningarferli 

Í sýningarferlinu eru nemendurnir leikarar þegar þeir sýna leikþáttinn sinn og leikmenn 

þegar þeir fylgjast með leikþáttum annarra og grípa inn í þá. Jókerinn sér um að stýra 

ferlinu, spyrja spurninga, miðla upplýsingum og hvetja leikmenn til inngripa. Fyrsti 

leikþátturinn er sýndur, að honum loknum eru leikmenn spurðir hvort þeir séu sáttir við 

þá framvindu sem var kynnt í honum. Þeir munu að öllum líkindum svara því neitandi. 

Sami leikþáttur er sýndur í annað sinn og nú mega leikmenn hrópa „Stopp!“ Við það 

stöðvast framvinda leikþáttarins og leikararnir standa grafkyrrir á sviðinu. 

Leikmaðurinn sem stöðvaði framvinduna segir hvar hann vilji að leikþátturinn hefjist 

aftur, hann stígur upp á sviðið, tekur yfir hlutverk aðalpersónunnar og framkvæmir það 

sem hann telur gæfuríkara fyrir hana. Hinir leikararnir á sviðinu auka umfang 

kúgunarinnar til að halda aftur af leikmanninum og reyna að þvinga hann til að sætta sig 

við þeirra heimssýn. Eftir að leikmaður hefur leikið inngrip sitt spyr Jókerinn hina 

leikmennina hvernig þeim hafi þótt til takast, batnaði t.d. ástandið? Í kjölfarið stinga 

fleiri leikmenn upp á lausnum sem þeir þá leika. Leikmenn vilja sigra kúgarana og bæta 
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tilveru aðalpersónunnar. Markmið þátttökuleikhússins er þó ekki sigur, heldur þjálfun. 

Leikmenn eru þjálfaðir í að takast á við erfiðar aðstæður í raunveruleikanum í gegnum 

leikinn. Þeir læra á orðræðu og aðferðir kúgaranna auk þess sem þeir fá á öruggan hátt 

að læra af afleiðingum gjörða sinna.  

 Hlutverk Jókersins í sýningarferlinu er að tryggja að þeir sem búa yfir þekkingu 

fái tækifæri til að greina frá henni og að þeir sem þora að spreyta sig reyni virkilega á 

sig og sýni hvers þeir eru megnugir. Hann bendir leikmönnum á að ef þeir hafa ekki þor 

eða burði til að breyta atburðarás leikþáttarins mun enginn annar gera það fyrir þá. 

Jókerinn stendur á milli leikara og leikmanna, hann ákveður ekki hvort leikmönnum 

hafi tekist að leysa aðalpersónu leikþáttarins undan kúgun. Það er leikmannanna að 

ákveða hvort og hvenær þeir hafa komið fram með viðunandi lausn. Ef það tekst býður 

Jókerinn leikmönnum að túlka hinar persónur leikþáttarins og sýna aðrar 

birtingarmyndir kúgunar sem höfundum leikþáttarins yfirsást (Boal 2002, bls. 243-244). 

Hinir leikþættir nemendanna eru síðan sýndir eftir sömu forskrift.  

 
3.4 Ávinningur nemenda 
 
Þátttökuleikhús er knúið áfram af drifkrafti, leikmenn vilja breyta aðstæðum 

aðalpersónunnar því tilvera hennar á rætur að rekja til þeirra eigin raunveruleika. Sú 

þekking sem er miðlað í þátttökuleikhúsi er sjálfsprottin úr reynsluheimi nemenda og 

því frábrugðin því hefðbundna námi sem á sér stað í skólanum. Útgangspunktur þessa 

leikræna ferlis er reynsla og þekking nemendanna sjálfra. Dickinson og Neelands 

(2006) benda á að iðkun leiklistar felur í sér sjálfsuppgötvun. Þegar nemandi stjórnar 

aðstæðum, líkt og leikmaður gerir í þátttökuleikhúsi, gerir hann sér grein fyrir því að 

hann býr yfir áræðni og getu til að breyta raunveruleika sínum (bls. 15).  

 Umfjöllunarefni þátttökuleikhússins er staðsett á landamærum skáldskapar og 

veruleika. Nemendur sem samsama sig ekki við þau vandamál sem kynnt eru í 

leikþáttunum hafa gagn af sýningunni af því hún eykur víðsýni þeirra. Nemendur sem 

þekkja vandamálin af eigin raun hljóta þjálfun í að takast á við raunveruleika sinn. Með 

því að berjast gegn kúgun í ímynduðum heimi verða þeir færari í að takast á við alvöru 

kúgun (Boal, 2002, bls. 240).  

 Í ferlinu hafa nemendur mikil samskipti og efla leikirnir og æfingarnar 

félagsfærni þeirra. Lögð er áhersla á að nemendur tjái, túlki og virki ímyndunaraflið án 

málalenginga. 



25 
 

Winston (2000) bendir á að þeir nemendur sem búa yfir þroska, virku ímyndunarafli og 

tilfinningagreind séu færir um að taka sjálfstæðar siðferðilegar ákvarðanir síðar á 

lífsleiðinni (bls. 93). Með framkvæmd þessa leikræna ferlis sannreyna nemendur að þeir 

búa yfir þekkingu, eru skapandi og geta leyst krefjandi vandamál. Í ferlinu er því falin 

sjálfstyrking fyrir nemendurna. Þeir fá tækifæri til að túlka reynsluheim sinn og læra af 

samnemendum í gegnum markvissa kynningu á tjáningarmiðli leikhússins (Sanders 

2004, bls. 235-236).   

 

3.5 Menntunargildi 

Hið leikræna ferli er hannað fyrst og fremst til að kynna nemendur fyrir aðferðum LHK 

og efla færni þeirra við beitingu leikrænnar tjáningar. Við skipulagningu ferlisins var 

listgreinahluti Aðalnámskrár grunnskóla hafður til hliðsjónar. Í honum kemur fram að 

nám í leikrænni tjáningu „á að þjálfa hæfni nemenda til skapandi hugsunar og athafna, 

til að taka frumkvæði og til að bregðast við samkvæmt eigin hugmyndum og 

tilfinningum“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, bls. 41). Inntak LHK er slíkt 

hið sama, nemendur kanna og túlka raunveruleika sinn á skapandi hátt og í 

þátttökuleikhúsi eru þeir hvattir til að taka frumkvæði og endurskipuleggja erfiðar 

aðstæður. Aðferðir leiklistar styrkja sjálfsmynd unglinga, þannig að þeir eru færari um 

að taka ákvarðanir byggðar á eigin skoðunum og innsæi frekar en út frá hópþrýstingi 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2006, bls. 8). Inngrip leikmanna eru knúin 

af samhygð þeirra með aðalpersónu leikþáttarins. Þeir fylgja eigin sannfæringu og 

bregðast við siðferðilega erfiðum aðstæðum. Nemendum er þannig kennt að tjá sýn sína 

á raunveruleikann og láta sér annt um samferðafólk sitt (Winston 2000, bls. 105). 

 Í listgreinahluta Aðalnámskrá grunnskóla kemur jafnframt fram að „námið á að 

leitast við að leysa ímyndunaraflið úr læðingi og stuðla að tillitsemi við aðra“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, bls. 41). Æfingarnar og leikirnir í ferlinu 

þjóna því markmiði. Winston (2000) bendir á að leikir þjálfa einnig félagsfærni og 

siðferðileg þolgæði. Þegar nemendur fylgja leikreglum eflir það samhygð og traust 

innan hópsins. Leikir skapa vettvang þar sem nemendur geta tengst hvor öðrum. Í 

gegnum hann læra nemendur um mikilvægi sanngirni, þeir þurfa að takast á við 

vonbrigði og læra að líta á erfiðleika sem áskorun. (Winston 2000, bls. 101).  

 Ávinningur leiklistarkennslu er víðfeðmur og þegar betur er að gáð kemur í ljós 

að hið leikræna ferli sem lýst er í þessari ritgerð stuðlar einnig að fjölmörgum 

markmiðum Aðalnámskrár í lífsleikni. Vinna nemenda í ímyndarleikhúsi gengur út á að 
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þjálfa þá í að tjá sjónarmið sín markvisst, án orða. Boal telur að oft séu orðin sem fólk 

mælir ekki þau sömu og orðin sem aðrir heyra (Boal 2002, bls. 174). Að hans mati er 

því færni í beitingu og lestri á líkamstjáningu grunneining árangursríkra tjáskipta. Eitt af 

lokamarkmiðum lífsleikni í grunnskóla er að nemendur „öðlist færni í tjáskiptum og 

styrkist þannig í að tjá og fylgja eftir skoðunum sínum, tilfinningum og hugðarefnum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 2007, bls. 7).  

 Í lífsleiknihluta Aðalnámskrár kemur jafnframt fram að nemendum er ætlað að 

þroska „næmi á margbreytileika eigin tilfinninga“ og vera þannig meðvitaðir „um 

hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun, hugsun og samskipti“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Lífsleikni 2007, bls. 7). Æfingin sem nefnist „Ímynd kúgunarinnar“ skapar 

vettvang þar sem nemendur rifja upp tilfinningar tengdar kúgun í tilveru þeirra. 

Nemendur virkja þessar tilfinningar og setja þær í samhengi á skapandi hátt með mótun 

myndastyttna. Í kjölfarið semja nemendur leikþátt sem byggður er upp á átakanlegum 

aðstæðum í tilveru þeirra. Með þessu sýna nemendur „frumkvæði í að rækta 

sköpunargáfu sína og aðlögunarhæfni í margbreytilegum verkefnum“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Lífsleikni, 2007, bls.7). 

 Þátttökuleikhús sér nemendum fyrir „tækifæri til að njóta menningar og lista“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 2007, bls. 8). Leikþættir nemenda eru byggðir á 

raunverulegum atburðum sem eru túlkaðir á listrænan hátt. Það er ekki sjálfgefið að 

leikmenn samsami sig öllum þeim aðstæðum sem túlkaðar eru í leikþáttunum, en vegna 

hins sanna uppruna þeirra er stuðlað að því að nemendur „öðlist skilning á 

mannréttindum með því að rækta með sér samkennd og virðingu fyrir skoðunum og 

lífsgildum annarra“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni 2007, bls. 7). Þátttökuleikhús 

hefur verið hannað til að leikmenn taki afstöðu gegn kúgun og læri að berjast gegn 

henni. Leikmenn eru hvattir til að stíga út fyrir þægindaramma sinn og hjálpa 

fórnarlömbum kúgunar að bæta tilveru sína. Þessi virka samhygð eflir borgaravitund 

nemenda og gerir þá færa um að gerast ábyrgir þátttakendur í samfélaginu og „móta og 

bæta umhverfi sitt með lýðræðislegum aðferðum og umræðu“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Lífsleikni 2007, bls. 7).  

 Leikþættirnir sem nemendur semja veita þeim þjálfun í skapandi skrifum. Auk 

þess fá nemendur æfingu í að beita öðrum bókmenntafræðilegum hugtökum á borð við 

söguþráð, aðal- og aukapersónum og að beita táknum til að ljá persónum verksins aukna 

merkingu. Vinna nemenda í hinu leikræna ferli hvetur þá til að tjá hug sinn frjálslega en 

stuðlar jafnframt að beitingu skipulegrar og röklegrar umræðu. Gerð er krafa til 



27 
 

nemenda um að þeir beri virðingu fyrir framlagi félaga sinna og hlusti á þá 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007, bls. 17).  

  Í gegnum sköpun og framsetningu leikþáttanna vinna nemendur í raun 

markvisst að áfangamarkmiðum í íslensku við lok 10. bekkjar. Nemendur uppfylla flest 

markmið áhersluþáttarins Talað mál og hlustun. Nemendur semja og flytja leikþátt og 

þurfa að „flytja eigin texta og annarra skýrt og áheyrilega“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska 2007, bls. 18). Auk þess sem þeir taka „þátt í að semja eða flytja menningarlegt 

efni“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007, bls. 18). Í gegnum leiklist vinna 

nemendur á markvissan hátt með tungumálið, skilningur þeirra á notkun tungumálsins 

og færni nemenda í hugtakanotkun eykst vegna þeirra ólíku aðstæðna sem þeir upplifa 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2006, bls. 8-9). Leikþættir nemenda eru 

byggðir á raunverulegum upplifunum og tilfinningum meðlima hópsins og við flutning 

þeirra sýna nemendur fram á að þeir „geta tjáð eigin tilfinningar og skoðanir og haldið 

athygli áheyrenda“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007, bls. 18). Þeir sem fylgjast 

með leikþáttunum fá tækifæri til að njóta listræns efnis. Leikmenn sem stíga á stokk og 

stinga upp á nýjum aðferðum til að bæta tilveru aðalpersónunnar sýna að þeir eru færir 

um að „taka þátt í umræðum og gera grein fyrir skoðunum sínum og rökstyðja þær“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007, bls. 18). Jafnframt kunna þeir „að hlusta á 

aðra og bregðast við á viðeigandi hátt“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska 2007, bls. 

18).  

  

3.6 Hlutverk kennarans 

Í hinu leikræna ferli er talað um Jóker sem leiðbeinir og heldur utan um vinnu nemenda. 

Æskilegt væri að leiklistarkennari skólans tæki að sér hlutverk Jókersins. Við 

undirbúning kennslu ætti kennarinn að hafa í huga nokkur af þeim lykilatriðum sem 

Dickinson og Neelands (2006) telja upp sem þætti í markvissri leiklistarkennslu. Þau 

benda á að kennarinn eigi að geta haft hemil á hegðun nemenda í opnum rýmum og 

hvetja stúlkur og drengi til samvinnu. Hann þarf einnig að kunna að leiða umræður, 

beita spurningatækni og taka upplýsta áhættu (Dickinson og Neelands 2006, bls. 3-4). 

Upplýst áhætta kennarans í þessu tilfelli felst í að gefa nemendum færi á að fjalla um 

persónulega upplifun þeirra af kúgun. Í upphafi ferlisins getur kennarinn ekki vitað fyrir 

víst hver umfjöllunarefnin verða, en afrakstur vinnunnar er aukin sjálfsþekking 

nemenda. 
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 Snyder-Young (2011) segir þá kennara sem taka að sér hlutverk Jókers muni 

ávallt upplifa ákveðna togstreitu. Lögð er áhersla á að Jóker sé hlutlaus aðili sem þvingi 

ekki boðskap eða eigin túlkun upp á leikmenn og leikara en kennari er aldrei hlutlaus, 

hann er ávallt fulltrúi skólans og Aðalnámskrár (Snyder-Young 2011, bls. 34). Í 

Þátttökuleikhúsi gætu lausnir leikmanna verið litaðar af afturhaldi, við þær aðstæður er 

togstreita kennarans áþreifanlegust. Þátttökuleikhús þjálfar nemendur í að beita 

gagnrýnni hugsun og leita lausna, ef kennarinn tekur sífellt fram fyrir hendur þeirra með 

leiðréttingum letur hann viðleitni nemenda til að hugsa og breyta á sjálfstæðan hátt 

(Snyder-Young 2011, bls. 41). 

 Hlutverk kennarans í hinu leikræna ferli er að stuðla að sjálfsþekkingu nemenda 

í gegnum æfingar og leiki. Æfingarferlið er skipulega uppbyggt, en er þó sveigjanlegt. 

Listræn túlkun nemenda á eigin tilfinningum veitir þeim ákveðna fjarlægð frá eigin 

sjálfi sem eykur víðsýni þeirra og skilning á tilverunni (Taylor 2000, bls. 18).  

Samskipti kennara við nemendur eru stöðug í gegnum allt námsferlið, hann hvetur þá til 

að rannsaka blæbrigði tjáningar hvors annars. Kennarinn á að stuðla að þrá nemenda til 

að skilja betur og vita meira, hann gerir það með því að spyrja opinna áleitinna 

spurninga. Kennari sem beitir markvisst spurningatækni hjálpar nemendum að tengjast 

viðfangsefninu, átta sig á eigin tilfinningum og vinna úr reynslu sinni (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir 2006, bls. 14). Kennarinn á að framkalla frekar en að miðla 

þekkingu nemenda og gefa þeim færi á að öðlast trú á eigin innsæi og listhneigð (Taylor 

2000, bls. 18-19). 

 
3.7 Námsmat 

Líkt og í öðrum námsgreinum er námsmat er ekki síður mikilvægt í leiklistarkennslu. 

Eisner (2002) bendir á að ef kennari beitir ekki einhvers konar námsmati geti hann ekki 

vitað hver afrakstur kennslu hans var. Að vita það ekki, að minnsta kosti að reyna ekki 

að komast að því er faglega óábyrgt (Eisner 2002, bls. 179). Í því leikferli sem hér hefur 

verið lýst telur höfundur ekki nægilegt að meta þátttökuleikhússýninguna eina og sér. 

Æskilegra væri að meta vinnuferlið í heild sinni. Kennari metur þátttöku í leikjum og 

æfingum, í þeim leggur hann meiri áherslu á framlag nemenda heldur en árangur. Þegar 

kemur að mati á æfingum ímyndarleikhússins og þátttökuleikhússsýningarinnar er 

æskilegt að kennari vinni út frá viðmiðunarstuðlum listgreinahluta Aðalnámskrár 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, bls. 41). Þegar kennari virðir fyrir sér 

kyrrmyndir nemenda metur hann frumleika í hugsun og túlkunarhæfni. Í verkum 
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nemenda sem myndhöggvara mun hann meta sömu þætti auk hæfni nemenda til að 

skipuleggja framlag sitt og samstarfshæfni. Einnig mun hann leggja mat á getu 

bekkjarfélaganna til að túlka og greina stytturnar í gegnum umræðu. Í 

þátttökuleikhúsinu metur kennari einnig fyrrnefnda þætti auk gæða og raunsæis 

leikmanna í lausnum sem þeir stinga upp á. Innihald og gæði námsferlis eykur líkur á að 

nemendur tileinki sér nýja þekkingu og nái framförum (Eisner 2002, bls. 191). 

Uppbygging leikferlis stuðlar því að samfelldri námsframvindu, unnið er frá hinu 

einfalda í átt að margþættri leikhúsupplifun.  

  Í lok ferilsins er æskilegt að gefa nemendum færi á að meta eigið framlag og líta 

yfir farinn veg. Eisner (2002) telur að þegar nemendur fá að taka þátt í að meta eigin 

listræna vinnu og listrænt framlag samnemenda sinna, öðlist þeir yfirsýn yfir vinnuferlið 

og þjálfist í að móta sér rökstudda gagnrýna skoðun (Eisner 2002, bls. 194). Eitt af 

markmiðum námsferlisins var að efla öryggi og sjálfstraust nemenda til að tjá hugsanir 

sínar og færni þeirra til að rökstyðja sjónarmið sín. Með því að leyfa nemendum að taka 

þátt í námsmatinu sýnir kennari einnig í verki að markmið hans eru ekki innantómur 

fagurgali. Nemendur sem axla að hluta til ábyrgð á eigin námsmati læra dýrmæta lexíu, 

því þegar skólagöngu þeirra lýkur verða þeir að vera færir um að vinna sjálfstætt og 

leggja mat á eigið framlag.  

 

4. Ólíkar áherslur í leiklistarkennslu 

Aðferðir leiklistar sem ætlaðar eru til að efla nám og þroska nemenda eru gjarnan 

kallaðar leikræn tjáning. Aðalnámskrá gerir greinarmun á hugtökunum „leikræn 

tjáning“ og „leiklist“, þó þau stefni að sameiginlegu markmiði, sem er að fá nemendur 

til að setja sig í spor annarra. Í Aðalnámskrá kemur fram að munurinn á milli þessara 

hugtaka felst í því að leiklist stefnir að því að setja upp sýningu fyrir áhorfendur en 

leikræn tjáning snýst um reynslu þátttakenda (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 

2007, bls. 39). Hugtökin eru því náskyld en í fræðilegri umræðu í gegnum tíðina hafa 

lærdómsmenn og leikmenn bitist á um hvort þeirra hafi meira vægi fyrir nemendur.  

 Á Íslandi er yfirleitt talað um leiklist í skólastarfi sem safnheiti þessara hugtaka. 

Kristín Á. Ólafsdóttir skrifaði bókarkafla í tímaritið Þekking, þjálfun, þroski (2007), 

sem byggður var á rannsóknum hennar á skilgreiningum á leikrænni tjáningu og þeim 

hugmyndum sem hafa legið að baki nýtingar leikrænnar tjáningar í íslenskum 

grunnskólum. Í greiningu Kristínar á erlendum skrifum um leiklist í skólastarfi kom 

fram að markmið hennar eru fjórþætt. Í fyrsta lagi til að stuðla að persónulegum þroska 
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nemenda, efla ímyndunarafl og sjálfstjáningu. Í öðru lagi til að gera aðrar námsgreinar 

aðgengilegri með leikrænni nálgun. Í þriðja lagi á leiklist í skólastarfi að kenna 

nemendum að meta þann menningararf og listrænu verðmæti sem falin eru í leiklistinni. 

Í fjórða lagi til að efla lýðræðisvitund og skilning nemenda á samspili einstaklings og 

samfélags (Kristín Á. Ólafsdóttir 2007, bls. 93).  

 
4.1 Áherslur Aðalnámskrár grunnskóla 

Listgreinahluti Aðalnámskrár gerir ráð fyrir því að leikræn tjáning geti tengst skólastarfi 

á þrjá vegu. Í fyrsta lagi sem kennsluaðferð og þá sjá almennir kennarar um kennsluna. Í 

öðru lagi sem sjálfstæð námsgrein, í því tilfelli sjá sérmenntaðir kennarar um kennsluna. 

Í þriðja lagi getur leikræn tjáning tengst ýmiss konar listasmiðjum. Þar kenna 

sérmenntaðir kennarar undirstöðuatriði en vinna gjarnan samhliða öðrum 

listgreinakennurum og bekkjarkennurum. Í listgreinahluta Aðalnámskrár kemur einnig 

fram að allir grunnskólanemendur skuli fá tækifæri til að vinna með aðferðum 

leikrænnar tjáningar. Í henni eru taldir upp ákveðnir viðmiðunarstuðlar og færniþættir 

sem nemendur eiga að hafa vald á. Lögð er áhersla á að kennarar geri nemendum ljóst 

til hvers sé ætlast af þeim í leikrænni tjáningu og hvernig námsmati verið háttað. Þannig 

er stuðlað að því að nemendur geri sér grein fyrir verkefnunum og nái framförum 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, bls. 41). 

 Helstu markmið leikrænnar tjáningar í íslensku skólastarfi snúa fyrst og fremst 

að nemandanum sjálfum. Með því að tileinka sér þekkingu á grunnaðferðum og tækni 

leiklistarinnar getur hann „nýtt sér þessa þekkingu og færni í leik og starfi, einkum til að 

byggja upp sjálfstraust og þjálfa samskiptahæfni“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Listgreinar 2007, bls. 43).  Í kjölfarið er lögð áhersla á að nemandinn sé fær um að 

skynja, greina og leggja mat á leiklist. Nemendur eiga að hafa skilning á henni sem 

tjáningarformi og geta notið hennar á upplýstan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Listgreinar 2007, bls. 43). Einnig eru taldar upp aðferðir til að tengja leiklist á 

þverfaglegan hátt við aðrar námsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007, 

bls. 40).  

 Aðalnámskrá íslenskra grunnskóla leggur því megináherslu á persónulegan 

þroska nemenda og hagnýtingu leiklistarinnar við kennslu annarra námsgreina. Í raun 

og veru er leiklist sem listgrein á undanhaldi því lokamarkmið leikrænnar vinnu er ekki 

að kenna nemendum grunntækni leikhússins, heldur gera þá færa um að njóta leiklistar. 

Í Aðalnámskrá er heldur ekki minnst berum orðum á lýðræðislegt gildi kennslu 
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leikrænnar tjáningar, þó að fram komi í inngangi að í henni felst að nemendur taka „þátt 

í skipulagðri og markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Listgreinar 2007, bls. 39).  

 

4.2 Áherslur fræðimanna 

Breskir fræðimenn hafa haft umtalsverð áhrif á þróun leiklistar í skólastarfi. Hér á eftir 

verður greint frá helstu hugmyndum nokkurra þeirra og því sem þeir töldu æskilegast að 

leggja áherslu á í leiklistarkennslu. 

 

4.3 Peter Slade 

Árið 1954 gaf breski leikarinn Peter Slade út bókina Child Drama sem útleggja mætti á 

íslensku sem barna leiklistarkennsla. Í henni kynnti Slade leiklist fyrir börn sem 

sjálfstæða listgrein. Honum þótti hin hefðbundna leiklistarvinna sem unnin var í skólum 

við uppsetningu leikrita kæfa sköpunarkraft og ímyndunarafl barna. Slade lagði mikla 

áherslu á sjálfsprottna þörf barnsins til þess að skapa og mikilvægi þess að þroska 

einstaklinginn í heild sinni (Slade 1954, bls. 105). 

 Helsti ávinningur leiklistar með börnum, að mati Slade, var að börnin öðluðust 

betri stjórn á tilfinningum sínum og líkama, sjálfstraust þeirra og íhygli jókst, þau 

tileinkuðu sér aukið umburðarlyndi, fengu útrás og uppgötvuðu ævintýri sem sprottin 

voru úr hugarheimi þeirra (Slade 1954, bls. 106). Útgangspunktur leikrænnar vinnu 

Slade var hugarburður barnanna en afrakstur vinnunnar var aukin þekking þeirra á 

raunveruleikanum. Fyrir vikið gátu börnin síðar tekist á við alvöru mótlæti af hugrekki 

og visku (Slade 1954, bls. 107).  

 Sköpunarfrelsi og tjáning voru einkenni á aðferðum Slade, börnin fengu að leika 

út frá efni sem var þeim hugleikið svo tjáningin sprytti úr þeirra eigin reynsluheimi. 

Hlutverk kennarans var að vera hliðhollur bandamaður sem nærði leik barnsins (Slade 

1954, bls. 105). Kennarinn átti að skapa afslappað andrúmsloft, hann átti ekki að gera 

börnin óörugg eða óhamingjusöm með óþarfa gagnrýni og kröfum (Anna Jeppesen 

1994, bls. 9; Kristín Á. Ólafsdóttir 2007, bls. 89). 

 Slade gagnrýndi skólakerfið fyrir einhæfa kennsluhætti þar sem þekkingu var 

troðið í börnin en þeim gefið lítið ráðrúm til að tjá sig. Honum þótti ótækt að láta börnin 

sitja, þegja og innbyrða í öllum kennslustundum, í stað þess að fá að taka þátt og vera 

skapandi. Slade þótti mikilvægt að jafna út hlutfall þess sem streymdi inn og út um huga 

barnanna. Að hans mati lögðu kennarar ofuráherslu á innstreymi og slepptu oft 
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útflæðinu. Í útflæði fólst sjálfsprottin þekking og tjáning barnanna (Slade 1954, bls. 46-

47). 

 

4.4 Brian Way  

Brian Way var lærisveinn Peters Slade, hann skrifaði bókina Developement through 

Drama sem kom út árið 1967. Way var einnig umhugað um alhliða þroska barna og tók 

hann æfingar Slades og setti upp í ákveðið kerfi sem Way nefndi Persónuleikahringinn. 

Í honum er unnið út frá sjö þáttum, þeir er eftirfarandi: Einbeiting, skynjun, ímyndun, 

líkami, mál, tilfinningar og greind. Allir þessir þættir eru manninum eðlislægir. Til að 

þroska heilsteypta einstaklinga þótti Way nauðsynlegt að þjálfa alla þætti 

Persónuleikahringsins (Way 1967, bls. 12).  Way gerði skýran greinarmun á leiklist og 

leikrænni tjáningu, að hans mati fólst leiklist í samskiptum leikara og áhorfenda á 

meðan leikræn tjáning lagði áherslu á upplifun þátttakenda, án þess að miðla til 

áhorfenda (Way 1967, bls. 2-3). Æfingin skapar meistarann og Way leit á leikræna 

tjáningu sem æfingu í að lifa (Way 1967, bls. 6). 

 Að mati Way er helsti ávinningur leikrænnar tjáningar sá að hún eykur 

þekkingu, auðgar ímyndunarafl og hreyfir á djúpstæðan hátt við iðkendum (Way 1967, 

bls. 1). Hann leit svo á að allir væru að upplagi skapandi, en listir (á borð við leikræna 

tjáningu) sæju fyrir vettvangi þar sem sú gáfa fengi að njóta sín, að því gefnu að 

iðkendur fengju að skapa út frá eigin forsendum (Way 1967, bls. 3). Way þótti 

mikilvægt að einstaklingum væri hjálpað að njóta og tengjast sinni eigin skapandi hlið í 

æsku. Þá væru þeir líklegri til að geta lagt mat á og notið listar á fullorðinsárum, af því 

að mat þeirra væri byggt á eigin gildismati, en ekki lærðum smekk (Way 1967, bls. 4).  

 Way hafði áhuga á kennslufræðilegri hlið leikrænnar tjáningar. Hann taldi að 

hægt væri að beita leiklist sem kennsluaðferð og að hún væri kærkominn léttir fyrir 

huga nemenda í einsleitu bóknámi (Way 1967 bls. 7). Leikræn tjáning var ekki sjálfstæð 

listgrein að mati Way, honum þótti mun mikilvægara að þróa einstaklinga heldur en 

listgreinina (Way 1967, bls. 7; Anna Jeppesen 1994, bls. 10). Í leikrænni vinnu Ways 

þjónar kennarinn lykilhlutverki. Kristín Á. Ólafsdóttir bendir á í fyrrnefndri grein að 

Way beitti nálgun Deweys sem felst í því að kennarinn mótar reynsluferli barnanna á 

markvissan hátt (Kristín Á. Ólafsdóttir 2007, bls. 90). Kennarinn verður að sýna 

börnum virðingu og örlæti, vera faglegur og gera sér grein fyrir margvíslegri gagnsemi 

leikrænnar tjáningar. Hann ákveður á hvað er lögð áhersla og hvaða tilgangi það á að 

þjóna (Way 1967, bls. 8).  
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 Way hefur helst verið gagnrýndur fyrir að of mikil áhersla sé lögð á 

samhengislausar æfingar, sem geri leikræna tjáningu leiðinlega og tilgangslausa. Vegna 

þess hve kerfi Way var formfast var erfitt að tengja það öðrum námsgreinum. Aðferðir 

Way þóttu ekki gefa börnunum tækifæri til lifa sig inn í verk sín og fyrir vikið skorti 

þær dýpt (Anna Jeppesen 1994, bls. 11).  

 

4.5 Dorothy Heathcote  

Dorothy Heathcote er þekkt sem frumkvöðull í notkun leiklistar í kennslu (Anna 

Jeppesen 1994, bls. 11; Kristín Á Ólafsdóttir 2007, bls. 91). Heathcote var menntuð 

leikkona en hóf árið 1955 að kenna kennaraefnum í háskólanum í Newcastle að beita 

leiklist í skólastarfi. Í lok sjöunda áratugarins var Heathcote orðin þekkt fyrir 

kennsluaðferð sína Kennari í hlutverki (Braanaas 1999, bls. 200). Í henni tekur 

kennarinn virkan þátt í sköpun og upplifun nemenda á ímynduðum heimi. Þannig getur 

hann kallað eftir þekkingu, viðhorfum og hugmyndum þeirra og beint ferlinu í þann 

farveg sem hann telur farsælastan (Anna Jeppesen 1994, bls. 31; Kristín Á Ólafsdóttir 

2007, bls. 91).  

 Dorothy Heathcote þróaði leiklist í kennslu. Nálgun hennar byggir, líkt og hjá 

Way, á grunnhugmyndum Peters Slade en hún lagði áherslu á að gera margvíslegar 

námsgreinar aðgengilegri með leikrænum ferlum. Hún áleit leikræna tjáningu vera góða 

kennsluaðferð til að „hvetja nemendur til fjölbreyttari málnotkunar, auka skilning þeirra 

á ýmsum viðfangsefnum, gera þá sjálfstæðari í vinnubrögðum [og] gefa þeim tækifæri á 

að öðlast þekkingu eða notfæra sér fyrri reynslu“ (Anna Jeppesen 1994, bls. 12).  

 Heathcote véfengdi þá nálgun í leikrænni tjáningu sem byggði á því að leyfa 

nemendum að stunda sjálfsprottinn, frjálsan leik. Hún mælti í staðinn með því að 

kennarar tækju þátt í að móta reynsluheim sem gerði nemendum kleift að ígrunda í 

gegnum leikræna tjáningu (Taylor 2000, bls. 103). Þegar kennarinn er virkur þátttakandi 

í leikrænu ferli nemenda getur hann spurt áleitinna spurninga og sett atburðarásina í 

kennslufræðilegt samhengi.  

 Að mati Heathcote var mun mikilvægara að skipuleggja námsferli þar sem 

nemendur viðuðu sjálfir að sér þekkingu og upplýsingum, heldur en að negla niður 

staðreyndir sem allir nemendur áttu að kunna. Það var ferðin sem taldi, ekki 

áfangastaðurinn (Heathcote 1984, bls. 98). Áður hafði helsta markmið leikrænnar 

tjáningar verið að þróa tilfinningaþroska og félagsfærni. Heathcote jók umfang 

menntunarmarkmiða hennar með því að setja upp leikræn ferli sem tengdust öðrum 
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námsgreinum. Heathcote lagði áherslu á að byggja á fyrri reynslu nemenda til að miðla 

til þeirra djúpstæðri þekkingu, á þeim sjálfum, á mannlegu eðli, auk skilnings á 

samfélagi þeirra í fortíð, nútíð og framtíð (Johnson og O´Neill 1984, bls. 12). Með 

notkun leikrænnar tjáningar víkkaði hún vitund nemenda sinna og kenndi þeim að líta á 

raunveruleikann í gegnum ímyndun, þannig gátu þeir kafað undir yfirborðið og skoðað 

raunverulegan ásetning gjörða sinna. Sú vitneskja sem nemendur öðlast í kjölfar 

leikrænnar vinnu er fengin innra með þeim, en er ekki troðið ofan í þá (Wagner 1979, 

bls. 15).   

 Heathcote var ósammála því viðhorfi að leiklist ætti að vera kennd sem sérgrein 

í skólum, því hún gæti nýst í öllu skólastarfi. Jafnframt taldi Heathcote að allir kennarar 

gætu notfært sér leikræna tjáningu í kennslu (Anna Jeppesen 1994, bls. 12; Wagner 

1979, bls. 15). Hún lagði mikla áherslu á samvinnu og í leikrænni vinnu vann hún 

yfirleitt með stórum hópum. Könnunarleiðangri hópsins í gegnum leiklist lauk yfirleitt 

ekki með sýningu, sem er hin hefðbundna afurð leiklistarkennslu. Áherslur hennar hafa 

verið gagnrýndar sem og persónuleiki hennar því leiklistarkennurum þótti hann of 

ráðandi og stýrandi í ferlum nemendanna. Einnig héldu sumir leiklistarkennarar því 

fram að leikræn ferli Heathcote væru knúin áfram af persónuleika hennar sjálfrar og 

væru því ekki á færi annarra kennara að framkvæma þau með nemendahópum sínum 

(Johnson og O´Neill 1984, bls. 11; Taylor 2000, bls. 106-107).   

 

4.6 David Hornbrook  

Leikarinn og leikstjórinn David Hornbrook hefur gagnrýnt aðferðir Heathcote harðlega, 

að hans mati hefur leiklist í kennslu ekkert með listgreinina leiklist að gera. Hornbrook 

telur að með því að leggja áherslu á að nota leiklist sem grundvöll sállæknandi tilgátna 

eða sem kennslufræðilegt verkfæri, hafi nemendum verið meinaður aðgangur að þeim 

menningararfi og tækni sem leiklistin býr að (Hornbrook 1998, bls. 13). Hornbrook 

telur það firru að hver sem er geti kennt leiklist og það viðhorf dregur úr virðingu og 

vægi leiklistar í skólum. Til þess að námsframvinda nemandans sé árangursrík er 

mikilvægt að gera þá kröfu til kennarans að hann hafi víðtæka þekkingu á greininni. 

Vegna skorts á sérhæfðum leiklistarkennurum hefur leiklistarkennsla fengið ómaklega 

gagnrýni fyrir að vera tilgangslaus í námi grunnskólabarna (Hornbrook 1998, bls. 14-

15).   

 Leiklistarkennsla, að mati Hornbrook á að snúast um listgreinina sjálfa. 

Námsgreinina leiklist ætti að kynna nemendur fyrir öllum þáttum listgreinarinnar í 
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gegnum rannsókn og þátttöku. Stefnt er að því að skapa jafnvægi á milli þekkingar 

nemenda á leiklist og kunnáttu þeirra við að beita tækni hennar (Hornbrook 1998, bls. 

9).  

 Í stað þess að vinna samhliða nemendum, líkt og Heathcote gerði, þótti 

Hornbrook mikilvægt að kennarinn sæi til þess að framþróun væri á kunnáttu og færni 

nemenda með því að fylgjast grannt með námsferli þeirra. Til að tryggja að samfella 

ætti sér stað í náminu lagði Hornbrook til að kennarar ynnu eftir færniviðmiðum, líkt og 

í öðrum námsgreinum. Fyrir vikið yrði námsmat skýrt og samræmt, þá væru nemendur 

ekki í vafa um til hvers væri ætlast af þeim og hvernig þeir gætu bætt færni sína enn 

frekar (Hornbrook 1998, bls. 14).   

 Hornbrook hefur helst verið gagnrýndur fyrir að leggja einungis áherslu á 

vestræna menningararfleifð og mælanlegar útkomur. Einnig þykir Hornbrook vera 

staðnaður því hann hefur ekki þróað kenningar sínar eða svarað nokkurri fræðilegri 

gagnrýni á fyrri verk sín (Taylor 2000, bls. 107).   

 

4.7 Jonothan Neelands 

Breski fræðimaðurinn og kennarinn Jonothan Neelands hefur með skrifum sínum reynt 

að sætta þær stríðandi fylkingar leiklistarkennara sem einungis hafa aðhyllst nálgun í 

anda Heathcote eða Hornbrooks. Ásetningur Neelands er að færa í orð nálgun þar sem 

leiklist í kennslu og leiklist sem listgrein eru felldar saman og beitt á þann veg að 

báðum aðferðum sé gert hátt undir höfði og mætt á miðri leið (Neelands 2000, bls. 47).  

 Neelands og Dickinson benda á í bók sinni Improve your primary school 

through drama (2006) að leiklist hefur í aldanna rás þjónað sem samfélagsspegill. Í 

henni gat fólk séð sig sjálft og hegðun sína. Leiklist er miðill sem getur skapað vettvang 

þar sem hægt er að velta fyrir sér umheiminum á gagnrýninn hátt og orða uppástungur 

til þess að breyta heiminum. Í leiklistarkennslu eru nemendur beðnir um að líta á 

hegðun fólks og velta fyrir sér af hverju hún stafar. Bæði í fortíð og samtíð, í þeirra 

eigin menningu sem og ólíkum menningarheimum. Í gegnum leiklist geta nemendur æft 

ólík viðbrögð við erfiðum aðstæðum og fengið á öruggan hátt að upplifa afleiðingar 

gjörða sinna. Þeir geta skoðað hvað er rétt og rangt í ólíkum kringumstæðum og 

rannsakað tengsl milli trúarbragða, menningararfs og hegðunar. Fyrir vikið eflir leiklist 

lýðræðisvitund nemenda því nemendur skilja sig sjálfa, annað fólk og samfélag sitt 

(Dickinson og Neelands 2006, bls. 12). 
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 Almennt er talað um leikræn ferli sem samfund, atburð og upplifun. Í þeim eru 

námsgreinar, á borð við samfélagsfræði og sögu, teygðar út þar til þær tengjast á beinan 

hátt reynsluheimi nemenda. Leikræn ferli eru ekki sjálfstæð námsgrein og þau eru sögð 

skorta grunnþætti leikhússins. Ferlið vindur upp á sig án þess að unnið sé út frá handriti, 

engir áhorfendur fylgjast með og útkoman er gjörsamlega ófyrirsjáanleg (Neelands 

2000, bls. 48). Neelands færir rök fyrir því að leikræn ferli séu í reynd tengd 

listgreininni leiklist, því hinn leikræni heimur er sýndur í stað þess að vera kallaður 

fram. Þessi nálgun er nátengd kenningum Brechts um leikhúsið, hann mælti með því að 

leikararnir hefðu bein samskipti við áhorfendur, þeir skyldu sýna og túlka 

raunveruleikann í stað þess að viðhalda blekkingum (Neelands, 2000, bls. 48). Einnig 

bendir Neelands á að leikur nemenda í leikrænum ferlum er náskyldur nálgunum leikara 

sem túlka persónur sínar út frá kenningum Stanislavski, en þá ganga þeir út frá því að til 

þess að ljá leik sínum auknum áhrifum verða þeir að túlka persónurnar eins og þeir væru 

þær í alvörunni, leikararnir lifa í gegnum þær. Í leikrænum ferlum læra nemendur af 

þeirri „raunverulegu“ upplifun, af því að „tilheyra“ hinum leikræna heimi, upplifunin er 

persónubundin og námið felst í því hvernig nemendum líður í kjölfar ferlisins (Neelands 

2000, bls. 49).  

 Með því að færa rök fyrir því að leikræn ferli séu ekki fagurfræðilega 

gerilsneydd og ótengd listgreininni leiklist telur Neelands að hægt sé að vinna í áttina að 

samþættri leiklistarkennslu. Þessi kennsla leggur áherslu á grunnþætti leikhússins og 

setur þá í sögulegt og menningarlegt samhengi. Með því að nálgast leiklistarkennslu á 

þennan samþætta hátt er vel hægt að tengja hana öðrum námsgreinum en einnig vinna 

með hana á sjálfstæðan hátt (Neelands 2000, bls. 50). Neelands er sammála Hornbrook 

um mikilvægi þess að vinna út frá námskrá í leiklistarkennslu. Þannig er hægt að stuðla 

að framþróun og samfelldu námi sem stefnir að því að nemendur nái framförum í 

leiklist (Neelands 2000, bls. 53). Hægt er að vinna að ótal markmiðum í 

leiklistarkennslu og námskrá í leiklistarkennslu getur vel stefnt að því að uppfylla þau 

öll. Eins og áður hefur komið fram eru þau meðal annars sjálfsþekking, menntun, 

samfélagsvitund og skemmtun í skólaumhverfinu. Neelands telur að þegar stefnt er að 

því að uppfylla öll þessi markmið sé ómögulegt fyrir kennara að afmarka sig við eina 

áherslu í leiklistarkennslu (Neelands 2000, bls. 56).  

 Viðhorf Neelands til leiklistarkennslu er afar lýðræðislegt. Hann leitast við að 

skapa vettvang þar sem starfsstétt leiklistarkennara getur unnið í sameiningu að eflingu 

kunnáttu og þekkingu nemenda á margvíslegum markmiðum leiklistar. Allir kennarar fá 
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svigrúm til að hafa sjálfstæða skoðun en þekkingu þeirra er beitt á uppbyggilegan hátt. Í 

leiklistarkennslu þurfa nemendur að sitja kyrrir, hlusta hverjir á aðra, taka þátt og axla 

ábyrgð. Þeir þurfa að setja hagsmuni hópsins fram yfir sína eigin og beita uppbyggjandi 

gagnrýni (Dickinson og Neelands 2006, bls. 11). Þessi kunnátta er nauðsynleg öllum 

lýðræðisþjóðum, því er æskilegt að leiklistarkennarar kunni að gera slíkt hið sama.  

 

4.8 Áherslur leikræns ferlis í anda Boals 

Hið leikræna ferli sem lýst er í þessari ritgerð er runnið undan rifjum Augusto Boal. Í 

því má greina samþættingu á nálgunum fyrrnefndra fræðimanna og áherslum í 

leiklistarkennslu. Ferlið stuðlar að persónulegum þroska nemenda, eflir ímyndunarafl 

þeirra og sjálfstjáningu. Líkt og hjá Slade er unnið markvisst með líkamsvitund og 

ímyndunarafl með leikjum og æfingum. Í ímyndarleikhúsi er stjórn nemenda á 

tilfinningum sínum og túlkunarhæfni efld. Leikþættirnir eru byggðir á reynsluheimi 

nemenda og í gegnum þátttökuleikhús öðlast nemendur aukna þekkingu á 

raunveruleikanum. Hið leikræna ferli stuðlar að því að nemendur fái að tengjast sinni 

skapandi hlið og Way taldi að ávinningur slíkrar tengingar væri sjálfstætt gildismat.  

 Námsgreinarnar lífsleikni og íslenska eru gerðar öllum nemendum aðgengilegri 

með virkri þátttöku í hinu leikræna ferli. Líkt og hjá Heathcote byggist ferlið á fyrri 

reynslu nemenda og stuðlað er að því að þeir öðlist djúpstæða þekkingu á sjálfum sér og 

samfélaginu.  Boal taldi að með því að gera nemendum kleift að beita tungumáli 

leiklistarinnar myndu þeir eiga auðveldara með nám. Í gegnum þetta sérstæða tungumál 

gætu allir nemendur öðlast skilning á togstreitu og samskiptum í persónulegu og 

sögulegu samhengi (Boal 1996, bls. 50). 

 Aðferðir LHK gera þátttakendur læsa á leikhúsmiðilinn, sú kunnátta er 

nauðsynleg til að gera nemendum kleift að meta þann menningararf og listrænu 

verðmæti sem falin eru í leiklistinni. Þó að ávinningur ferilsins sé víðtækur er aðal 

áhersla hans að kynna nemendur fyrir listgreininni leiklist líkt og Hornbrook tíundaði. 

Ferlið er skipulagt með það fyrir augum að sérhæfður leiklistarkennari sjái um það. 

Einnig er lögð áhersla á að ferlið byggi upp þekkingu og færni nemenda, það hefst á 

hinu einfalda en lýkur með krefjandi sýningarferli. Þannig er stuðlað að framþróun og 

samfelldu námi sem stefnir að því að nemendur nái framförum í leiklist líkt og 

Hornbrook og Neelands lögðu áherslu á. 
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 Hið leikræna ferli skapar vettvang þar sem nemendur velta fyrir sér 

umheiminum, þeir bera kennsl á og leita leiða til að bæta úr ósanngjörnum aðstæðum. 

Nemendur fá á öruggan hátt að prófa afleiðingar gjörða sinna og æfa ólíkar lausnir 

undan kúgun. Þeir fá einnig tækifæri til að skoða tengsl ólíkra trúarbragða og 

menningararfs við hegðun einstaklinga. Fyrir vikið er lýðræðisvitund þeirra efld og 

skilningur nemenda á samspili einstaklings og samfélags eykst. Ferlið speglar ásetning 

Neelands þar sem leiklist í kennslu og leiklist sem listgrein eru felldar saman í samþætta 

leiklistarkennslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5. Niðurlag 

Bók Boals Games for Actors and Non-Actors (2002) er dýrmæt heimild fyrir alla 

leiklistarkennara og áhugafólk um leiklist. Með leiðbeiningum, leikjum og æfingum 

Boals er hæglega hægt að byggja upp leikrænt ferli fyrir skólastarf sem stuðlar að öllum 

helstu markmiðum leiklistarkennslu. Við nánari skoðun vefur hið leikræna ferli saman 

áherslum þeirra fræðimanna sem greint er frá í þessari ritgerð. Sjónarmið allra aðila eru 

virt og hið leikræna ferli gerir hugmyndum hvers og eins hátt undir höfði, án þess að 

rengja hugmyndir annarra.  

 Augusto Boal leitaðist við að gera umheiminn skiljanlegri og viðráðanlegri með 

leiklist. Leiklistin átti að efla trú fólks á eigin getu, stofna til umræðna og undirbúa 

jarðveginn fyrir samfélagslegar úrbætur. Með því að kynna nemendur fyrir aðferðum 

Boals er hægt að gera þeim ljóst að þeir geta tekið upplýsta afstöðu og haft áhrif á líf 

sitt. Boal lagði áherslu á að allir hefðu rétt á að láta til sín taka og tungumál 

leiklistarinnar gerði fólki kleift að tjá sig á markvissan hátt. Nálgun Boals er einnig afar 

lýðræðisleg, hún hvetur til þess að fólk hlusti á sjónarmið annarra og setji sig í spor 

þeirra. Samræður og leit lausna þjóna lykilhlutverki í aðferðum Boals, frekar en 

staðreyndir og niðurstöður sem eru ráðandi í hefðbundnu skólastarfi. Nemendur fá 

tækifæri til að efla andlega auðlegð sína með því að tileinka sér vinnulag Boals.  

 Samfélagslegur ávinningur sem hlýst af því að þjálfa ungmenni markvisst út frá 

aðferðum Boals er því umtalsverður. Í skólasamfélagi eru elstu nemendurnir 

fyrirmyndir nemenda á yngri aldursstigum. Með því að þjálfa nemendur í því að vera 

upplitsdjarfir og áræðnir í gegnum leiklist er stuðlað að jákvæðari skólabrag. Í stærra 

samhengi hefur þjóðfélagið jafnframt umtalsvert gagn af ungmennum sem hafa hlotið 

slíka leikræna þjálfun því þau hafa lært að mynda sér skoðun, hlusta á skoðanir annarra, 

leita lausna og taka þátt í lýðræðissamfélagi. Með markvissri leikrænni þjálfun er hægt 

að stuðla að jafnrétti, gleði og þekkingarþorsta  nemenda sem vonandi yrði gæfuspor í 

átt til bjartrar framtíðar. 
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