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Ágrip  

Þetta er lokaverkefni mitt til fullnaðar B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2012. Tilgangur þessarar ritgerðar er sá að 

skoða notagildi leiklistar í kennslu og hvaða áhrif aðferðin hefur á nemendur. Fjallað 

verður um fjölbreytni í kennsluháttum og athyglinni beint að gildi leiklistar í kennslu 

eða sem kennsluaðferðar. Einnig verður aðalnámskrá grunnskóla skoðuð og hvað 

hún segir okkur um notkun leiklistar í kennslu. Að lokum er leikræn tjáning eða 

leiklist í kennslu skoðuð út frá rannsóknum og skriflegum heimildum. Fram kemur 

að ávinningurinn sem nemendur geta haft af leiklist í kennslu er meðal annars að 

skilningur á námsefninu eykst, nemendur vinna með tilfinningar sínar í gegnum 

hlutverkaleiki þar sem þeir setja sig í spor annarra og þurfa að sýna sjálfstæði og 

bregðast við atvikum. Einnig þurfa nemendur að læra að vinna með öðrum í hópum, 

skiptast á skoðunum og hlusta á aðra. Leiklist í kennslu eða leikræn tjáning sem 

kennsluaðferð hefur verið þekkt í tugi ára og lögð hefur verið áhersla á notkun 

leikrænnar tjáningar í grunnskólum hér á landi alveg frá árinu 1976. Samt sem áður 

hefur þessi kennsluaðferð ekki verið nýtt í þeim mæli sem  aðalnámskrá mælir fyrir 

um. 
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Formáli  

Val mitt á efni fyrir lokaverkefnið var ekki erfitt eftir að ég hafði setið eitt námskeið 

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands um notkun leikrænnar tjáningar í 

grunnskólum. Þetta tiltekna námskeið vakti athygli mína á þessum kennslumáta, þótt 

það næði aðeins yfir eina önn. Mér finnst aðferðir leiklistar í kennslu vera leið til að 

koma til móts við þarfir nemenda, ásamt því að gera námið skemmtilegt. Mig furðar 

hvers vegna kennarar eru ekki duglegri við notkun þessarar aðferðar í grunnskólum 

landsins. Með vali mínu á þessu verkefni vildi ég auka kunnáttu mína, þar sem 

þekking mín á efninu var engin en áhuginn aftur á móti mikill. Ég ákvað því að kafa 

dýpra í málið og skoða tildrög þeirrar aðferðar að nota leiklist í kennslu og hvaða 

ávinning hún hefði í för með sér í grunnskólum.    

 Leiðbeinandi minn við skrif þessarar ritgerðar var Kristín Á. Ólafsdóttir, 

aðjunkt í framsögn og leiklist í skólastarfi – leikrænni tjáningu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni kærlega fyrir góða leiðsögn, 

stuðning, þolinmæði og hlýtt viðmót á meðan á skrifum stóð. Kristín er fagmaður á 

sínu sviði og augljóst er hve mikill áhugi hennar er á notkun leiklistar í kennslu. 

Einnig vil ég þakka Ásu Helgu Ragnarsdóttur aðjunkt fyrir að kveikja hjá mér áhuga 

á kennslu leiklistar í grunnskólum. Án þessa námskeiðs sem ég sat hjá henni, hefði 

ég sennilega ekki áttað mig á mikilvægi  leiklistar í kennslu.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar 

sem tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra, hvort sem 

um er að ræða ábendingar eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 1. maí 2012 

Margrét Hreinsdóttir  
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1 Inngangur  
 

Þar sem ég er á samfélagskjörsviði á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, fannst mér 

afar áhugavert að skoða betur leiklist í kennslu. Síðasta haust sat ég námskeiðið 

Kennsla samfélagsgreina hjá Ásu Helgu Ragnarsdóttur og fleiri kennurum. Ég hafði 

ekki mikið verið að velta vöngum yfir notkun leiklistar í kennslu í grunnskólum og 

vakti þessi stutti tími á námskeiði Ásu athygli mína á þessum kennslumáta. Ástæðan 

fyrir lítilli þekkingu minni á leiklist í kennslu gæti verið sú að í minni 

grunnskólagöngu var ekkert slíkt notað. Samt sem áður eru ekki mörg ár liðin frá því 

ég var í grunnskóla ef mið er tekið af því hversu lengi þessi aðferð er búin að vera í 

aðalnámskránni.        

 Undirbúningur kennslu er mikilvægur ef vel á að takast. Kennarinn þarf að 

hafa þarfir hvers og eins nemanda í huga við undirbúninginn. Með leiklist í kennslu 

fá nemendur tækifæri til að setja sig í spor annarra. Þeir setja sig  í hlutverk og tengja 

það við það tímabil sem þau eru að læra um hverju sinni. Börn að leik fara oft í 

hlutverk, hvort sem það er með vinum sínum eða jafnvel ein og sér. Þau eru gædd 

sköpunargáfu sem fylgir þeim allt frá vöggu og krydda leikina með ýmsum tólum, 

tækjum og mismunandi gervum. Af hverju að hætta svo í leikjum þegar í skólann er 

komið - af hverju ekki að halda áfram leiknum með viðbættum námsgögnum sem 

nýst gæti nemendum í framtíðinni og hjálpað þeim að öðlast skilning í gegnum leik?

 Til að mæta ólíkum þörfum nemenda er gott að notast við leiki í kennslu. 

Allir skólar eiga að vera án aðgreiningar. Þeir nemendur sem eiga erfitt með nám, 

sökum þroskafrávika eiga rétt á að sækja sinn heimaskóla og stunda sitt nám með 

jafnöldrum sínum. Að tvinna meira saman leik og nám gæti meðal annars hentað vel 

þeim nemendum sem ekki eru eins góðir á bókina eða þeim sem hafa mikla 

hreyfiþörf, en leikur í hlutverki getur gefið tækifæri til hreyfingar. 

 Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Hvaða ávinning má hafa af notkun 

leiklistar í kennslu? Í ritgerðinni er byrjað á því að fjalla um fjölbreytni í 

kennsluháttum. Þá er skoðað hvað aðalnámskrá grunnskóla segir um gildi leiklistar 

eða leikrænnar tjáningar í grunnskólum. Því næst eru rannsóknir og fleiri heimildir 

kannaðar, þar sem farið er yfir ýmis atriði leikrænnar tjáningar eða leiklistar í 

kennslu, með nemandann í brennidepli. Í lok þess kafla er útbreiðsla leiklistar í 

kennslu í íslenskum grunnskólum skoðuð út frá rannsóknum og líklegar ástæður fyrir 

takmarkaðri notkun hennar. 
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2 Fjölbreytni í kennsluháttum 
 

Mikilvægt er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir við kennslu til þess að koma til 

móts við alla nemendur. Námsskilningur nemenda er misjafn og við undirbúning 

kennslu er því nauðsynlegt að hafa í huga þær kennsluaðferðir sem henta hverjum og 

einum.           

 Í almennum hluta aðalnámskrár fyrir grunnskóla segir að í skóla án 

aðgreiningar eigi að vera fjölbreytni í kennsluaðferðum og vinnubrögðum. Við val á 

kennsluaðferðum beri að taka tillit til þroska, aldurs og getu nemenda. Það auki líkur 

á árangri nemenda ef vönduð kennsla sé aðlöguð þörfum og stöðu einstakra 

nemenda. Einnig verði að efla vinnugleði og áhuga nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla - almennur hluti, 2011, bls. 46).     

 Kennarinn hefur eflaust ýmislegt í huga, þegar hann ákveður hvaða 

kennsluaðferð hann ætlar að nota. Sem dæmi má nefna það sem kennarinn hefur 

lesið sér til um í bókum um kennslu, kynnst í sínu kennaranámi, eða þær 

kennsluaðferðir sem mælt er með í kennsluleiðbeiningum sem fylgja námsefninu 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 6).       

 Í bók Lilju M. Jónsdóttur, Skapandi skólastarf, er fjallað um kosti og galla 

þemanáms, uppbyggingu þemaverkefna og undirbúning þess. Þar segir að með 

þemanámi sé miðað við það að nemendur fái útrás fyrir sköpunargleði sína, tækifæri 

til þess að vinna með öðrum, læri að bregðast við nýjum aðstæðum og þjálfist í því 

að draga sjálfstæðar ályktanir. Það krefjist fjölbreyttra kennsluaðferða að notast við 

þemanám og helstu kostir þess séu þeir að nemendur fái tækifæri til þess að nálgast 

viðfangsefnið frá fleiru en einu sjónarhorni. Nemandinn geti oft valið sér verkefni 

sem tengist áhugasviði hans og getu. Í þemanámi eru að sögn Lilju fjölbreytt 

vinnubrögð og má þar meðal annars nefna leikræna tjáningu, sjálfstæða 

skipulagningu verkefna, umræður og skapandi ritun (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 

10).           

 Það er afar þýðingarmikið að hafa fjölbreytni í kennslu að mati Ingvars 

Sigurgeirssonar (1999a, bls. 41) og hann bendir á það að ólíkar leiðir geti hentað 

nemendum til þess að ná árangri í námi. Einnig geri það námið skemmtilegra og 

eftirminnilegra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 41).     

 Ingvar nefnir það einnig í bók sinni að ein afdrifaríkasta ákvörðunin sem 

kennari taki við undirbúning kennslu, sé án efa val á þeirri kennsluaðferð sem nota 
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skal. Það sé úr fjölmörgum aðferðum að velja og kennarar þurfi að þekkja þær flestar 

ef vel á að vera. Engin aðferð sé fullkomin og hver kennsluaðferð hafi sína kosti og 

galla. Það sé engu að síður mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að læra með 

mismunandi aðferðum, því hverjum og einum nemanda hæfi mismunandi 

kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 67).    

 Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er talað um það að kennarar þurfi að hafa 

aðalnámskrána í huga við val á þeirri kennsluaðferð sem notast eigi við og laga þær 

aðferðir að þeim nemendahópum og námsgreinum sem þeir séu að kenna hverju 

sinni (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, 

bls. 39). 
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3 Námskrár  
 

Í lögum um grunnskóla 2008 (24. gr.), er talað um uppeldishlutverk grunnskólans, 

meginstefnu í kennslu og kennsluskipan. Þar segir meðal annars að leggja skuli 

áherslu á leikræna og listræna tjáningu og leik barna sem náms- og þroskaleið. Þegar 

nám sé skipulagt þurfi að gæta sérstaklega að því allir nemendur fái jöfn tækifæri til 

náms og hafi kost á því að velja sér viðfangsefni í náminu. Það eigi að stuðla að 

heilbrigðum lífsháttum í öllu skólastarfi og taka þurfi meðal annars tillit til getu hvers 

og eins, þroska, áhugasviðs og hæfileika (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 Menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla og hafa þessar námsskrár ígildi reglugerða og kveða nánar á um 

útfærslu reglugerða og laga. Meðal annars segja þær til um markmið skólastarfs og 

kennsluskipan. Þá er öllum skólum skylt að gefa út skólanámskrá (Námskrár, 2011). 

Hér á eftir verða tilgreind atriði sem snerta umfjöllunarefni þessarar ritgerðar og eru 

úr almennum hluta, listgreina- og samfélagsfræðikafla aðalnámskrár fyrir 

grunnskóla.  

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2011 

 

Aðalnámskrá grunnskóla segir almenna menntun á nýrri öld skilgreinda út frá 

þörfum samfélags og einstaklinga. Hún eigi að auka hæfni einstaklinganna til þess að 

takast á við daglegt líf. Hún miði að því að efla skilning einstaklingsins á hæfileikum 

sínum og hæfni til þess að leysa hlutverk í flóknu samfélagi. Grunnþættir menntunar 

séu sex og snúist þeir um læsi á samfélagið, umhverfi, menningu og náttúru. Þar 

segir einnig að börn og ungmenni eigi að læra að byggja sig upp, bæði andlega og 

líkamlega. Börn og ungmenni eigi að læra að vinna með öðrum, svo þau séu fær um 

að bjarga sér í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2011, bls. 13-

14).          

 Einn af sex grunnþáttum aðalnámskrárinnar er sköpun, sem sögð er 

nauðsynleg  í allri menntun og nái til allra annarra grunnþátta. Sköpun sé ekki 

einungis mikilvægur þáttur í listgreinum, hún sé mikilvæg í öllu námi og starfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2011, bls. 16). Í aðalnámskrá segir að 

sköpun sé það að uppgötva, að virkja ímyndunarafl nemenda og að þeir fái að njóta 

sín. Með sköpun örvist forvitni og áhugi nemenda og þeir geti leikið sér með 

möguleika. Með sköpun sé nemandinn að fara út fyrir hið þekkta og auki þar með 
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þekkingu sína og leikni. Sköpun sem grunnþáttur sé ekki bundin við listgreinar 

fremur en önnur námsviðs eða aðrar námsgreinar, en hún sé vissulega tengd listum 

og listnámi. Í aðalnámskrá segir að leikur sé mikilvæg námsaðferð sem opni víddir 

þar sem sköpunargleði barna og ungmenna fái að njóta sín. Að vera hluti af heild og 

að nemendur fái að njóta sín sem einstaklingar sé  hamingjuefni og líta megi á 

sköpun sem mikilvægan grunn að framtíðinni til þess að móta sér framtíðarsýn og 

finna sér hlutverk (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2011, bls. 22).  

Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það 

fyrri þekkingu og skapar nýja. Þannig er menntun í rauninni 

sjálfssköpun, leið upplýsts einstaklings til að verða ,,meira í dag en 

í gær“. Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og 

stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. Sköpunargleði leiðir til 

námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja merkingu 

viðfangsefnanna og gildi þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla - 

almennur hluti, 2011, bls. 22). 

3.2 Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007 

 

Í inngangi að Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, segir að listir hafi fylgt 

manninum um langt skeið og séu einn af hornsteinum mannlegs samfélags. Þar segir 

einnig að skólinn sé samfélag þar sem listir leiki sama hlutverki í þjóðfélaginu. Til 

þess að mæta síbreytilegum kröfum nútímaþjóðfélags sé sköpunargáfan 

einstaklingum nauðsynleg (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007, bls. 6). Í 

kafla um leikræna tjáningu segir að leiklist/leikræn tjáning feli í sér félagsleg 

málefni, goðsögur og ævintýri, sögulega viðburði, hugmyndir, afstöðu og sambönd. 

Hlutverkaleikur og persónusköpun sé sérstaða leikrænnar tjáningar og í henni vinni 

nemendur með ímyndaðar aðstæður og læri að setja sig í annarra spor. Nemendur eru 

einnig sagðir öðlast aukinn sjálfskilnings og bætt sjálfsmat með leikrænni tjáningu 

(Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007, bls. 39). Aðalnámskrá segir að allir 

grunnskólanemar eigi að fá tækifæri til þess að vinna með aðferðir leikrænnar 

tjáningar í almennu skólakerfi. Greinin sé þverfagleg og sé ætlað að samþætta 

uppeldis- og menntamarkmið, eins og þau birtist í 2. grein um grunnskólalög 

(Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007, bls. 41).                 
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 Í lokamarkmiðum leikrænnar tjáningar segir að nemandinn eigi að hafa 

tileinkað sér þekkingu á grunntækni greinarinnar og grunnaðferðum. Hann eigi að 

geta nýtt sér þessa þekkingu og færni í starfi og leik. Einkum þó til þess að þjálfa 

samskiptahæfni og byggja upp sjálfstraust, eins og til dæmis með hlutverkaleik, 

innlifun, hreyfingu, líkamstjáningu, raddbeitingu og með því að deila með öðrum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007, bls. 43).  

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 2007 

 

Ef við skoðum samfélagsgreinahlutann í aðalnámskrá 2007 sést að áherslan er lögð á 

samþættingu innan samfélagsgreinanna. Uppistaða samfélagsgreina í grunnskóla er 

samfélagsfræði, landafræði, saga og þjóðfélagsfræði. Markmið samfélagsgreina er að 

nemandinn kunni skil á samfélagi, umhverfi og menningu og að auðvelt sé fyrir 

nemandann að ná fótfestu í mannlegu samfélagi. Aðferðir samfélagsgreina eru meðal 

annars frásögn, samræða, söngur, leikur, myndvinna og upplýsingaöflun. Neistinn 

sem kveikir umræðu geti verið sögur og ævintýri sem veki til umhugsunar um 

staðhætti, mannfélag og mismunandi tímaskeið. Það gefst tækifæri til þess að beita 

mismunandi kennsluaðferðum í kennslu í samfélagsgreinum, bæði hópvinnu og 

einstaklingsmiðaðri kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar, 2007, bls. 

5).           

 Höfundur telur að vel sé hægt að vinna með leiklist í kennslu 

samfélagsgreina, þar sem unnið er mikið með gamla tíma í þeirri grein. Einnig er 

hægt að vinna með nútímann og þá þróun sem á sér stað í heiminum. Nemendur fá 

tækifæri til þess að æfa sig í aðferðum leiklistarinnar með því að spreyta sig í 

hlutverkaleik, innlifun og líkamstjáningu og vinna þar með viðfangsefni 

samfélagsgreinanna. Með því fá þeir eflaust betri sýn og aðra dýpt á það efni sem 

unnið er með hverju sinni.  
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4 Leikræn tjáning - leiklist í kennslu 
 

Munur er á leikrænni tjáningu og leiklist, þótt sumir kennarar vilji eflaust setja þetta 

tvennt undir sama hatt. Nauðsynlegt er að gera greinarmun á leikrænni tjáningu eða 

leiklist í kennslu og svo aftur kennslu leiklistar sem listgreinar. Kristín Á. Ólafsdóttir 

(2007, bls. 76 og 87-88) bendir á það að á síðustu árum sé farið að tala um leiklist í 

kennslu þegar átt sé við kennslunálgun sem áður var nefnd leikræn tjáning. Höfundur 

mun í ritgerð þessari ýmist nota hugtökin leikræn tjáning eða leiklist í kennslu með 

sambærilegri merkingu.       

 Leikræn tjáning gefur þátttakendum tækifæri til þess að skynja tilfinningalega 

og að upplifa hluti að sögn Guðbjargar Emilsdóttur (1981, bls. 4). Í leiklist þurfi 

leikstjórar, leikarar og leikritahöfundar að gjörþekkja ákveðnar reglur um 

tjáningarform, eða tækni til þess að ná til áhorfenda. Aðalnámskrá segir að í leiklist 

sé markvisst stefnt að sýningu fyrir áhorfendur en reynsla þátttakenda sé 

meginmarkmið í leikrænni tjáningu. Engu að síður sé byggt á sömu grunnhugmynd, 

það er að setja sig í spor annarra (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2011, bls. 

39). Skyldleiki er með leiklist og leikrænni tjáningu, en mikilvægt er að skilja 

muninn á þeim að sögn Ingvars Sigurgeirssonar (1999b, bls. 102-103). Sýning þurfi 

ekki að eiga sér stað í leikrænni tjáningu, heldur sé þátttaka nemenda 

megintilgangurinn og oft sé allur nemendahópurinn í hlutverkum samtímis en engir 

áhorfendur. Í bókinni Mál og túlkun má finna einfalda skilgreiningu á leikrænni 

tjáningu sem höfð er eftir Gavin Bolton:        

A segir B sanna sögu (ekki leikræn tjáning).                      

B segir A söguna aftur eins og hann hafi upplifað atburðina 

sjálfur (það er leikræn tjáning) (Anna Jeppesen, 1994, bls. 

13). 

Leiklist í kennslu eða leikræn tjáning er skýrð þannig að nemendur setji sig í hlutverk 

og leyfi þekkingu, hugmyndaflugi og innlifun að ráða ferðinni. Í leiklist er aftur á 

móti unnið að því markmiði að setja upp sýningu á ákveðnu efni fyrir áhorfendur að 

njóta. 
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4.1 Hugmyndafræði leikrænnar tjáningar 

 

Tengja má leikræna tjáningu við hugmyndir frá aldamótunum 1900 um nauðsyn á 

breyttum kennsluháttum. Í þeim hugmyndum var fyrst og fremst hugsað um barnið 

sjálft. Hugmyndafræðingar settu fram kenningar sem þeir byggðu á athugunum á leik 

og  athöfnum barna. Leikræn tjáning er þýðing á orðinu „drama“, orði sem komið er 

úr grísku og merkir athöfn eða verknaður (Anna Jeppesen, 1994, bls. 7-8).   

 Í riti Guðbjargar Emilsdóttur, Leikræn tjáning, talar hún um breskan kennara 

að nafni Peter Slade. Sá maður byggði kenningar sínar á athugunum á leik barna. 

Hann leit svo á að börn væru sífellt skapandi listamenn og að leikur þeirra væri 

sköpun. Með því skilgreindi Slade leikræna tjáningu sem sjálfstæða listgrein sem ætti 

ekki að setja í samhengi við aðrar námsgreinar skólans. Hann áleit að nota mætti 

leikræna tjáningu frá upphafi skólagöngu og til enda hennar (Guðbjörg Emilsdóttir, 

1981, bls. 4-6).          

 Í bókinni Mál og túlkun eftir Önnu Jeppesen (1994, bls. 9) segir hún að 

líklegast hafi Peter Slade verið brautryðjandi á sviði leikrænnar tjáningar og haft 

hvað mest áhrif á þróun leikrænnar tjáningar á Vesturlöndum. Megineinkenni 

aðferða Slade sé tjáning einstaklingsins með því að skapa.     

 Brian Way var lærisveinn Slade á sjötta áratugnum. Hann þróaði hugmyndir 

Slade en setti þær í fastari skorður. Way hafði mikinn áhuga á kennslufræðinni á bak 

við leikræna tjáningu. Hann taldi að leikræn tjáning byði upp á leið til menntunar og 

að mikilvægt væri að kennarar hefðu þekkingu á aðferðum leikrænnar tjáningar. 

Þetta ætti að vera ný kennsluaðferð en ekki ný námsgrein (Anna Jeppesen, 1994, bls. 

10).          

 Dorothy Heathcote var mikill áhrifavaldur leikrænnar tjáningar. Í bókinni 

Mál og túlkun vitnar Anna Jeppesen í Dorothy og segir hana vera meðal þekktustu 

sérfræðinga Breta í leikrænni tjáningu og að hún hafi haft mjög mikil áhrif á þróun 

kennslu í greininni. Dorothy hafi átt mestan þátt í því að tengja leikræna tjáningu 

viðfangsefnum nemenda. Dorothy segi að leikræn tjáning geti nýst í öllu skólastarfi 

og að allir kennarar ættu að eiga þess kost að nota leikræna tjáningu í kennslu. 

Dorothy sé þeirrar skoðunar að það eigi að kenna almennum kennurum að nýta sér 

aðferðir leikrænnar tjáningar, í stað þess að einbeita sér að því að mennta sérfræðinga 

í greininni. Einnig að leikræn tjáning sé ekki sérstök námsgrein, heldur tækni sem 
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fólk noti til dæmis til þess að sætta sig við eitthvað óþægilegt sem það á í vændum 

eða nýja reynslu (Anna Jeppesen, 1994, bls.12).  

Ef það er hægt að gera heiminn auðveldari og skiljanlegri 

fyrir börn og notast við ákveðnar leiðir til þess, af hverju ekki 

að gera það?  (Heathcote, 1984, bls. 90).  

Dorothy Heathcote (1984, bls. 90) bendir á það að í leiklist þurfi eingöngu líkama, 

andardrátt, tilfinningu og hugsun og að nemendur geti æft sig á lífinu með leiklist í 

kennslu. Þar sé unnið með tilfinningar, tjáningu og tengsl. Þegar unnið sé með 

leiklist, þá auðveldi það nemendum að bera saman einn atburð við annan, með því að 

skoða atburði í lífi annars fólks á öðrum stöðum og öðrum tímum. Með leiklist, segir 

Heathcote, getum við ímyndað okkur það að hlutirnir séu að gerast, því við notum 

sömu reglur og í okkar daglega lífi. Við byrjum að æfa okkur í leik þegar við séum 

ung, því við vitum að það að tengjast öðrum sé mannlegur leikur sem við séum öll 

fær um (Heathcote, 1984, bls. 90).       

 Markmið Dorothy Heathcote er að byggja á fyrri reynslu nemenda, þannig að 

þeir öðlist dýpri þekkingu, ekki aðeins þekkingu á þeim sjálfum, heldur hvernig það 

sé að vera manneskja, ásamt skilningi á samfélaginu sem þau búi í, fortíð, nútíð og 

framtíð (Heathcote, 1984, bls. 12). Hún segist þurfa að geta séð nemendur sína eins 

og þeir séu, með því þurfi kennarar að aðlaga sig að þeim og þeirra þörfum. Það 

verði að sýna áhuga á nemendum með því að taka eftir möguleikum þeirra. Einnig 

þurfi kennarinn að hafa þann eiginleika að geta séð heiminn í gegnum nemendur, en 

ekki nemendur í gegnum heiminn (Heathcote, 1984, bls.18). 

4.2 Leikræn tjáning sem kennsluaðferð  

 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999b) Litróf kennsluaðferðanna, er fjallað um 

fjöldann allan af kennsluaðferðum og þar á meðal leikræna tjáningu undir 

kaflaheitinu Innlifunaraðferðir og tjáning. Ingvar segir að innlifunaraðferðir kalli á 

það að nemendur lifi sig inn í aðstæður og tjái sig. Nemendur túlki námsefni með 

leikrænum hætti í gegnum tjáningu. Í leikrænni tjáningu geti nemendur nálgast 

námsefnið með lifandi hætti og verið virkir. Almennir kennarar nýti leikræna 

tjáningu til stuðnings í ýmsum námsgreinum. Einnig sé henni beitt sem sérstakri 

námsgrein, en þetta tvennt sé vel hægt að tengja saman (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, 

bls. 98 og 102). Ingvar nefnir nokkur markmið leikrænnar tjáningar: 
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1. Efla ímyndunarafl og sköpunargáfu. 

2. Efla skilning á mismunandi aðstæðum og hæfni nemenda til að setja 

sig í  annarra spor. 

3. Skerpa athyglisgáfu og skynjun (hlusta, horfa, snerta, lykta og bragða). 

4. Styrkja samhæfingu hreyfingar og skynjunar. 

5. Þjálfa nemendur í að tjá sig, efla mál og málþroska. 

6. Stuðla að samvinnu og samkennd í hópnum. 

7. Styrkja tilfinningalíf. 

8. Efla þekkingu, skilning og áhuga á námsefninu            

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 102). 

Bók Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Önnu Jeppesen (2004) Leiklist í kennslu, 

fjallar um leiklist sem kennsluaðferð. Hún er ætluð sem hjálpartæki fyrir kennara til 

þess að skapa aðstæður þar sem nemendur fá tækifæri til þess að tjá, túlka og skapa 

sínar eigin hugmyndir en bókin byggir á hugmyndafræði Dorothy Heathcote og 

Gavin Bolton. Þar segir að í kennslu sé það kennarinn sem leiði ferlið og standi oftast 

utan við það, en geti orðið þátttakandi eins og nemendur. Sögur og ævintýri séu 

mikilvægur efniviður fyrir leiklistina, en í raun sé verið að fjalla um mannleg 

samskipti og tilfinningar í gegnum frásögnina. Nemendur vinni mikið með 

tungumálið í leiklist, þeir þurfi að tjá sig munnlega og segja frá (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 8-9).     

 Einnig segir í bókinni að nauðsynlegar forsendur leiklistar í kennslu til þess 

að ná fram virkni nemenda, séu öruggt umhverfi, innihald og ímyndunarleikur. Þegar 

unnið sé með leiklist í kennslu, þurfi innihaldið alltaf að vera tengt mannlegum 

samskiptum og má þar nefna dæmi úr daglegu lífi fólks, hvort sem þau séu 

raunveruleg eða tilbúningur. Námsefni, sögur eða frásagnir séu einnig hluti af 

innihaldinu og með ímyndunarleik sé námsefninu, atvikinu eða frásögninni breytt í 

ímyndaða sögu en tekið mið af aðstæðum hverju sinni. Kennari notist við tungumál, 

látbragð, raddblæ og líkamsbeitingu til þess að undirstrika hlutverkið og ef hann 

undirbúi það vel með vitneskju um það sem hann vilji fá fram, þá geti allir þessir 

þættir stuðlað að markvissu leikferli (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 

2004, bls. 11 og 18).        

 Mikilvægt er að hafa það í huga að allir kennarar ættu að hafa kynnt sér 

undirstöðuatriði leiklistar í kennslu og vera vel undirbúnir áður en þeir nota aðferðina 
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segja Bowell og Heap (2001). Upplifun nemenda verði þeim mun meiri ef kennarinn 

er betur undirbúinn fyrir leikrænt ferli. Þannig læri nemendur með hjálp leiklistar 

sem kennsluaðferðar, bæði leikræna tjáningu og annað námsefni (Bowell og Heap, 

2001, bls.  8). Þau halda því fram að með leiklist í kennslu sé hægt að búa til 

ímyndaðar aðstæður og öðlast jafnframt raunverulega reynslu. Við getum breytt 

umhverfi okkar eins og við viljum. Með því til dæmis að setja borð á hvolf, værum 

við komin með skip og gangur skólans gæti orðið regnskógur. Mikilvægt sé að vita 

að leiklist verði alltaf að hafa einhvern tilgang, þetta verði að vera um eitthvað. 

Notkun leiklistar í kennslu bjóði upp á tvær leiðir fyrir nemendur að læra og báðar 

ætti að kynna fyrir nemendum. Þessar tvær leiðir séu lærdómurinn um eðli leiklistar 

og lærdómurinn um aðra hluti í gegnum leiklist (Bowell og Heap, 2001, bls. 3-4).

 Þegar unnið er með leiklist í kennslu er auðvelt að samþætta við aðrar 

námsgreinar til þess að koma því námsefni betur til skila sem unnið er með. Með 

upplifun og leik á námsefninu má gera ráð fyrir því að skilningur nemenda dýpki. 

Mikilvægt er, að sögn Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004, bls. 12), 

að nemendur átti sig á því á hvaða tíma hið leikræna ferli eigi að eiga sér stað. Það 

geti verið í fortíð, nútíð eða framtíð. Kennarinn þurfi að tala við nemendur áður en 

leikferlið hefst um einkenni þess tíma sem unnið er með. Þetta sé gert svo nemendur 

fari ekki út í það að notast við tól og tæki sem ekki voru til á þeim tíma sem 

viðfansefnið segir til um. Þetta eigi þá fyrst og fremst við um það þegar unnið sé með 

samfélagsgreinar, því þar þurfi að hafa það í huga að fylgja sögulegum staðreyndum 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 12).  

 Þótt leikir séu ekki það sama og leikræn tjáning, þá er margt skylt með þessu 

tvennu og ýmsir leikir eru notaðir í leikrænni tjáningu sem skapað geta marga 

möguleika í kennslu. Ingvar nefnir í bók sinni Að mörgu er að hyggja:   

Kostir leikja sem kennsluaðferða eru m.a. að þeir eru líklegri 

til að vekja áhuga nemenda, auk þess að skapa fjölbreytta 

möguleika í kennslu. Margt bendir til þess að leikir séu ekki 

mikið notaðir í skólum og því full ástæða til að vekja athygli 

á þeim sem kennsluaðferð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 

80). 
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4.3 Skilningur nemenda á námsefninu  

Aðferðir leiklistar í kennslu gagnast vel nemendum sem eiga við námsörðugleika að 

stríða, samkvæmt rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur (2010). Aðferðirnar hjálpuðu þeim nemendum sem áttu erfitt með að 

fylgjast með og þeim sem voru ekki góðir í lestri. Niðurstöður sýna að þeir nemendur 

sem eigi heldur erfitt með bóknám, blómstri í gegnum leiklist. Einnig að leiklist sé 

mjög gagnleg fyrir þá nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál. Allir 

kennarar sem tóku þátt í rannsókninni töldu kennsluaðferðirnar góðar og að 

námsefnið hefði skilað sér vel til nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 7).       

 Þegar nemandinn setur sig í hlutverk og tekur sjálfstæðar ákvarðanir í 

tengslum við leikferlið, þá á skilningur og nám sér stað. Nemandinn þarf að takast á 

við vandamál og finna lausnir í gegnum leik. Með því eykur hann við fyrri þekkingu 

og reynslu (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 2). 

 Ása og Rannveig benda á það að oft sé unnið í hópvinnu þegar aðferðir 

leiklistar séu notaðar. Nemendur þurfi að leita lausna og semja sín á milli. Í hópvinnu 

þurfi þeir að hafa samskipti og samræður við aðra nemendur og með því dýpki 

skilningur nemenda á námsefninu. Þær stöllur vitna í rannsókn Somer frá árinu 1996, 

þar sem segir að þegar leiklist sé notuð sem kennsluaðferð og nemendur fái að 

upplifa námsefnið á annan hátt en eingöngu með bók, þá festist námsefnið betur í 

minni nemenda. Þegar unnið sé með sögu sem tengist námsefninu, þurfi nemendur 

að búa til aðstæður og leikferli eftir þeirri sögu. Með því móti lifi nemendur sig inn í 

atburðarásina og námsefnið verði minnisstæðara (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 4).      

 Í bókinni Leiklist í kennslu er sagt frá því að nýlegar heilarannsóknir, sem 

gerðar voru í tengslum við mikilvægi tilfinningagreindar, sýni fram á það að 

tilfinningaleg reynsla geti stuðlað að námi, hvort heldur sem verið sé að fást við 

tilbúnar aðstæður, eins og í leikferli, eða raunverulegar aðstæður (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 8).      

 Í bók Patrice Baldwin, With drama in mind, er einnig fjallað um það að 

nýlegar heilarannsóknir auki skilning á því hvernig nám eigi sér stað. Þar segir að ef 

við náum því að öðlast skilning á starfsemi heilans og á því hvernig börn læra, verði 

auðveldara að þróa og bæta leiklist í kennslu sem kennsluaðferð. Sérfræðingar sem 
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noti aðferðir leiklistar í kennslu skilji nú betur hvers vegna þær virki og hafi þegar 

náð að bæta þær í ljósi þeirrar þekkingar (Baldwin, 2004, bls. 17).   

 Í Hong Kong var gerð rannsókn árið 2007 á notkun leiklistar í tveimur 

greinum í 1.-4. bekk grunnskóla. Þetta var í fyrsta skipti sem leiklist í kennslu var 

kynnt fyrir nemendum sem kennsluaðferð. Meirihluta nemenda fannst þeir fá meiri 

og dýpri þekkingu á námsefninu með kennslu leiklistar og áhugi þeirra jókst til 

muna. Með því að hlusta á það hvað nemendurnir sögðu, höfðu rannsakendur einnig 

upplifað dýpri skilning á sjónarmiðum ungs fólks á veröldinni (Chan, 2009, bls. 191-

209). 

4.4 Sjálfstæði nemenda 

 

Með notkun leiklistar í kennslu þurfa nemendur að sýna sjálfstæði og virkni. Þeir 

þurfa að vera með skoðanir, taka ákvarðanir um ýmsa hluti og rökræða sín á milli. 

Þetta segir Rannveig Þorkelsdóttir (2009, bls. 51) og hefur eftir skólastjóra að 

nemendur verði sjálfstæðari í vinnubrögðum og læri að koma fram. Samkvæmt 

Rannveigu leitast nemendur við það að skilja og viðurkenna samhengið á milli 

menningar og gilda þegar þeir taka þátt í leiklist, hvort heldur sem það sé í formi þess 

að setja upp leikrit eða vinna að ákveðnu ferli.      

 Í bókinni Leiklist í kennslu (2004) segja þær Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Anna Jeppesen að leiklist sem kennslutæki stuðli að sjálfstæði nemenda, þar sem 

unnið sé að því að efla sjálfstæði og frumkvæði hjá nemendum. Þeir fái þarna 

tækifæri til þess að afla sér þekkingar sem ýti undir sjálfstæð vinnubrögð og gefi 

góða námsmöguleika. Nemendur þurfi að taka ábyrgð á afleiðingum með því að setja 

sig í hlutverk og lifa sig inn í þær aðstæður sem unnið er með og taka ákvarðanir. 

Kennarinn þurfi að útbúa þær aðstæður fyrir nemendur að þeir fái tækifæri til þess að 

skapa og tjá hugmyndir sínar (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 

6).           

 Í SNÍGL - rannsókn þeirra Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur (2010) er sagt að nemandinn sé sinn eigin þekkingarsmiður og að það 

sé eitt megineinkenni leiklistar í kennslu. Vitnað er í Jean Piaget og samstarfsmenn 

hans, þar sem þeir settu fram kenningu um vitsmunaþroska barna og þróun hans í 

ákveðnum þrepum. Vitsmunaþroski barns hefst þegar ný reynsla er fengin og þegar 

barnið uppgötvar nýja hluti. Barnið fær meiri reynslu eftir því sem það kemst hærra í 
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þroskastiganum og ætti því að vera betur undir það búið að takast á við mismunandi 

aðstæður í framtíðinni (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 3).          

 Leikræn tjáning sem kennsluaðferð er leið til þess að örva ímyndunarafl 

nemenda, dýpka skilning þeirra á viðfangsefnum, „stuðla að fjölbreyttri málnotkun“ 

og „venja nemendur við það að taka sjálfstæðar ákvarðanir“. Markmiðið er að 

„nemendur verði hæfari til þess að skilja sjálfa sig og þann heim sem þeir búa í“ 

(Anna Jeppesen, 1994, bls. 12-13). Anna talar um hlutverkaleik sem eina 

aðgengilegustu aðferð leikrænnar tjáningar. Nemendur setji sig í spor annarra 

persónu við ákveðnar aðstæður. Þeir þurfi að hafa skoðanir á hlutunum, því 

nemandinn byggi alltaf á sinni eigin reynslu, þótt hann setji sig í spor annarrar í smá 

tíma og túlki þá jafnvel skoðanir sem eru andstæðar hans eigin (Anna Jeppesen, 

1994, bls. 23-24).  

4.5 Líðan nemenda í grunnskólum og félagshæfni  

 

Sumum nemendum líður ekki vel í skólanum. Þeim gengur illa með námið og eru ef 

til vill vinafáir. Mikilvægt er að börnum líði vel í skólanum, þar sem skólaskylda er 

mestan hluta æskuára þeirra, eða til 16 ára aldurs. Því er nauðsynlegt að hlúa vel að 

nemendum og þá sérstaklega þeim sem minna mega sín og þurfa á góðri leið í 

náminu að halda.         

 Í SNÍGL – rannsókn þeirra Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur (2010), vitna þær í kenningar Anne Bamford um það að þegar unnið sé 

með leiklist leiði það oft til þess að nemendur sem gjarnir eru á að skrópa bæti 

mætingu sína. Fjölbreyttar aðferðir leiklistar skerpi athygli þeirra og einbeitingu. Þær 

nefna enn frekar að þeir nemendur sem glími við námserfiðleika eigi erfitt með að 

mæta í skólann og vanti stundum upp á félagsleg tengsl þeirra við samnemendur 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 4).  

 Það vakti athygli Ásu og Rannveigar þegar þær gerðu rannsókn sína, hversu 

áhugasamir drengirnir voru þegar aðferðir leiklistar voru notaðar. Þeir skemmtu sér 

konunglega og voru duglegir við það að finna lausnir á málunum. Þeir áttu 

frumkvæði að hópavinnu og töluðu um það hvað þeim þætti gaman að læra á þennan 

hátt. Fjöldi rannsókna sýna að drengjum líður verr en stúlkum í grunnskóla, 

námsárangur þeirra er verri en hjá stúlkum og hegðunarvandamál og agabrot eru mun 
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algengari hjá drengjum (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 11).          

 Í rannsókn þeirra Ásu og Rannveigar voru tekin viðtöl við nokkra nemendur 

eftir að prófað hafði verið að vinna með aðferðir leikrænnar tjáningar. 

Rannsakendum fannst athyglisvert hversu vel nemendum líkaði hópavinna og höfðu 

nokkrir þeirra þetta að segja:  

„Að vinna í hópi, það er stundum gaman að hérna vinna í 

hópi, það er eiginlega aðalatriðið í leiklist.“                                           

„Og svo læri ég líka hérna, að finna nýja vini í leikritinu sem 

að ég hafði ekkert verið að leika með.“      

„Það er svo gaman að vera svona saman og gera hluti svona 

eins og samvinnu og þannig“ (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 8). 

Leikræn tjáning getur þjálfað samskiptafærni nemenda og þar er hlutverkaleikur 

þýðingarmikill. Á þetta bendir Helena Katrín Hjaltadóttir (2011, bls. 26) og minnir 

auk þess á að oftast sé unnið í hópum þegar vinna eigi með leikræna tjáningu. 

Nemendur þurfi því að taka tillit hver til annars, hlusta á aðra og semja sín á milli. 

Með þessu stuðli leikræn tjáning að félagsþroska nemenda og gefi þeim sterka 

sjálfsmynd til þess að takast á við lífið.     

 Skólastjóri og kennarar sem svöruðu í rannsókn Rannveigar Þorkelsdóttur 

(2009, bls. 51) sögðust sammála um það að nemendur læri að setja sig í spor annarra 

í gegnum leiklistina og þjálfist með því í samvinnu sem efli félagsþroska þeirra. Þau 

uppgötvi mismunandi þætti lífsins í gegnum leiklist og hún hjálpi þeim að skilja það 

að merkingu orða þurfi ekki endilega að túlka bókstaflega (Rannveig Þorkelsdóttir, 

2009, bls. 51).        

 Hlutverkaleikur eykur á umburðarlyndi nemenda. Það er stundum auðveldara 

að koma einhverju ákveðnu á framfæri í gegnum hlutverkaleik, eins og að tjá sig og 

að láta í ljós tilfinningar sínar (Anna Jeppesen, 1994, bls. 23-24).   

 Í rannsókn Chan (2009) sögðu nemendur að vinna með leiklist í kennslu 

hjálpaði þeim til þess að verða öruggari ræðumenn. Nokkrir eldri nemendur sögðu 

kennsluaðferðina hafa aukið færni þeirra í því að tala í námi í kínversku, því þeir 

þyrftu að nota ólíkan tón þegar þeir léku ólíkar persónur. Einnig hjálpaði þetta þeim 

sem töluðu sjaldan til þess að vera virkir og tala meira. Þeir sögðu að þessi aðferð 
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gerði þá virkari í tímum og að andrúmsloftið yrði afslappaðra (Chan, 2009, bls. 191-

209).          

 Nemendur lifa sig inn í ákveðið ferli þegar unnið er með leikferli að sögn Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur og Önnu Jeppesen (2004). Þær segja að saga verði til sem sé 

sögð af nemendum. Einnig nefna þær að gildi leiklistar fyrir sögur og ævintýri sé 

mikið, þar sem mannleg samskipti og tilfinningar komi í ljós í gegnum frásögnina. 

Með þessu sé leiklist sameiginleg reynsla þátttakenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Anna Jeppesen, 2004, bls. 9). Þær stöllur nefna einnig að leikir séu góð 

kennsluaðferð, þar sem þeir hjálpi nemendum til þess að þroska með sér hæfni í 

samskiptum og að vinna í hópum. Leikir geti tengst leiklist á margan hátt og auðvelt 

sé að tengja leiki við námsefnið. Kostirnir við að nota leiki í kennslu séu þeir að það 

geti örvað persónulega og félagslega færni nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Anna Jeppesen, 2004, bls. 50).  

4.6 Samband kennara og nemenda 

 

Kennarinn þarf að gæta þess að velja leiðir og hjálpargögn sem vekja athygli 

nemenda og gætu hjálpað þeim að ná tengingu við viðfangsefnið segja Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen (2004). Jafnframt telja þær mikilvægt að kennari og 

nemendur komist að samkomulagi sem feli í sér traust þeirra á milli. Gott sé að gera 

samning á milli kennara og nemenda áður en ferlið hefst. Samningurinn gæti falið í 

sér skyldur og ábyrgð beggja aðila. Með þeim hætti viti allir hvers er vænst af þeim. 

Kennarinn þurfi í upphafi að útskýra fyrir nemendum markmið verkefnisins og bæði 

kennarinn og nemendur þurfa að koma sér saman um einhvers konar vinnureglur sem 

þurfi að fara eftir. Þær benda á einfaldan samning sem auðvelt sé að fara eftir, eins 

og til dæmis það að nemendur þurfi að taka verkefnið alvarlega og allir vinni saman. 

Nemendur þurfi að vera virkir þátttakendur og sýna prúðmennsku og tillitssemi. 

Einnig þurfi nemendur að vera jákvæðir og gagnkvæm virðing þurfi að vera á milli 

kennara og nemenda. Auðvelt sé síðan að vísa til samningsins ef upp komi 

erfiðleikar, með því að nefna það að allir hafi samþykkt samninginn í upphafi og sé 

því skylt að virða hann. Þá nefna þær að ein af forsendur leiklistar í kennslu sé öruggt 

umhverfi. Kennarinn þurfi að skapa notalegt andrúmsloft í kennslustofunni til þess 

að nemendur geti lifað sig inn í hið leikræna ferli sem eigi sér stað. Það sé mikilvægt 

áður en byrjað er á ferlinu að nemendur viti að bæði bekkjarfélagar og kennarar beri 



 

22 

 

fulla virðingu fyrir því hvað nemandinn sé að leika og segja (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 11-13).      

 Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi er sagt að nauðsynlegt sé að 

námssamningar séu gerðir skriflegir og að gott sé að hafa í huga að samningar geti 

verið mismunandi og því þurfi að taka tillit til aldurs nemenda og námsgreinar hverju 

sinni. Það að gera námssamning í upphafi kennslu, geti gefið nemendum ákveðinn 

sveigjanleika í námi og nemendum gefist kostur á því að bera ábyrgð á sínu eigin 

námi. Það þurfi traust og trúnað á milli nemenda og kennara þegar námssamningur sé 

gerður og með því móti geti allir verið óhræddir við að semja um breytingar. Með 

notkun námssamninga við upphaf kennslu hafi kennarinn meiri tök á því fylgjast 

með þróun náms hjá nemendum (Hafdís, Matthildur og Árdís, 2005, bls. 41). Þótt hér 

sé átt við samning við hvern og einn nemanda mætti  yfirfæra hugsunina á hóp. 

 Í rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007) er sagt frá upplifun nokkurra 

þátttakenda rannsóknarinnar og má þar nefna konur úr Dramikfélaginu. Þær segja að 

leikræn tjáning stuðli að opnu sambandi kennara og nemenda. Þegar unnið sé með 

leikræna tjáningu sé kennarinn ekki aðalpersónan í skólastofunni heldur frekar félagi 

og verkstjóri nemendanna (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 118).  

 Patrice Baldwin (2004) segir að þegar unnið sé með leiklist í kennslu, þurfi 

kennarinn að vera fær um það að losa tökin á sinni venjubundnu og þægilegu 

kennsluaðferð og taka upp samstarf með nemendum. Kennarinn þurfi ekki að vera 

óöruggur eða að hætta við þau markmið með kennslu sem áður voru sett með því að 

nota aðferð leiklistar í kennslu. Aðferð leiklistar í kennslu geri það að verkum að 

kennarinn sé meira leiðbeinandi í gegnum ferlið heldur en að vera sá sem veitir alla 

þekkinguna. Þegar unnið sé með leiklist í kennslu með samþykki hópsins sé það ekki 

síður lærdómsríkt fyrir kennarann en nemendur og geti skipt sköpum þegar þróa á 

kennsluaðferðir (Baldwin, 2004, bls. 21).     

 Dorothy Heathcote er þekkt fyrir margt í tengslum við notkun leiklistar í 

kennslu, en það má segja að einna þekktust sé hún fyrir það að vera kennari í 

hlutverki. Hún vinnur með nemendum og fer í hlutverk, er ekki eingöngu 

leiðbeinandi og áhorfandi. Hún ræður kennurum frá því að vera þeir sem eigi að vita 

allt, en hvetur þá til þess að þróa kennsluna meira í samvinnu með nemendum í átt að 

þekkingu (Heathcote, 1984, bls. 8 og 13). 

  



 

23 

 

4.7 Útbreiðsla leikrænnar tjáningar í íslenskum grunnskólum 

 

Þær rannsóknir sem ég skoðaði benda til þess að ekki sé farið eftir því sem 

aðalnámskrá grunnskóla segir um leikræna tjáningu, það er að allir grunnskólanemar 

eigi að fá tækifæri til þess að vinna með aðferðir hennar (Aðalnámskrá grunnskóla - 

listgreinar, 2007, bls. 41). Sumir skólar eru þó duglegri en aðrir við það að nýta sér 

aðalnámskrána. Sú ályktun sem ég dreg af þeim rannsóknum sem ég hef skoðað, er 

að þeim kennurum sem nýta leiklist í kennslu þyki skilningur á námsefninu batna við 

það hjá nemendum, ekki síst hjá þeim sem eiga við námserfiðleika að stríða. 

 Í nýjustu rannsókninni sem ég kynnti mér um efnið, var kannað hvort sú 

menntastefna sem birtist í aðalnámskrá grunnskóla um leikræna tjáningu væri 

framfylgt í grunnskólum landsins (Helena Katrín Hjaltadóttir, 2011). Þar voru meðal 

annars birt svör félaga í Félagi grunnsólakennara við spurningalista um þetta efni. 

Svarhlutfall var reyndar lágt, því aðeins tæpur fjórðungur félagsmanna tók þátt (sama 

heimild, bls. 45). Rúmur helmingur, eða 57% svarenda, sagðist nota aðalnámskrá oft 

eða frekar oft við skipulagningu kennslu en talsvert fleiri (72%) skólanámskrá (sama 

heimild, bls. 69). Í rannsókn Helenu sögðu 31% að markmið um leikræna tjáningu 

væri að finna í skólanámskrá þess skóla sem svarandi kenndi við, en 39% sögðu svo 

ekki vera. 30% svarenda sögðust ekki vita hvort svo væri. Þegar kennararnir voru 

spurðir um það hvort þeir notuðu sjálfir leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu, þá 

svöruðu 54% játandi og 46% neitandi. Af þeim sem svöruðu játandi sagðist innan við 

helmingur (42%) nota aðferðina oft eða frekar oft, en 58% sjaldan eða mjög sjaldan. 

Flestir þeirra sem sögðust nota leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu, höfðu kynnst 

aðferðinni í kennaranáminu, í kennarastarfinu eða á námskeiðum (Helena Katrín 

Hjaltadóttir, 2011, bls. 54-55).       

 Rannveig Þorkelsdóttir rannsakaði stöðu leiklistar í grunn- og 

framhaldsskólum landsins, með því að senda spurningalista til skólastjóra í árslok 

2008. Svarhlutfall var um 60%. Svör bárust frá 108 skólastjórum og voru 90 þeirra 

skólastjórar við grunnskóla (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 30-31). 33% 

skólastjóranna sögðu leiklist notaða sem kennsluaðferð í sínum skóla (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 41), en ekki kemur fram hvernig svörin skiptast á milli 

grunn- og framhaldsskólanna. Um það bil helmingur skólastjóranna við grunnskóla 

sagði notkun leikrænnar tjáningar eða leiklistar í kennslu hafa aukist (Rannveig 

Þorkelsdóttir, 2009, bls. 43). Það kemur fram í rannsókn Rannveigar að leiklist hafi 
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náð nokkurri útbreiðslu, en eigi þó langt í land að uppfylla markmið 

aðalnámskrárinnar. Rannveig segir að við gerð rannsóknarinnar hafi vaknað ýmsar 

spurningar og að rannsaka þurfi gaumgæfilega af hverju ekki sé farið eftir 

aðalnámskrá grunnskóla varðandi leiklist (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 54-55).

 Kristín Á. Ólafsdóttir gerði rannsókn á þróun leikrænnar tjáningar í íslenskum 

grunnskólum á tímabilinu frá því um 1970 fram undir 2007. Kristín segir að 

Norðurlandabúar og Bretar hafi byrjað að nota aðferðir leiklistar í námi barna og 

unglinga talsvert á undan Íslendingum. Þeir séu komnir mun lengra í þessum efnum 

og það sama sé að segja um rannsóknir á greininni. Rannsókn Kristínar leiddi í ljós 

að um 1970 fór hópur kennara að nota aðferðir sem áttu rætur í leiklistina sem leið til 

náms og þroska nemenda í íslenskum barnaskólum. Frumkvæðið áttu áhugasamir 

kennarar sem kynntust leikrænni tjáningu erlendis. Þeim fannst að þarna væri góð 

leið til þess að ýta undir sköpun nemenda og stuðla að virkni þeirra. Kennararnir 

töldu að aðferðir leiklistarinnar efldu með nemendum sjálfstraust, samskipti og 

tjáningargetu, auk þess að gera námsefnið áhugaverðara og skiljanlegra. Með þessu 

var komin leið til þess að þjóna þeim markmiðum sem lögð var áhersla á í 

aðalnámskrá árið 1976 (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 124-125).   

 Kristín vitnar í lokaritgerð Maríu Pálsdóttur, útskriftarnema frá 

Kennaraháskóla Íslands, frá árinu 2003. María gerði, í samvinnu við Fræðsludeild 

Þjóðleikhússins, tilraun til þess að kanna hvernig leikrænni tjáningu og leiklist væri 

sinnt í 39 skólum í Reykjavík. Í tæplega 60% skólanna voru markmið um leikræna 

tjáningu og leiklist sögð vera í skólanámskránni og rúmlega 40% skólanna höfðu 

þetta ekki í námskránni, þrátt fyrir áherslur aðalnámskrár 1976 um notkun leikrænnar 

tjáningar og áherslur um aukið vægi hennar í aðalnámskrá 1999 (Kristín Á. 

Ólafsdóttir 2007, bls. 37).       

 Ingvar Sigurgeirsson (1999b) gerði rannsókn á notkun námsefnis og 

kennsluhátta í grunnskólum landsins á árunum 1987-1988. Þar kom í ljós að einhvers 

konar leikræn tjáning var notuð í 2,2% þeirra 667 kennslustunda sem hann athugaði 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 102).      

 Einhver aukning virðist hafa verið í notkun leiklistar í kennslu síðustu 

áratugi. Ofangreindar rannsóknir gefa vísbendingar um notkun leiklistar í kennslu, en 

þær eru annmörkum háðar, svo sem vegna lágs svarhlutfalls, þær voru ekki 

afmarkaðar við grunnskóla eða náðu aðeins til grunnskóla í Reykjavík. Allar sýndu 
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þær þó fram á að fyrirmælum aðalnámskrár um það að allir nemendur eigi að fá 

tækifæri til þess að vinna með leikræna tjáningu sé ekki hlýtt.   

4.8 Ástæður fyrir takmarkaðri notkun leikrænnar tjáningar  

 

Margir kennarar eru eflaust hræddir við notkun leikrænnar tjáningar í kennslu og 

reyna oft á tíðum að víkja framhjá þeirri kennsluaðferð sökum þekkingarleysis. Þeir 

halda sig þá ef til vill við sínar gömlu góðu aðferðir sem hafi gagnast þeim vel í 

gegnum tíðina.         

 Í heftinu Leikræn tjáning, frá árinu 1981, eru helstu ástæður þess að leikræn 

tjáning hafi átt erfitt uppdráttar á Íslandi taldar vera þær að ekki sé hægt að mæla, 

prófa eða gefa einkunn fyrir leikræna tjáningu. Einnig er nefnt að kennarar séu 

bundnir af vissu námsefni, þeir hafi ekki tíma, pláss og næga þekkingu sjálfir 

(Guðbjörg Emilsdóttir, 1981, bls. 17).      

 Í fyrrnefndri rannsókn Helenu Katrínar Hjaltadóttur (2011, bls.78)  sögðu 

flestir vanþekkingu og óöryggi gagnvart aðferðum leikrænnar tjáningar vera 

ástæðuna fyrir því að ekki væri notast við þessa kennsluaðferð. Helena segir að það 

bendi til þess að í kennaranáminu þurfi að efla þátt leikrænnar tjáningar og mögulega 

annarra skapandi kennsluaðferða, bæði á bóklegan sem og verklegan hátt. Sú 

niðurstaða í rannsókn Helenu að 28% kennara sögðust hvorki nýta skólanámskrá né 

aðalnámskrá við skipulagningu kennslu, hlýtur að vekja spurningar um það hve vel 

þeir fari eftir markmiðum aðalnámskrárinnar. Helena telur mögulega skýringu á 

þessu hlutfalli vera hefðina fyrir kennslu ákveðins námsefnis í hverjum árgangi. Hún 

álítur það varhugavert að kennslan stjórnist af námsefninu. Sé það tilfellið, þá þyki 

henni líklegt að kennslan sé þá jafnframt fremur bókamiðuð og henti aðeins hluta 

nemenda (Helena Katrín Hjaltadóttir, 2011, bls. 78).    

 Skortur á þekkingu á aðferðum leiklistar í kennslu virðist helst valda því að 

hún er mun minna notuð í grunnskólum en aðalnámskráin mælir fyrir um. Það er ein 

af niðurstöðunum í áðurnefndri rannsókn Kristínar Á. Ólafsdóttur (2007, bls. 113). 

Einnig segir Kristín að kennsla leikrænnar tjáningar sé lítil í kennaranáminu. Sá 

hópur sem tileinkaði sér aðferðir leikrænnar tjáningar hafi sótt kunnáttu sína á 

einstökum námskeiðum og gæti skortur á stuðningi í skólanum hafa dregið úr notkun 

aðferðarinnar. Ein af ástæðunum fyrir lítilli notkun leiklistar í kennslu, gæti verið sú 

að kennarar keppist við að komast yfir það námsefni sem námskráin segir til um og 
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velji fremur hefðbundnar bóknámsaðferðir. Kristín segir í rannsókn sinni að lítill 

hópur starfandi kennara þekki aðferðir leikrænnar tjáningar úr eigin 

grunnskólagöngu. Þeir kennarar sem hafi ekki fengið góða þekkingu á 

hugmyndafræðinni sem liggi að baki leikrænni tjáningu í kennslu, forðist að nota 

hana, þar sem hún sé ólík hefðbundnum aðferðum (Kristína Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 

113). Kristín segir að í kennaramenntun sé ennþá lítið um kennslu í leikrænni 

tjáningu og þykir það skýra að einhverju leyti hæga útbreiðslu hennar. Það vakti 

athygli Kristínar hversu aðalnámskrá grunnskóla virtist skipta litlu máli. Þar sé lögð 

áhersla á mikilvægi leikrænnar tjáningar, en því greinilega ekki fylgt eftir í öllum 

skólum (sama heimild, bls. 130). Í könnun Maríu Pálsdóttur, sem Kristín vitnar í, 

voru kennarar spurðir um helstu ástæður þess að skólarnir notuðu ekki leikræna 

tjáningu eða leiklist í kennslu og var því svarað til að kunnáttuskortur og tímaleysi 

væru aðalástæðurnar. Nokkrir nefndu aðstöðuleysi og fæstir áhugaleysi (Kristín Á. 

Ólafsdóttir 2007, bls. 37).        

 Í bókinni Leiklist í kennslu er talað um það að ekki séu allir kennarar tilbúnir 

til þess að taka að sér hlutverk í leikferli og segjast ekki geta leikið. Málið snúist þó 

ekki um góða leikhæfileika, heldur það að taka að sér hlutverk og hafa kjark og þor. 

Það sem kennarinn sé að gera með þessu ferli, sé að nota kennsluaðferð leiklistar í 

kennslu með nám nemenda í huga og að setja nemendur í þær aðstæður að nám fari 

fram (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004, bls. 18).  

 Um það bil helmingur þeirra skólastjóra við grunnskóla sem svöruðu í 

rannsókn Rannveigar Þorkelsdóttur (2009, bls. 43), sagði að aukning hefði orðið í því 

að nota leiklist sem kennsluaðferð í skóla viðkomandi. Þeir töldu ástæðuna vera 

aukinn áhuga stjórnenda og kennara. Skólastjórnendur nær allra grunnskólanna töldu 

að áhugi stjórnenda og kennarans skipti máli (Rannveig Þorkelsdóttir, 2009, bls. 43). 

 Kennararnir sem tóku þátt í rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og 

Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur (2010, bls. 6-7), höfðu ekki notað leiklist í kennslu 

áður á markvissan hátt. Þegar þeir prófuðu að notast við leiklist í kennslu sögðust 

þeir hafa verið frekar óöruggir í byrjun en svo hafi það lagast. Þeir töldu 

kennsluaðferðina vera góða leið til þess að koma námsefninu til skila til nemenda og 

sáu fáa vankanta við notkun aðferðarinnar (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig 

Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 6-7).  
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 Það er nokkuð ljóst, samkvæmt því sem hér hefur verið rakið, að ástæðan 

fyrir lítilli kennslu leikrænnar tjáningar í grunnskólum er einkum lítil eða engin 

reynsla kennara á þessu sviði. Kennarar virðast margir hverjir hræddir við það að 

bregða út af vananum og reyna nýjar leiðir. Heldur jákvæðari niðurstöður er að finna 

í rannsókn Rannveigar Þorkelsdóttur (2009), þar sem rúmlega helmingur skólastjóra 

sagði að aukning hafi orðið á notkun leiklistar í kennslu. Rannsókn Kristínar Á. 

Ólafsdóttur (2007) bendir til þess að kennara skorti þekkingu á leikrænni tjáningu og 

að þeir veigri sér við að nota hana. Ástæðan gæti meðal annars verið sú að litla 

kennslu sé að hafa um leikræna tjáningu í kennaramenntun.  
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5 Lokaorð 
 

Í ritgerð þessari hef ég fjallað um notkun leiklistar í kennslu og mikilvægi hennar 

fyrir grunnskólana. Ég hef kynnt mér heimildir til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningu minni um ávinning af notkun leiklistar í kennslu. Ég hef komist 

að þeirri niðurstöðu að við séum jafn ólík og við erum mörg og því sé nauðsynlegt að 

kennarar velji fjölbreyttar kennsluaðferðir sem komi til móts við þarfir hvers 

nemanda.           

 Ég tel að sú aðferð að nota leiklist í kennslu sé mjög góð viðbót í þessa flóru. 

Notkun leiklistar í kennslu örvar ímyndunarafl nemenda og sjálfstæð vinnubrögð, 

ásamt því sem aðferðin dýpkar skilning þeirra á námsefninu. Nemendur þurfa þar að 

takast á við ýmis hlutverk í leiklist, bera ábyrgð á gerðum sínum og taka ólíkar 

ákvarðanir. Með því að fara í ólík hlutverk þjálfist nemendur í að setja sig í spor 

annarra og er það mikilvægur hæfileiki fyrir samskiptahæfni. Það er nánast alltaf 

unnið í hóp og þar fá nemendur því mikla þjálfun í samstarfi og samskiptum.  

 Skólinn hefur það hlutverk að veita nemendum góða og gagnlega menntun. 

Með því er skólinn að undirbúa nemendur fyrir líf og starf í því samfélagi sem þeir 

búa í. Öllum börnum finnst gaman að leik, þetta er innbyggt í okkur frá vöggu. Ef 

námi er bætt  inn í leikinn, fær það nemandann til að reyna á tilfinningar, sköpun og 

að túlka og tjá hugmyndir sínar í gegnum ímyndaðar aðstæður, um leið og hann 

eykur þekkingu og skilning.        

 Við vinnu þessarar ritgerðar hef ég lært mikið, bæði með lestri heimilda og 

með góðri leiðsögn frá leiðbeinanda mínum. Það kom í ljós hversu mikilvægt það er 

að notast við sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir. Nemendum á að líða vel í 

skólanum og eiga þess kost að stunda það nám sem hentar þeim. Ég tel að aðferðir 

leiklistar í kennslu nýtist nemendum vel í námi.    

 Höfundur telur að það sé mjög gagnlegt fyrir alla kennara að kynna sér 

aðferðir leiklistar í kennslu og æskilegt væri að bjóða upp á fleiri áfanga í efninu í 

kennaranámi. Ef nota á þær kennsluaðferðir sem henta hverjum og einum nemanda, 

af hverju ekki að gera námið sem árangursríkast og um leið skemmtilegt fyrir 

nemendur, með því að flétta leik inn í námsefnið?     
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 Höfundur vissi ekkert um aðferð leiklistar í kennslu, eða notkun leikrænnar 

tjáningar í grunnskólum, áður en áhuginn kviknaði á námskeiði hjá Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur sl. haust, eins og áður hefur komið fram. Grunnskólaganga höfundar 

fór öll fram á hefðbundinn hátt, þar sem stuðst var við bóknám að mestu leyti. Sá litli 

smjörþefur sem ég fékk af notkun leiklistar var í gegnum uppsetningu leikrita á 

jólasýningum og árshátíðum. Leiklist sem kennsluaðferð þekkti ég ekki fyrr en ég 

var komin áleiðis með mitt kennaranám á sviði Menntavísinda við Háskóla Íslands.  
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