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Ágrip 

Verkefni þetta fjallar um mikilvægi þess að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir við nám 

og kennslu á unglingastigi.  Í verkefninu verður fjallað um unglingsárin, en flestir 

nemendur á unglingastigi ganga þá í gegnum töluverðar þroskabreytingar bæði 

líkamlegar, félagslegar og andlegar. Höfundur sýnir fram á mikilvægi lífsleiknikennslu í 

þeim tilgangi að auka sjálfstraust unglinga og mun benda  á í því sambandi að hentugt 

geti verið að nota leikrænar aðferðir í lífsleiknikennslu. Höfundur mun kynna til 

sögunar Þátttökuleikhús sem er hugarfóstur leikhúsmannsins Agusto Boal og tilheyrir 

aðferðum úr leikhúsi hinna kúguðu eða Theater of the oppressed. Að lokum koma 

tillögur höfundar að kennsluefni fyrir unglingastig þar sem aðferðir Þátttökuleikhúss 

eru notaðar. 
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Formáli  

Verkefnið Mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða - unglingar og Þátttökuleikhús er 

lokaverkefni til B.Ed. – gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í verkefninu er 

fjallað um nám og kennslu unglinga, unglingsárin, fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

hvernig nám og kennsla með aðferðum þátttökuleikhúss getur mögulega eflt 

sjálfstraust unglinga. Ástæða þess að þetta efni varð fyrir valinu er vegferð mín með 

syni mínum í gegnum unglingsárin, en hann hóf sitt nám á unglingastigi þegar ég hóf 

nám á menntavísindasviði. Um leið og ég kynntist ýmsum aðferðum og fræðum í mínu 

námi fór ég að skoða þá kennslu sem sonur minn var að fá. Hann hefur verið við nám í 

stórum skóla, svokölluðum ferðaskóla og hefur alltaf átt frekar erfitt með lærdóm. Ég 

komst að því að meiri fjölbreytni í kennsluaðferðum hefði mögulega komið sér betur 

fyrir hann og það kveikti áhuga minn á því að vinna með kennsluefni er tengdist 

fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

Í vettvangsnámi mínu á unglingastigi fann ég að aðferðir leiklistar höfðu jákvæð 

áhrif á sjálfsmat unglinga. Þeir fengu kennslu í bókmenntafræðum með aðferðum 

leiklistar og allir tóku þátt á einhvern hátt og höfðu flestir gaman af. Mér finnst 

mikilvægt að nemendum í grunnskóla þyki  gaman í skólanum. Aðferðum 

Þátttökuleikhúss kynntist ég á vettvangi hjá Rannveigu Björk Þorkelsdóttur leikara og 

leiklistarkennara, kann ég henni kærar þakkir fyrir aðstoð og ábendingar um efni tengt 

Þátttökuleikhúsi. Þá þakka ég  mínum yndislegu Ásu Helgu Ragnarsdóttur 

leiðsögukennara og Kristínu Á. Ólafsdóttur kennara fyrir einlæga hvatningu og stuðning 

í öllu mínu námi, þær hafa báðar haft mikil og góð áhrif á mig. Bergþóru Þórhallsdóttur 

og Guðmundi Á. Böðvarssyni þakka ég fyrir yfirlestur og góðar ábendingar varðandi 

verkefnið. Kærar þakkir fær fjölskylda mín fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt 

mér síðustu þrjá vetur. Syni mínum þakka ég fyrir að vera yndislegur unglingur í 

gegnum súrt og sætt og fyrir að vera besti vinur minn. 
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1 Inngangur 

 Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og þróunar hjá einstaklingum. Unglingar eru að 

þroskast líkamlega og andlega, eru að breytast úr börnum í fullorðna. Þessi tími er oft 

viðkvæmt þroskastig hjá unglingum því þeir eru að þroskast mishratt. Hver kannast 

ekki við mikinn stærðarmun fermingarbarna. Það er vel þekkt  að drengir séu minni en  

stelpur á þessum tíma, en þjóta svo upp á næstu tveimur árum. Þetta er gríðarlegt álag 

á líkamann og á meðan sumir unglingar ganga um hoknir af því þeim finnst þeir vera of 

stórir, reyna þeir sem eru litlir að gera allt til þess að virðast hærri. Í því samfélagi sem 

við lifum í í dag getur verið erfitt að finna hver maður er og hvað maður vill verða því í 

öllum miðlum er verið að segja þér hvað þú átt að vera, hvað er töff og hvað sé ekki 

töff. Lítill friður er fyrir unglingana til að fá að móta sinn eigin stíl og sína framtíð á eigin 

forsendum. Margir unglingar vilja falla vel inn í hópinn, ekki vera öðruvísi. Sjálfstraust 

unglinga er viðkvæmt á þessum árum og því mikilvægt að umsjónarkennarar sem og 

aðrir kennarar á unglingastigi leggi sig fram um að eiga gott og náið samstarf við 

nemendur sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Aðferðir leiklistar geta oft hjálpað 

kennurum í að byggja upp sjálfsmynd unglinga þannig að þeir taki ákvarðanir sem 

byggðar eru á eigin skoðunum og tilfinningum en ekki vegna hópþrýstings. 

Þátttökuleikhús er frábært tæki til að nota í þessum tilgangi. Allir eru með og leggja 

eitthvað af mörkum. Unglingar takast á við vandamál og reyna að leysa þau með því að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu, en til þess þurfa þeir að færa fram rök fyrir máli 

sínu. Unglingar hafa gjarnan sterkar skoðanir á hlutunum en fá kannski ekki jafn oft 

útrás fyrir sína tjáningarþörf í kennslustundum. Þennan kraft í unglingunum  þarf að 

virkja.  Leyfum þeim tjá sig á sinn hátt og með sínum rökum. Þátttökuleikhús getur 

gefið þeim færi á að fá útrás fyrir tjáningarþörf sína og er um leið góð æfing í rökræðu, 

tjáningu og samskiptum sem er eftirsótt  í dag. 
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2 Nám og kennsla á unglingastigi 

Nemendur grunnskóla á Íslandi eyða að lágmarki tíu árum ævi sinnar í skólaumhverfi. 

Öll viljum við að nemendum líði vel í skólanum sínum og að þeir fái tækifæri til að 

blómstra í námi. Til þess að nemendum líði vel í skólanum þurfa að koma til margir 

samvirkandi þættir og gegnir kennari þar veigamiklu hlutverki. Kennsla er ákveðin list 

sem kennari þarf að tileinka sér. Flestir eru væntanlega sammála um að kennari þarf að 

kenna með hjartanu, hafa brennandi áhuga á fólki og þá sérstaklega börnum og 

ungmennum. Hann þarf að hafa brennandi áhuga á kennslu en reynir um leið að vera 

sveigjanlegur í hugsun og athöfnum til að geta mætt þörfum fjölbreytts nemendahóps. 

Eitt af því sem mikilvægt er að kennar tileinki sér er að, koma til móts við þarfir 

nemenda og  að temja sér fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að sem flestir nemendur 

finni sig í náminu, því nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir.  

Til þess að kenna með góðum árangri verður kennari að taka með í reikninginn 

hvaða aldursstigi hann er að kenna og hvað á að kenna. Hjá umsjónarkennara sem sér 

oft um tæplega 30 nemenda bekk má segja að erfitt sé að ná til allra nemenda, en 

byrjunin er alltaf vilji kennara, ef hann er til staðar aukast líkurnar á að þetta markmið 

náist. Kennari þarf að ákveða í upphafi hvernig kennari hann vill verða og byrja að fikra 

sig í þá átt (Tomlinson, 2003, bls. 91). 

Höfundur fann þetta ljóð og fannst það eiga erindi við kennara og verðandi kennara. 

I am a child 

I am a child. 

I come to you, a teacher. 

I bring a whisper. 

Can you hear the poem in it? 

I am a child. 

I come to you, a teacher. 

Will you tell me what to think, 

Or show me how? 

Will you teach me answers, 

Or the symmetry of a question well composed? 
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I am a child. 

I come to you, a teacher. 

Will learning be only about doing things right, 

Or about doing the right thing? 

A thing of joy, 

Or of duty? 

I am a child. 

I come to you, a teacher. 

Which will matter most to you, 

My soul, 

Or my grade? 

I am a child. 

I come to you, a teacher. 

Can you teach me to chart my journey, 

Or must you use a standard measure 

To place me always 

In the shadow of others? 

I am a child. 

I come to you, a teacher. 

Will I go away from you ascending my strengths, 

Or hobbled by my weaknesses? 

I am a child. 

I come to you, a teacher. 

I bring you all I am, 

All I can become. 

Do you understand the trust? (Tomlinson, 2003). 

2.1 Unglingsárin  

Þroskaferli einstaklinga er skipt upp í nokkur aldursskeið. Unglingsárin eða 

gelgjuskeiðið eins og það er gjarnan nefnt  er eitt af þeim. Gelgjuskeiði einkennist af 

miklum breytingum hjá einstaklingum. Í heimspeki og bókmenntum í gegnum aldir 

hafa unglingsárin verið litin sem tímabil áhættu og fyrirheita (Lightfoot, Cole og Cole, 

2009, bls. 504). Þetta tímabil í lífi unglinga er oft erfitt, tilfinningalega, líkamlega og 

félagslega. Unglingar eru oft á tíðum áhættusæknir, uppfullir af hugmyndum um öll 
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heimsins mál og hugmyndaríki og sköpunarþörf er mikil.  Þeir eru sjálflægir og flest allt 

miðast út frá þeim sjálfum. Unglingar eru margir hverjir mjög uppteknir af hinu kyninu 

og kemur það sterkt fram hjá bæði strákum og stelpum og þar spilar líkamlegi 

þátturinn stórt hlutverk. Líkami unglinga tekur miklum breytingum á gelgjuskeiðinu og 

er hraðinn misjafn milli einstaklinga, sumir eru fljótþroska en aðrir seinþroska en 

hvorutveggja getur reynst unglingunum erfitt, þeir vilja síður skera sig úr.  Í bókinni The 

Development Of Children (2009) segir að unglingsárin séu tímabil þar sem vináttan er 

tilfinningarík, breytingar líkamans miklar og valda oft óþægindum. Fyrir suma eru 

unglingsárin frábær tími, en fyrir aðra er lífið mjög erfitt á þessu aldursskeiði. 

Unglingarnir átta sig á að þeir hafa meira frelsi, hætta að vera börn og teljast nú til 

fullorðinna og fara að máta sig við þá. Viljinn til að prófa hluti verður fyrirferðarmeiri 

hjá flestum. Kynþroski tekur um það bil þrjú til fjögur ár. Hormónar örva vöxt líkamans. 

Einstaklingar fara úr því að vera óþroskaðir líkamlega í það að vera tilbúnir til að fjölga 

mannkyninu. Þrátt fyrir miklar ytri breytingar á gelgjuskeiðinu má ekki gleyma innri 

breytingum, en heilinn sem er talinn hafa náð 90% stærðar hjá einstaklingum um fimm 

ára aldur, hægir á sér eftir þann tíma eða þar til unglingsárin bresta á. Á 

unglingsárunum verða miklar breytingar á heilanum. (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 497-

507). Talið er mikilvægt að nemendur haldi sig fjarri hverskyns vímuefnum á þessum 

aldri þar sem þau geta haft afdrifaríkar afleiðingar á heilann sem er á viðkvæmu 

þroskastigi. Í tímaritinu Time frá 7. júní 2004 er fjallað um langtímarannsókn á þroska 

heilans en þessari rannsókn var beint sérstaklega að unglingum. Í niðurstöðum segir að 

allt bendi til þess að fullum þroska verði ekki náð fyrr en um 25 ára aldur (Wallis, 2004). 

2.2 Samvinna heimilis og skóla 

Samstarf kennara og foreldra getur verið stuðningur við nám nemandans og breytt 

miklu um það hvernig námið þróast. Samstarf er ekki síst mikilvægt á unglingsárunum. 

 Gott samstarf skóla og heimilis skiptir veigamiklu máli allt frá byrjun grunnskólagöngu.  

Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji 

við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf 

við skóla, veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og 

foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf milli heimila og skóla 
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og samráð kennara og foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir 

árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé 

viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og 

starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir 

bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). 

Þegar komið er á unglingastig grunnskóla geta nemendur haft áhrif á hluta af námi 

sínu, þeir hafa aukið val og fá í fyrsta sinn að móta sinn menntaveg að hluta til. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2011 segir að nemendur í 8.,9. og 10. bekk 

eigi að hafa þann kost að velja námssvið eða námsgreinar fyrir allt að fimmtung 

námstímans. Tilgangurinn er að gefa nemendum færi á að móta sitt nám í tengslum við 

áhuga og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, kennara og námsráðgjafa (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 35). Það eru stór skref að fara úr því hlutverki 

að vera barn og yfir í það að verða fullorðinn. Það reynist mörgum áskorun að feta 

þessa leið og reyna að ákveða hvað maður ætlar að verða þegar maður verður stór. 

Einstaklingsbundið er hversu vel það gengur hjá einstaklingum að ákveða hvert skal 

stefnt. Stuðningur foreldra, kennara og náms og starfsráðgjafa þarf að haldast í hendur 

svo unglingar feti áfram þá námsleið sem þeim hentar til undirbúnings fyrir 

framhaldsnám. 

Á unglingsárunum eiga unglingar oft erfitt með að tjá sig við foreldra sína um 

allar þær breytingar sem er í gangi hjá þeim. Mikilvægi samveru foreldra og unglinga 

skiptir þar miklu máli, ef traust samband á að myndast. Foreldrar þurfa að gefa sér 

tíma til að vera með unglingnum, sinna áhugamálum hans og finna eitthvað sem 

foreldrar og unglingur geta gert saman og er uppbyggilegt fyrir þeirra samband. Á 

unglingsárunum eru vinirnir oft í fyrsta, öðru og þriðja sæti og foreldrar þykja oft 

ekkert sérstakur félagsskapur. Þegar unglingarnir þurfa að tala um eitthvað sem þeir 

treysta sér ekki til að tala um við vinina leita þeir oft frekar til starfsfólks 

félagsmiðstöðva, íþróttaþjálfara og jafnvel kennara, fremur en að leita til foreldra 

sinna. Kennari getur haft gríðarlega áhrif á unglinginn og hjálpað til við að styrkja 

samband milli unglings og foreldra. Ef kennari heldur góðu sambandi við foreldra 

nemenda sinna sem og nemenda, er líklegra að vel takist til við slíkt samstarf. 
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Kennarar geta haft gífurleg áhrif á nemendur sína og möguleikarnir á að 

tengjast þeim eru miklir ef kennari sýnir þeim einlægan áhuga, það eitt getur haft mjög 

jákvæð áhrif á námið og nemandi öðlast þannig meiri trú á sjálfum sér. 
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3 Fjölbreyttar kennsluaðferðir  

Nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir og þurfa því fjölbreyttar nálganir á 

mismunandi viðfangsefni. Samband kennara og nemanda getur verið gagnvirkt, 

nemendur vilja láta hjálpa sér, vilja trúa og treysta kennara sínum. Með þrjátíu ólíka 

nemendur þarf margar ólíkar nálganir frá kennara. Í gagnvirku sambandi eru báðir 

aðilar í hlutverki kennara annarsvegar og nemanda hinsvegar því báðir eru að læra af 

hvor öðrum og kenna hvor öðrum (Tomlinson, 2003, bls. 9). Í bókinni Litróf 

kennsluaðferðanna er fjallað um mikilvægi þess að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir 

því markmið aðferðanna er mismunandi og eðli þeirra ólíkt. Þá getur fas og viðmót 

kennara verið ólíkt og aðferðirnar haft mismunandi áhrif, kennsluaðferð sem reynist 

árangursrík hjá einum kennara getur farið í vaskinn hjá öðrum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 10). Mikilvægt er að kennari kunni að nýta þær aðferðir sem hann velur til að 

árangursríkt nám fari fram og sé duglegur að endurskoða, bæta við og taka út efni eftir 

því sem hentar best hverju sinni. 

3.1 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (2011) kemur fram að meginhlutverk 

grunnskólans sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Námið sé á forsendum 

hvers og eins nemanda og námið fari fram í hvetjandi umhverfi þar sem nemandinn 

finnur fyrir öryggi og hefur tækifæri til að njóta hæfileika sinna. Nám í grunnskóla skal 

taka mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers nemanda. 

Skipulag skólastarfs og kennslu skal leggja þessi atriði til grundvallar. Þetta gerir þær 

kröfur til kennara að þeir leggi sig fram um að kynnast öllum nemendum sem þeir 

kenna, meti stöðu nemenda og hafi bæði nemanda og foreldra með í ráðum um þau 

markmið sem stefnt skal að hverju sinni. Leggja skal áherslu á að foreldrar fylgist með 

námi barna sinna. Allir nemendur í grunnskóla eiga rétt á námi við sitt hæfi. Skiptir þá 

ekki máli hvernig atgervi eða aðstæður eru hjá nemendum. Jöfn tækifæri fyrir alla 

hvort sem nemendur eru af íslensku bergi brotnir eða erlendum uppruna. Óháð því 

hvort nemendur eru drengir eða stúlkur, hvar nemendur búa, hverrar stéttar þeir eru, 

hvaða trúabrögðum þeir aðhyllast, hver kynhneigð þeirra er, hvernig heilsufar þeirra er 
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eða hvort þeir búi við fötlun eða hverjar sem aðstæður þeirra eru (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30) 

Í skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja árangursríkustu leiðirnar til að ná sem 

bestum árangri í samræmi við hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni. Við val 

á kennsluaðferðum og vinnubrögðum ber að taka tillit til aldurs, þroska og getu 

nemenda sem í hlut eiga og eðlis viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig 

að þörfum og stöðu einstakra nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á 

árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 34). 

3.2 Fjölgreindakenning Gardners 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem 

í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna 

þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta eru 

meiri möguleikar á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum 

andspænis nú á tímum (Armstrong, 2001, bls. 13). 

Howard Gardner vill með kenningum sínum um fjölgreindir víkka sjóndeildarhringinn á 

mannlega möguleika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Honum finnst ekki rétt 

að dæma greind einstaklings með því að taka hann úr sínu eðlilega umhverfi og láta 

hann leysa ýmis verkefni sem hann hafði ekki reynt við áður og myndi líklega ekki vilja 

endurtaka. Gardner hefur þá tilgátu að greind snúist annarsvegar um hæfileikann til að 

leysa vandamál og þrautir annarsvegar og að hanna afurðir hinsvegar í góðu samspili 

og samhengi við umhverfið (Armstrong, 2001, bls. 13-14). Kennarar geta nýtt 

fjölgreindakenningu Gardners til að finna út styrkleika nemanda og hagað námsefni, 

kennslu og verkefnum í samræmi við þá. Börn hafa allar greindirnar, en styrkleikar eru 

mismiklir á hverri fyrir sig. Ágætt getur verið að hafa þessar ólíku leiðir til að læra og 

kennari notað þær eftir því hvað skal styrkja. Nemanda sem gengur illa með samskipti 

og þyrfti þjálfun í þeim, myndi að öllum líkindum ná betri færni í samskiptum ef áhersla 

væri lögð á hópleiki, nemastarf og þess háttar. Nemandi sem gengur illa að vinna með 

rými fengi verkefni sem reyndi meira á þá hæfni t.d. með því að teikna, vinna með 

kubba, ímyndunarleiki o.s.frv. 
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Börn sem hafa góða: 

 Málgreind: Hugsa í orðum, finnst gaman að lesa, skrifa, segja sögur, nota 

orðaleiki. Þau þurfa bækur, segulbönd, skriffæri, pappír, dagbækur, samtöl, 

umræður, rökræður, sögur. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Hugsa með rökleiðslu. Finnst gaman að gera 

tilraunir, spyrja, leysa rökgátur, reikna. Þau þurfa efni til að gera tilraunir með, 

vísindaefni, handfjöllunarefni, vettvangsferðir í stjörnuver og vísindasöfn. 

 Rýmisgreind: Hugsa í ímyndun og myndum. Finnst gaman að hanna, teikna, sjá 

fyrir sér hluti, krota. Þau þurfa list, legokubba, myndbönd, kvikmyndir, 

ímyndunarleiki, völundarhús, raðþrautir, myndskreyttar bækur og 

vettvangsferðir á listasöfn. 

 Líkams- og hreyfigreind: Hugsa með líkamsskynjun. Finnst gaman að dansa, 

hlaupa, stökkva, byggja, snerta, nota handahreyfingar til að tjá sig og leggja 

áherslu á eitthvað. Þau þurfa hlutverkaleiki, leiklist, hreyfingar, að byggja, 

íþróttir og leiki, að nota snertiskyn, að vinna með höndum. 

 Tónlistargreind: Hugsa í takti og lögum. Finnst gaman að syngja, blístra, raula, 

slá takt með höndum og fótum, hlusta. Þau þurfa söngtíma, að fara á tónleika, 

tónlistariðkun heima og í skólanum, hljóðfæri. 

 Samskiptagreind: Hugsa með því að varpa fram hugmyndum sínum í 

samskiptum. Finnst gaman að hafa forustu, skipuleggja, tengjast öðrum, 

ráðskast með aðra, miðla málum, dreyma, taka þátt í samkvæmum. Þau þurfa 

vini, hópleiki, samkomur, skemmtanir, klúbba, lærimeistara/nemasamstarf. 

 Sjálfsþekkingargreind: Hugsa með hliðsjón af eigin þörfum, tilfinningum og 

markmiðum. Finnst gaman að setja sér markmið, miðla málum, dreyma, áætla, 

íhuga. Þau þurfa leynda staði, að vera ein með sjálfum sér, viðfangsefni þar sem 

þau ráða ferð og vinnuhraða, val. 

 Umhverfisgreind: Hugsa með hjálp náttúrunnar og tilbrigða hennar. Finnst 

gaman að leika við gæludýr, vinna í garðinum, rannsaka náttúruna, rækta dýr, 

sýna umhyggju fyrir jörðinni. Þau þurfa aðgang að náttúrunni, tækifæri til að 

umgangast dýr, tæki til að rannsaka náttúruna (s.s. stækkunargler og sjónauka) 

(Armstrong,2001, bls.34). 
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3.3 Læra af reynslu 

Þessi orð að læra af reynslu eða learning by doing eru orð Johns Dewey 

menntunarfræðings, en hann lagði áherslu á að börn og ungmenni lærðu með því að 

framkvæma. Dewey hafði þessi orð uppi um aldamótin 1900 og eiga þau orð vel við í 

dag, líkt og þá. Árið 1938 sendi Dewey frá sér bók um kenningar sínar. Í þeirri bók 

kemur fram mikilvægi þess að kennari skipuleggi kennslu með markvissum hætti sem 

eykur á lærdóm nemenda og tengi við fyrri reynslu. Samfella í þroska nemenda verði 

alltaf að vera leiðarljós kennarans (Dewey, 2000/1938, bls. 85). Kennsluaðferðir 

leiklistar samræmast vel fræðum Deweys því þar tengja nemendur sig við þann 

raunveruleika sem þeir þekkja og byggja ofan á hann. Í lífsleikni á unglingastigi er 

fjallað um málefni sem snerta unglingana beint og þar getur aðferðin nýst vel. 
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4 Leiklist í kennslu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinahluta kemur eftirfarandi fram í inngangi: 

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

og umhverfi sitt. Leikræn tjáning byggist á þessu náttúrulega ferli. Hún byggist á 

munnlegri og líkamlegri tjáningu, stuðlar að auknum orðaforða og 

hugtakaskilningi og eflir sjálfsvitund og félagsþroska nemenda. Leiklist/leikræn 

tjáning sækir næringu sína í lífið. Hún er um félagsleg málefni, sögulega viðburði, 

goðsögur og ævintýri, hugmyndir, sambönd og afstöðu. Aðferðir greinarinnar má 

nota til að rannsaka mannleg samskipti jafnt sem hugmyndir eða rúmfræðileg 

(geómetrísk) form (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 39). 

Leiklist í kennslu getur verið áhrifarík kennsluaðferð á unglingastigi því oft eru 

nemendur að setja sig í spor annarra, en hlutverkaleikurinn hefur verið þeim flestum 

eiginlegur frá barnæsku. Með því að viðhalda þessum eiginleika er verið að gefa 

nemendum tækifæri á að byggja ofan á fyrri reynslu. Leiklist getur verið tæki til að 

vinna að forvörnum með unglingum. Aðferðir leiklistar eru til þess fallnar að þær stuðla 

markvisst að því að styrkja sjálfsmynd unglinga þannig að þeir geti tekið ákvarðanir 

byggðar á þeirra eigin skoðunum og dregur þar af leiðandi úr áhrifum sem þeir fá frá 

félögum. Unglingum getur reynst auðveldara að tjá sig bakvið grímu til dæmis um erfið 

mál í lífsleikni. Gríman gefur þeim þá vörn sem þeir þurfa til að geta farið út fyrir gefin 

mörk í raunveruleikanum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls.8). 

Tækifæri til að læra í gegnum leiklist gerir nemendum kleift að nýta fjölbreytta hæfni 

þeirra til náms þar sem margar ólíkar kennsluaðferðir er um að ræða. Leiklist er 

auðvelt að tengja inn í flest allar námsgreinar með samþættingu. 

4.1 Helstu hugmyndasmiðir 

Uppúr aldamótum 1900 komu upp háværar raddir um að breyta þyrfti uppeldis- og 

kennsluháttum. Þessar hugmyndir gengu út á að leggja bæri áherslu á barnið sjálft. 

Hugmyndafræðingar fóru að fylgjast með leik og athöfnum hjá börnum og reistu 

tillögur sínar á þeim athugunum. Upp úr þeim athugunum komu hugmyndir um 

leikræna tjáningu, en orðin leikræn tjáning eru á íslensku notuð í stað erlenda heitisins 

drama, sem er komið úr grísku og þýðir athöfn (Anna Jeppesen, 1994, bls. 7-8). Hér á 
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eftir verður fjallað um helstu kennismiði Breta í tengslum við leikræna tjáningu í 

skólastarfi, en áhrif þessara kennismiða gætir víða í skólastarfi á Íslandi.  

4.1.1 Peter Slade 

Peter Slade (f. 1912) var leikari sem kenndi börnum og unglingum í gegnum leikræna 

tjáningu. Hann sendi frá sér bókina Child Drama árið 1954. Í bókinni útskýrir Slade 

markmið child drama sem mætti þýða sem leiklistarkennslu barna. Í stuttu máli er 

markmið leiklistarkennslu barna að skapa ánægð börn sem eru í jafnvægi. Slade benti á 

að leiklistarkennsla barna væri sjálfstæð listgrein og ætti að skoðast sem slík. Hann 

taldi margt vinnast með leiklistarkennslu barna, bæði fyrir börn og fullorðna (Slade, 

1954, bls. 105). Ávinningur leiklistarkennslu er sá að nemendur byggja ofan á fyrri 

reynslu. Slade lagði áherslu á frjálsan leik, en hann taldi að með honum fengju börn 

aukna þjálfun og stjórn á líkama sínum og tilfinningum. Í frjálsa leiknum fengju börnin 

aukið sjálfstraust og þjálfun í samskiptum við aðra, þau lærðu virðingu og 

umburðarlyndi. Auk þess, bætti Slade við, að leikurinn auðgi ímyndunaraflið og 

nemendur upplifa heilan heim af ævintýrum. Börnin tengjast fleiri listgreinum og læra 

að meta þær. Peter Slade lagði mikla áherslu á að leikurinn væri fyrir börn en ekki 

fullorðna og hann trúði því að með því að vinna með leikræna tjáningu mætti stuðla að 

hamingju og heilbrigði (Slade, 1954, bls.106-107). Slade lagði áherslu á að leiðbeinandi 

stjórnaði í aðalatriðum en væri samt fyrst og fremst notalegur bandamaður (Anna 

Jeppesen, 1994, bls. 9). 

4.1.2 Brian Way 

Brian Way var lærisveinn Slades og hafði hann svipaðar áherslur og lærifaðirinn, en 

Way lagði þó mesta áherslu á alhliða þroska einstaklingsins, hann horfði á þróun 

manneskjunnar í stað þess að einblína á góða leiklist. 

 Way gerði greinarmun á theater sem inniheldur samskipti milli þátttakenda og 

áhorfenda annarsvegar og drama þar sem upplifun sjálfs leikarans er í forgrunni hins 

vegar (Way, 1967, bls. 2-3). 

Líkja má leikrænni tjáningu við þroska trés. Ekki er sjáanlegur munur milli daga 

en mikill munur á milli ára. Tréð þarf súrefni, vatn og sólarljós til þess að það þroskist 

eðlilega og það dugir ekki í stuttan tíma heldur alla tíð til þess að tréð nái að stækka og 
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dafna. Með þeim hætti þarf að vinna með leiklist í kennslu, það þarf að viðhalda 

þessum eiginleika með því að þjálfa hann reglulega og þannig sjáum við nemedur 

blómstra. Way setti fram kenningu um persónuleikahringinn, en í honum eru sjö 

mikilvægir þættir sem hver einstaklingur býr yfir en þeir eru : einbeiting, skynjun, 

ímyndun, líkami, mál, tilfinningar og greind og þeim þarf að hlúa að með leikrænni 

tjáningu (Way, 1967, bls. 11-13). 

Way sagði svar við einföldum spurningum geta tekið á sig tvö form. Annars 

vegar er hægt að svara spurningum beint út líkt og þegar nemandi spyr kennarann : 

„Hvað er blindur maður?“ þá yrði svar kennarans væntanlega: „ Maður sem ekki sér“. 

Hinsvegar ef kennarinn myndi biðja nemandann um að loka augunum og reyna að 

komast útúr herberginu sem blindur maður,þá myndi barnið setja sig í spor blinda 

einstaklingsins. Þannig er aukið á reynslu barnsins með ímyndunarafli og þessi reynsla 

myndi snerta bæði hjarta og sál jafnt og hugann sjálfan. Þetta er að mati Way kjarni 

leikrænnar tjáningar (Way, 1967, bls. 1). 

 Way lagði áherslu á ákveðið skipulag í kennslustund og setti kennsluna þannig 

upp að í byrjun væru upphitunarleikur, síðan skynjunar- og einbeitingarleikir, eftir það 

spuni og tíminn endaði á slökun. Way sagði þessa leið vera nýja kennsluaðferð en ekki 

nýja námsgrein. Way var einnig mjög ákveðinn í því að leiklist fyrir börn ætti að vera 

jafn vönduð og fyrir fullorðna. Hlutverk kennarans væri að skipuleggja kennsluna og 

stjórna henni. (Anna Jeppesen, 1994, bls. 10-11). 

4.1.3 Dorothy Heathcote 

Dorothy Heathcote var meðal þekktustu sérfræðinga Breta í leikrænni tjáningu og 

hafði mikil áhrif á þróun í kennslu á þeirri grein. Heathcote var nemandi Peter Slade og 

byggir á grunnhugmyndum hans (Anna Jeppesen, 1994, bls. 11). Heathcote trúði því að 

með aðferðum leiklistar í kennslu, þjálfuðust nemendur í að takast á við lífið. Börn byrji 

snemma að leika sér í hlutverkjaleikum og setja sig í hlutverk tengdu því sem þau 

þekkja. Heathcote lagði áherslu á mikilvægi þess að þjálfa þennan eiginleika sem hluta 

af þeirra námi. Einnig benti hún á að það væri mikilvægt að hafa ákveðinn ramma í 

leikrænni kennslu sem innihéldi atriði eins og stað, tíma og persónur eða önnur 

stuðningsverkfæri fyrir nemendur til að vinna útfrá. 
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Ef Heathcote var í einhverjum vafa í kennslunni þá vann hún með þrjár leiðir 

sem hún hafði fundið að hentuðu vel. Þessar leiðir eru eftirlíking (simulation), 

hliðstæða (analogy) eða hlutverk (role). Heathcote notaði oftast þriðju aðferðina í sinni 

kennslu en þá fór kennarinn í hlutverki og var þátttakandi í ferlinu. Hann kemur inn í 

hlutverki einhverrar persónu og tengir hlutverkið við þau námsmarkmið sem hann 

hefur sett sér með kennslunni. Þegar kennari er í hlutverki hjálpar það nemendum að 

lifa sig betur inn í vinnuna bæði líkamlega og tilfinningalega og hjálpar kennaranum að 

hafa stjórn á nemendum og óbeint vísa þeim rétta leið svo að markvisst nám eigi sér 

stað (Heathcote, 1984, bls. 90-91). Tilgangur „kennara í hlutverki“ er að hvetja 

nemendur til þátttöku, fá þá til að rökstyðja mál sitt, koma skoðunum á framfæri og 

leiða ferlið þannig að haldið sé áfram. Nemendur fara sjálfkrafa í hlutverk þegar 

kennarinn er í hlutverki, því hann ávarpar þá líkt og þeir séu þátttakendur í 

atburðarrásinni. Nemendur eru komnir í aðstæður þar sem þeir þurfa að taka 

ákvarðanir, leysa vandamál og semja sín á milli. Hlutverk kennara er að fá nemendur til 

að bera ábyrgð á vinnunni sem fer fram og öllu því sem þeir skapa. Þessu nær 

kennarinn fram með því að nota fjölbreyttar aðferðir og tækni sem skapa spennu, 

árekstra og vandamál sem nemendur þurfa að takast á við. Kennari sem fer í hlutverk 

þarf að hafa margt í huga þegar hann tekur að sér hlutverk. Hann þarf að skynja vel 

hvenær hann þarf að hafa áhrif á ferlið, en einnig gæta þess að „yfirtaka“ ekki leikinn 

svo börnin fái að njóta sín, en einnig að hafa tilfinningu fyrir því þegar leikferlinu er 

lokið (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls.9, 17-18) 

Heathcote lagði áherslu á samskipti, að hjálpa börnum við að hugsa, að tala og 

tengja við hvort annað (Heathcote, 1984, bls. 92). Heathcote fór ekki eftir handriti í 

kennslu sinni heldur notaði leikræna tjáningu í kennslu og vildi hún meina að með því 

kafi nemendur dýpra í viðfangsefnið og skilningur þeirra á mannlegri hegðun eykst 

ásamt auknum skilningi á samfélagi og aðstæðum. Heathcote leit á leiklist í skólastarfi 

sem eina af kennsluaðferðum hjá öllum kennurum frekar en að leiklist væri kennd sem 

listgrein (Wagner, 1979, bls.15). 

4.1.4 Jonothan Neelands 

Neelands er prófessor við Warwick háskóla í Bretlandi en hann hefur haldið á lofti þeim 

hugmyndum sem Heathcote mótaði. Neelands útskýrir leikræna tjáningu þannig að 
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nemendur setja sig í spor annarra og upplifi gefnar aðstæður á eigin skinni. Þeir lifa sig 

inn í leikferli og fyrir vikið verða tilfinningar þeirra raunverulegar. Þetta segir hann vera 

dæmi um áhrif leikrænnar tjáningar á tilfinningagreind nemenda (Neelands, 2000, bls. 

48- 49). 

Jonothan Neelands fagnar fjölbreytileika í kennslu en hann segir frá nokkrum 

möguleikum um hvernig hægt er að hafa þátttöku í leikrænu ferli, innan skólaveggja 

sem utan. Þessi möguleikar eru; með áhorfendum, án áhorfenda , virkir áhorfendur, 

óvirkir áhorfendur svo dæmi séu nefnd. (Neelands, 2000, bls. 50-52).  

Neelands leggur áherslu á vel mótaðar kennsluáætlanir þegar unnið er með leiklist í 

kennslu. Markmiðin þurfa að vera skýr og það þarf að koma fram hver tilgangur 

námsins er. Með því ná kennarar fram árangri í kennslunni. Nemendur koma ekki til 

kennara sem fullmótaðar manneskjur, verkefni kennara er að hjálpa til við mótun 

þeirra (Neelands, 2000, bls. 54-55). Neelands leggur áherslu á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og að kennarar noti árangursríkar aðferðir. 

4.1.5 Leiklist sem kennsluaðferð eða sem listgrein? 

Ofantaldir fræðingar eiga það sameiginlegt að telja leiklist vera gott og 

mikilvægt tæki til að þroska einstakling. Slade og Way litu svo á að þróun 

einstaklingsins skipti mestu máli, en ekki framfarir í leiklist. Hugmyndir Neelands miða 

að því að nemendur fái að kynnast sem flestum aðferðum leiklistar og hann vill ekki 

gera greinarmun á leiklist sem kennsluaðferð og leiklist sem listgrein. Heathcote, Slade 

og Way eru sammála um að leiklist eigi helst að vera nýtt sem kennsluaðferð í 

skólastarfi frekar en að vera kennd sem sér námsgrein. Hvort heldur sem er að leiklist 

sé kennsluaðferð eða sér námsgrein eru þetta tvær greinar á sama meiði. Í skólastarfi 

er leikhústækni notuð til að skoða viðfangsefni náms og þegar nemendur móta og þróa 

verk sín til að deila með öðrum nota þeir sýningar á sama hátt og leikhús (Neelands, 

2002, bls. 2-3). Ekki má gleyma þeim eiginleika sem börn öðlast á unga aldri að leika 

sér. Þennan eiginleika telur höfundur að eiga að næra upp eftir öllu grunnskólanámi. 
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4.2 Geta kennsluaðferðir leiklistar aukið námsárangur? 

Í grein sem birtist í Netlu árið 2010 og ber heitið Skapandi nám í gegnum leiklist , 

kemur fram í niðurstöðum, samkvæmt viðtölum bæði við kennara og nemendur, að 

nemendur lifa sig inn í námsefnið þegar notuð er leiklist. Nemendur taka ábyrgð þegar 

þeir leika og leita lausna út frá því sem þeir þekkja sjálfir af fyrri reynslu. Þeir eru lausir 

við námsbókina og fá tækifæri til að nýta ímyndunaraflið í sköpun sinni, sem eykur á 

fjölbreytni í þeirra námi. Ekki eiga allir jafn auðvelt með að læra á bókina. Einnig 

reyndust aðferð leiklistar hjálpa þeim nemendum sem hafa íslensku sem annað 

tungumál mjög vel.  

Fyrir erlenda nemendur reynist málnotkun fjölbreyttari þegar þeir setja sig í spor 

ólíkra persóna. Nemendur eru frjálsari í tjáningu á íslensku í gegnum leikinn og auka 

um leið orðaforða sinn. Hópavinna er veigamikill þáttur í leiklist og þar reynir á 

samvinnu, þá þurfa nemendur að æfa sig í rökræðu til að geta staðið fyrir máli sínu. 

Nemendur fá að velja sér hlutverk og velja þá hlutverk sem þeir eiga auðvelt með að 

samsama sig við. Þannig geta þeir byggt ofan á fyrri reynslu. Með því eykst áhugi á 

persónunni og hlutverkið veitir þeim þá vörn sem er nauðsynleg (Ása Helga 

Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 6).  

Aðferðir leiklistar auka sjálfstraust og sjálfsmynd unglinga. Unglingar byggja 

ákvarðanir á eigin skoðunum og tilfinningum og láta félagana ekki hafa áhrif á sig. Í 

gegnum hlutverkaleik hafa þeir vörn sem nauðsynleg er þegar fjallað er um erfið mál til 

dæmis í lífsleikni. Það auðveldar þeim að tjá sig bakvið grímu í einhverri mynd því hún 

veitir vörn. Í leiklist er unnið markvisst með tungumálið þegar unglingarnir tjá sig 

munnlega og segja frá sinni reynslu og annarra (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8).  

4.3 Leiklist og lífsleikni  

Lífsleikni er nýleg námsgrein í grunnskólum en hún kom fyrst inn í Aðalnámskrá 

grunnskóla árið 1999. Lífsleikni byggir á hugmyndum margra fræðigreina til dæmis eru 

þar uppeldis- og menntunarfræði, siðfræði, félagsfræði og sálarfræði. Samfélagsleg 

þróun og örar breytingar á ýmsum sviðum þjóðlífs munu hafa áhrif á framtíð allra og 
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því bendir allt til þess að lífsleikni muni öðlast meira vægi í menntun og skólastarfi. 

Lífsleiknin hjálpar börnum og unglingum til að læra á lífið og dýrmætt tækifæri er fyrir 

skólanna að taka þátt í því (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004, bls. 5) 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – Lífsleiknihluta má lesa eftirfarandi: 

Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur m.a. í 

sér að nemandinn geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, 

líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn og 

borgaravitund, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Efling 

borgaravitundar vísar til þess að efla færni ungs fólks og fullorðinna til að 

vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Auk þess verði leitast við 

að styrkja áræði hans, frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og 

aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 5). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinahluta, leikræn tjáning, má lesa eftirfarandi: 

Sérstaða leikrænnar tjáningar er hlutverkaleikurinn og persónusköpunin. 

Nemendur læra að setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður. 

Skilningur og nám á sér stað vegna þeirrar kröfu sem þessar aðstæður gera til 

þátttakenda. Með leikrænni tjáningu öðlast nemandinn aukinn sjálfsskilning og 

bætt sjálfsmat. Hinar sértæku aðferðir greinarinnar auðvelda honum að yfirvinna 

tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa sjálfstraust í daglegum samskiptum. 

Í leiklist og leikrænni tjáningu taka nemendur þátt í skipulagðri og markvissri 

samvinnu sem eflir félagsþroska (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 39). 

Samkvæmt þessum upplýsingum úr Aðalnámskrá grunnskóla, bæði lífsleikni- og 

listgreinahluta, má lesa að leikræn tjáning og lífsleikni fara vel saman í mörgum 

þáttum. Það er mat höfundar að samþætting þessara tveggja greina geti reynst farsæl í 

vinnu með unglingum. Geti hjálpað þeim til að öðlast meira sjálfstæði og sjálfstraust. 

Efli öryggi þeirra til að tjá skoðanir sínar og styðji þá við að finna hver þeir eru sem 

manneskjur og hvert þeir stefni til framtíðar. Velti fyrir sér möguleikum sínum og fylgi 

sinni eigin sannfæringu. Á þessu viðkvæma tímabili í lífi þeirra getur verið auðveldara 
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að læra um erfið málefni í gegnum leiklist, eins og áður segir, þar sem þeir þurfa ekki 

að vera þeir sjálfir, heldur geta verið í hlutverki en samt verið að læra að takast á við 

málefni sem byggja á þeirra eigin reynslu. 
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5 Þátttökuleikhús 

Upphaf Theatre of the oppressed (TO) eða Leikhús hinna kúguðu (LHK) var í Brasilíu 

árið 1971 en upphafsmaður þess var leikhúsfrömuðurinn Augusto Boal. Leikhús hinna 

kúguðu rekur upphaf sitt til byltingatíma í Brasilíu en á þessum tíma var mikil ólga í 

brasilísku samfélagi. Leikhúsið var þannig notað til að vinna gegn samfélagslegum 

vandamálum í Brasilíu (International Theatre of the Oppressed Organisation, e.d.). Á 

Íslandi er leikhúsið yfirleitt nefnt þátttökuleikhús og dregur nafn sitt af því að 

áhorfendur verða þátttakendur í sýningunni. 

Í Þátttökuleikhúsi er sýnt eða unnið með verk sem inniheldur vandamál sem þarf 

að leysa, vandamálið er alltaf tengt kúgun, venjulega inniheldur sýningin kúgara og í 

aðalhlutverki er sá sem er kúgaður (Boal, 2002, bls. xxiv). Í kennslu á unglingastigi er 

hægt að nýta verkið í tengslum við það sem unglingar eru að ganga í gegnum á þessu 

tímabili. Það getur til dæmis verið einelti í skóla, ofbeldi á heimili, hópþrýstingur frá 

vinum og svo framvegis. Augusto Boal leggur uppúr því að hrista hópinn saman með 

hópleikjum í byrjun til að allir séu á sama stað þegar vinna með sýningu hefst. Að 

hópleikjum loknum er sýning sýnd í nokkur skipti sem getur verið full lengd. Í fyrsta 

skipti geta áhorfendur aðeins horft og meðtekið leikþáttinn, en verkið á að vera 

ögrandi og á að fá áhorfendur til að brenna í skinninu að vilja breyta því hvernig 

persónur takast á við kúgunina. Eftir að verkið hefur verið sýnt í fyrsta skiptið gefur 

stjórnandi verksins sem oft er nefndur Jókerinn þátttakendum tækifæri til að ræða 

sýninguna og hvort þeir hafi verið sáttir við hvernig persónurnar brugðust við. Jókerinn 

er stjórnandi sem er hlutlaus. Eftir umræðu er leikverkið sýnt aftur og geta þá 

áhorfendur stöðvað sýninguna og tekið að sér hlutverk þess sem er kúgaður. Þetta 

form gefur áhorfendum tækifæri til að taka þátt og hafa áhrif á útkomu sýningarinnar. 

Markmið Þátttökuleikhúss er að virkja þátttakendur svo þeir öðlist viljann til að taka 

þátt í breytingum í samfélaginu (Boal, 2002, bls. 253). 

5.1 Kennslufræðilegt afl 

Máttur Þátttökuleikúss getur verið mikill, nemendur koma inn í leikverkið, taka þátt í 

umræðum, taka afstöðu til mála, hafa skoðanir og möguleika á að fylgja eigin 
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sannfæringu og geta um leið rökstutt mál sitt. Þátttökuleikhús er ekki töfrasproti og 

mun ekki leysa öll vandamál. Þátttökuleikhús er ferli sem hjálpar fólki að sjá 

vandamálin svo þau geti skoðað þau og greint og reynt að finna mögulega lausn 

(Schaedler, 2010, bls. 147). Lífsleikni er mikilvægt nám hjá ungu fólki sem er á leiðinni 

úr „vernduðu“ umhverfi grunnskólans yfir í framhaldsskólana eða í háskólanám. Að 

geta staðið upp og sagt sínar skoðanir og tekið þátt í umræðum og rökræðum hlýtur að 

vera æskilegt. Schadler bendir á að Þátttökuleikhús geti verið frábært verkfæri til að 

vinna með ungu fólki og sýna þeim að þeir geta verið áhrifavaldar í eigin lífi. Í gegnum 

ferlið uppgvöta þeir sína eigin rödd og að þau geta breytt umhverfi sínu.(Schaedler, 

2010, bls. 149).  

Sem leiklistarsérfræðingur hef ég orðið vitni af krafti listgreina og hvaða jákvæðu 

áhrif þau geta haft. „Ef þú hefur mikinn sannfæringakraft, ef þú hefur ekki gefist 

upp og trúir ennþá, geta hlutir breyst“. Jafnvel ef þú breytir aðeins sjálfum þér þá 

trúi ég að þessi vinna sé þess virði, af því þegar við breytumst, breytist fólkið í 

kringum okkur líka. Meðvitundin sem leikræn tjáning getur byggt upp er ný 

þekking fyrir börn og þar ættu allir kennarar að byrja (Schaedler, 2010, bls. 150). 
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6 Heildstætt leikferli – Þátttökuleikhús 

Gert er ráð fyrir tveimur 40 mínútna kennslustundum í hvert skiptið. 

Markmið: Að nemendur læri í gegnum leiklist að leysa vandamál og áskoranir í 

samstarfi við aðra nemendur. Að nemendur þjálfist í gagnrýnni hugsun og að mynda 

sér skoðanir með því að setja sig í spor annarra.  

Aldur: Unglingastig. 

Áherslur í námskrá: Lífsleikni, leiklist, íslenska. 

Rými: Skólastofa eða salur. 

Gögn: Klípusögur, fréttafyrirsagnir úr tímaritum. 

Kennsluleiðir: Námsleikir, persónusköpun, kastljós, umræður. 

Tími (80 mínútur) 

Kennari biður nemendur um að setjast í hring, en með því fær hann tækifæri á að sjá 

framan í alla nemendur. Kennari fræðir nemendur um Leikhús hinna kúguðu (LHK) eða 

Þátttökuleikhús, spyr hvað þeir viti um það eða hvað þeir haldi að það sé. Mikilvægt er 

að nota opnar spurningar svo að nemendur svari ekki með nei og já svörum heldur velti 

fyrir sér hlutunum. 

Dæmi um spurningar til nemenda: 

 Hvað er að vera kúgaður? 

 Nefnið dæmi um kúgun? 

 Hverjir teljast til minnihlutahópa hér á landi? 

 Eru unglingar minnihlutahópur? 

Augusto Boal lagði áherslu á að leikir sem notaðir eru í ferlinu þjálfi þrjá eiginleika sem 

eru eftirfarandi : Líkamsvitund (e. knowing the body). Nemendur framkvæma einfaldar 

æfingar sem ganga út á að kanna hversu langt þeir komast með líkamann og hverjar 

takmarkanir þeirra eru með líkamann. Líkamstjáning (e. making the body expressive). 

Nemendur taka þátt í leikjum sem leysa ímyndunaraflið úr læðingi og gerir þeim 

mögulegt að tjá sig með líkamanum. Tungumál leiklistarinnar (e. theatre as language). 
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Nemendum er kennt að nota aðferðir Þátttökuleikhúss til að tjá eigin skoðanir (Boal 

1979, bls. 126). 

Námsleikur - Strengjabrúða (20 mínútur) 

Markmið: Að þjálfa einbeitingu, næmi, skynjun, líkamsvitund, samvinnu og 

samhæfingu og liðkar líkamann í leiðinni. 

Lýsing: Nemendur vinna tveir og tveir saman. Annar aðilinn byrjar sem stjórnandi en 

hinn sem strengjabrúða. Nemendur snúa að hvor öðrum og hafa smá bil á milli sín. 

Stjórnandi réttir fram höndina - snýr lófa að andliti strengjabrúðunnar þannig að það 

eru ca. 10 cm bil á milli lófa og nefbrodds. Báðir aðilar ímynda sér að það sé spotti 

þarna á milli. Stjórnandi hreyfir svo hendina eftir því hvernig hann vill færa 

strengjabrúðuna til, mikilvægt er að halda bilinu, annars þarf að byrja upp á nýtt. Þetta 

er samvinna, en ekki gert til þess að klekkja á hinum aðilanum. Stjórnandinn hreyfir sig 

rólega og strengjabrúðan hreyfir sig eftir því. Byrjað er með rólegum og litlum 

hreyfingum, en síðan má nota stærri hreyfingar og nýta rýmið, fara niður á gólf eða 

upp þannig að brúðan þurfi að standa á tám, það má fara til hliðar o. s. frv. Stjórnandi 

þarf að bera virðingu fyrir mótleikara sínum og ganga ekki of langt því fólk er misliðugt. 

Síðan skipta pörin um hlutverk (Boal, 2002, bls. 139). 

Næst á eftir er sniðugt að fara í hópskiptingaleik þar sem dýrategundir segja til um 

hverjir eru saman í hóp og vinna saman í næsta verkefni.  

Hópskipting – dýraleikur (15 mínútur) 

Nemendur draga dýranöfn og eiga að leika á eftirfarandi hátt samkvæmt fyrirmælum 

kennara. Fjöldi dýrategunda ákvarðast af fjölda nemenda, en gott er að miða við að 

hóparnir verði fimm til sex manna. 

Markmið: Að hita upp líkamann og skemmta sér. 

Krabbi: þátttakendur eiga að ganga á fjórum fótum út frá hlið, til hægri eða vinstri, en 

aldrei beint áfram. 

Api: Þátttakendur standa en láta hnúana snerta gólf/jörð og ganga eins og apar á ská, 

ekki beint áfram og heldur ekki alveg út á hlið, hnúana á einnig að nota til að ganga. 
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Kameldýr: Þátttakendur eru á fjórum fótum, hægri fótur hreyfist með hægri hendi og 

vinstri fótur með vinstri hendi. 

Fíll: Þátttakendur labba svipað og Kameldýr nema öfugt, hægri hendi og vinstri fótur 

fara saman áfram og svo vinstri hendi með hægri fæti. 

Kengúra: Þátttakendur beygja sig niður og grípa um ökklana, færa sig áfram með því að 

hoppa jafnfætis líkt og kengúrur. 

Könguló: Þátttakendur ganga um gólf á fjórum fótum en bakið snýr að gólfi og gengið 

er út á hlið. Gæta skal að því að láta ekki afturendann snerta gólfið (Boal, 2002, bls. 72-

73). 

Upplýsingar um námsmat (10 mínútur) 

Kennari upplýsir nemendur um námsmat. Hann segir frá því að nemendur verði 

þátttakendur í eigin námsmati, þeir muni sjálfir meta hópastarfið og fylla út sjálfsmat. 

Jafningjamatið og sjálfsmatið mun gilda jafnt og kennaramat kennarans.  

Hópverkefni (25 mínútur) 

Kveikjur: Kennari getur til dæmis notað fyrirsagnir úr tímaritum og dagblöðum, 

setningar eða bókakafla úr bók til að vekja upp hugmyndir hjá nemendum. Ef hópurinn 

er óviss hvernig á að vinna söguþráð fyrir þátttökuleikhús er hægt að afhenda 

nemendum klípusögu sem þeir vinna lítinn leikþátt upp úr. Mikilvægt er að persónur 

séu trúverðugar og að fjallað sé um eitthvað sem unglingar þekkja úr umhverfi sínu.  

Nemendur eru beðnir um að búa til ca. 10 mínútna leikþátt sem inniheldur vandamál 

sem þarf að leysa, eitthvað samfélagslegt vandamál sem þarf að taka á. Nemendur 

þurfa að hafa í huga að; í verkinu er einhver sem kúgar, geta verið einn eða fleiri, auk 

þess sem það þarf að vera persóna eða persónur sem eru kúgaðar. Þá þurfa nemendur 

að láta leikþáttinn enda á því að persónan sem er kúguð stendur frammi fyrir einhverju 

vali til að þóknast kúgaranum. Nemendur þurfa að hafa söguþráðinn þannig að 

áhorfendur brenni í skinni að laga og breyta niðurstöðum verksins. Tekið skal fram við 

nemendur að ekki má nota ofbeldi, dónaleg orðfæri eða eitthvað sem tengist kynferði 

persóna. 
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Umræður (10 mínútur) 

Nemendur setjast aftur í hring með kennara og hóparnir kynna hugmyndir sínar um 

atburðarrás. Fyrir þá hópa sem eru jafnvel ekki komnir með neitt, geta umræður gefið 

þeim hugmyndir um atburðarrás. 

Tími (80 mínútur) 

Umræður (10 mínútur) 

Kennari hefur kennslustund á umræðum um verkefnið og spyr hvort allir séu með á 

hreinu hvað eigi að gera, ef einhverjir eru ennþá óvissir er tekinn tími í að útskýra efnið 

betur með öllum hópnum.  

Eftir umræður er gott að hefja vinnu með námsleikjum til að koma nemendum af stað. 

Námsleikur - líkamsvitund og einbeiting (10 mínútur) 

Markmið: Að þjálfa rétta stöðu líkamans, líkamsvitund og einbeitingu.  

Lýsing: Þátttakendur setjast á gólfið með fætur beinar, hendur fram og bakið beint. 

Allir byrja að labba á rassinum líkt og gert væri með fótum. Nemendur þurfa gott rými 

og taka skal fram að þetta er ekki kapphlaup. Þegar þátttakendur hafa „gengið“ 

ákveðna vegalengd þurfa þeir að rekja spor sín til baka með því að labba aftur á bak á 

rassinum. Fætur og hendur eiga allan tíma að snúa beint fram og bakið beint (Boal, 

2002, bls. 72). 

Námsleikur - Sverðaleikur (20 mínútur) 

Markmið: Að þjálfa ímyndunarafl, tjáningarþor, líkamstjáningu, samvinnu, samhæfingu 

og líkamsþol. 

Lýsing: Þátttakendum er skipt í tvo hópa og þeir snúa andspænis hvor öðrum. Valinn er 

leiðtogi úr hvorum hópi fyrir sig og stendur hann fyrir framan hópinn sinn á móti hinum 

leiðtoganum. Leiðtogararnir slást líkt og þeir væru með trésverð í hendi og sveifla því 

lipurlega, hver leiðtogi getur notað sex stungur eða sveiflur.  

1. Sveifla eins og ætlunin sé að höggva höfuð af andstæðingnum, þá þarf 

andstæðingurinn og allt liðið hans að beygja sig til að forðast sverðið. 
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2. Sveifla líkt og höggva eigi fætur andstæðinga, en þá hoppa andstæðingarnir 

upp. 

3. Höggva með skýrri hreyfingu til hægri en andstæðingur stekkur í gagnstæða átt 

4. Höggva með skýrri hreyfingu til vinstri en andstæðingur stekkur í gagnstæða átt 

5. Höggva beint niður í miðju líkt og viðkomandi sé að kljúfa andstæðinginn í 

herðar niður, hópur andstæðingsins klofnar þá og stekkur þá í sitt hvora áttina 

6. Leiðtoginn stingur sverðinu beint fram og heldur með báðum höndum um 

sverðið og stígur eitt skref fram en um leið hörfar andstæðingurinn eitt skref 

afturábak. 

Kennari gefur leiðbeiningar og gott er að byrja á að nota eina stungu í einu. Fyrst 

stingur leiðtogi A en leiðtogi B og hans lið bregst við, því næst stingur leiðtogi B, en 

leiðtogi A og hans lið hörfar. Svona gengur þetta sitt á hvað undir dyggri stjórn 

kennarans. Allir í hópunum fá að prófa að vera leiðtogar. Kennarinn getur svo stungið 

upp á því að liðin noti fleiri en eina stungu. Þau mega stinga í einu allt upp í fimm 

stungur. Kennarinn leyfir leiðtogunum einnig að berjast frjálst. Uppstilling á hópunum 

tveimur á að vera þannig að gott bil sé á milli leiðtoganna og að liðin séu í beinni línu 

fyrir aftan leiðtogann, einni eða fleirum, allt eftir því hvernig rýmið er (Boal, 2002, bls. 

81). 

Hópvinna (40 mínútur) 

Að leik loknum fara nemendur í hópana sem þeir völdust í í dýraleiknum og halda 

áfram að vinna með leikþáttinn sinn. Misjafnt getur verið á hvaða stigi hóparnir eru 

komnir á þessari stundu. Þeir sem eru með sitt á hreinu, geta þá prófað að skipta um 

hlutverk innan hópsins eða æft sig í að taka eina og eina persónu í kastljósið * til að 

dýpka skilning sinn á persónunni. Þá er einnig inn í myndinni að æfa mismunandi endi á 

leikþættinum. Aðrir sem eru styttra komnir æfa leikþáttinn sinn. 

*Kastljós 

„Aðferð: Nemandi sest í stól fyrir framan nemendahópinn. Hann er í hlutverki persónu. 

Hann situr fyrir svörum nemenda og kennara um þessa persónu og afstöðu hennar. 

Aðferðin getur varpað frekara ljósi á frásögn eða ástæður fyrir framvindu sögunnar 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls.28)“. 
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Umræður (10 mínútur) 

Í lok tímans sest kennari niður með nemendum og tekið er saman hvað er búið að gera 

í tímanum. Hver er staða hópanna? Hvernig er samstarfið búið að ganga? Kennari leyfir 

nemendum að tjá sig og hvetur nemendur til uppbyggjandi umræðna. 

Tími (80 mínútur) 

Kennari sest með nemendum í hring og kynnir fyrir þeim sýningarferlið í 

Þátttökuleikhúsi og útskýrir hvaða hlutverki Jóker gegnir. 

Reglur og skipulag Þátttökuleikhúss (20 mínútur) 

Jóker: 

Jóker gegnir því hlutverki að stjórna sýningunum, umræðum og inngripum. Jókerinn 

útskýrir reglur í upphafi, áður en sýningin byrjar. Hann lætur áhorfendurna vita að þeir 

fái að taka þátt í sýningunni en þurfi að hlúta ákveðnum reglum. Sýning er sýnd að 

minnsta kosti tvisvar sinnum og í seinna skiptið sem hún er sýnd geta áhorfendur haft 

áhrif á sögulok. 

Reglur: 

Það sem má ekki gera þegar áhorfendur vilja koma inn í hlutverk: 

Persónurnar geta ekki breytt um persónuleika, Það má aldrei nota neitt ofbeldi eða 

nota dónalegt orðbragð eða eitthvað sem tengist kynferði persónanna. Þetta eru verk 

sem herma eftir lífinu og því ekki hægt að koma með töfralausnir. Ekki má leika þann 

sem er að kúga aðra. 

Það sem má gera: 

Áhorfendur mega segja stopp og koma þá upp og leika sjálfir. Áhorfendur fá þá 

tækifæri til að hafa áhrif á söguna og hjálpa þeim sem er í vanda; koma með lausn á 

vandamálinu. 

Áhorfendur mega kalla leikara í kennsluaðferðina kastljósið og situr þá einn fyrir 

svörum í einu. Áhorfendur geta þá spurt persónuna spjörunum úr til að átta sig á 

hvernig afstaða viðkomandi persónu er í sýningunni. Aðrir leikarar mega þá aðeins 
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fylgjast með, geta ekki blandað sér í umræðuna. Gott er að þjálfa leikarana í kastljósinu 

í æfingarferlinu þá kynnast leikarar persónu sinni betur. 

Hópvinna (60 mínútur) 

Nemendur fullgera og æfa leikþáttinn sinn, kennari gengur á milli og aðstoðar eftir 

þörfum. 

Tími (80 mínútur) 

Undirbúningur (10 mínútur) 

Nemendur setjast niður í hring með kennaranum og farið er yfir skipulag tímans. 

Nemendur fá 10 mínútur í að gera leikþættina klára. Því næst tekur jókerinn við og 

hefur stjórn á sjálfu Þátttökuleikhúsinu. 

Þátttökuleikhús (60 mínútur) 

Jókerinn biður alla nemendur um að taka þátt í smá leik. Allir þurfa að standa og koma 

sér þannig fyrir að þeir sjái hina í hópnum vel. Þetta er gert til að hrista saman 

nemendur og liðki til fyrir tjáningu þegar líður á sýninguna, ef leikþættirnir eru sýndir 

öðrum en nemendum í bekknum þá fara allir í leikinn, leikarar (nemendur) og 

áhorfendur (t.d. nemendur úr öðrum bekkjum á unglingastigi). 

Leikur (5 mínútur) 

Leikurinn heitir „ Já, við skulum“. Í leiknum eiga allir að segja já við því sem sagt er. 

Jókerinn byrjar á að kalla: Eigum við að hoppa á einum fæti? Hópurinn svarar hátt og 

skýrt: Já, við skulum hoppa á einum fæti síðan hoppar hópurinn. Einhver annar út í sal 

kallar þá t.d.: Eigum við að hrópa? Hópurinn svarar: Já, við skulum hrópa og síðan er 

hrópað.. Þannig er haldið áfram í smátíma. Jókerinn stöðvar síðan leikinn og biður 

áhorfendur að fá sé sæti og tilkynnir að nú verði fyrsti leikþáttur sýndur. 

Leikþáttur sýndur 

Leikþáttur er sýndur einu sinni samkvæmt handriti/hugmyndum og má þá ekki 

stöðva leikþáttinn. Þegar það er búið tekur Jókerinn við stjórninni og spyr áhorfendur 

spurninga um verkið. 
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Eftir fyrri sýninguna: 

Jóker spyr áhorfendur út í sal, spurninga eins og:  

 Eru þið sátt við þennan endir?  

 Hvað er að gerast í leikritinu? 

 Er hægt að gera eitthvað öðruvísi?  

 Hvað er hægt að gera öðruvísi?  

 Viljið þið fá einhverja af leikurunum í kennsluaðferðina kastljósið?  

 Er atriði hér sem þið viljið sjá aftur?  

 Hvert er hið kúgandi vald? 

 Hvar gerir aðalpersónan mistök? 

 Hvernig gæti hún brugðist öðruvísi við? 

 Hvar eru staðir til inngrips? 

 Getum við lært af sýningunni? 

 Er sýningin skemmtileg/ áhugaverð/ hvetjandi? 

 Getum við notfært okkur þetta? 

 Eru aðstæðurnar sannfærandi? 

Leikritið sýnt aftur: 

Jóker biður leikarana að sýna leikritið aftur. Í þetta sinn mega áhorfendur segja STOPP 

ef þeir vilja sjá breytingu á einhverju og stöðvast þá leikarar í hlutverkum sínum eins og 

myndastyttur. Jókerinn spyr áhorfandann í hvaða hlutverk hann vil fara og aftur skal 

tekið fram að ekki má koma inn í hlutverki kúgarans. Áhorfandinn leikur núna atriðið á 

móti þeim sem veldur vandræðunum. Jóker stöðvar atriðið ef ekkert er að gerast sem 

breytir niðurstöðu sýningarinnar. Endurtaka má hvert atriði með nýjum leikurum 

(nemendum) ef ekki fæst sameiginleg niðurstaða eða ef fleiri vilja prófa. 

Eftir seinni sýninguna: 

Þegar atriðið er búið eða þegar Jókerinn stöðvar atriðið fara fram umræður á milli 

Jókers og áhorfenda. Jóker byrjar á því að þakka þeim nemanda sem kom upp á svið að 

leika og biður hina um að klappa fyrir honum. Jókerinn spyr að því loknu hvort 

áhorfendur séu sáttir með nýju útkomuna, ef ekki þá mega fleiri spreyta sig ef þeir telja 
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sig geta komið upp með betri lausn. Nemendur þurfa að hafa í huga að grípa ekki 

töfralausn og persónunni má ekki breyta. 

Að sýningu lokinni 

Jókerinn ræðir við áhorfendur um lok verksins. Ef engin lausn fæst er hægt að ræða 

það en ef lausn fannst þá getur Jókerinn til dæmis spurt hvort allir séu ánægðir með 

þann endi? Hvort þetta sé eitthvað sem áhorfendur kannast við? Gæti þetta gerst í 

raunveruleikanum? Eftir umræður þakkarJókerinn bæði áhorfendum og leikurum fyrir 

þátttökuna. 

Námsmat (10 mínútur) 

Nemendur meta frammistöðu sína í hópavinnu með jafningjamati og vinna sjálfsmat. 

Óvíst er hvort það náist að klára alla hópana á þessum tíma og því væri mögulegt að 

halda áfram í fimmtu kennslustund á svipaðan hátt og fjórði tími var, en í lok hans færi 

fram mat nemenda. Kennari myndi hins vegar meta hópana jafn óðum. 
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7 Niðurlag 

Sjálfstraust er eitt af því mikilvægasta sem hægt er að byggja upp hjá börnum og 

ungmennum. Ef nemendur finna fyrir því í náminu að kennsluaðferðir styrkja þá í námi 

má leiða að því líkum að þeir standi sig betur í námi og sjálfstraustið aukist. Með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, sem byggja ofan á fyrri reynslu nemenda, er komið til 

móts við fleiri nemendur en ef um einhæfari aðferðir væri að ræða. Fjölbreytni eykur 

ánægju fjöldans og meiri líkur er á því að bekkurinn verði betri liðsheild. Flestir 

nemendur eru á tímum mikilla breytinga, bæði líkamlegra, andlegra og félagslegra 

þegar þeir nema á unglingastigi. Þessum miklu breytingum er hægt að mæta á ýmsan 

hátt. Kennsluaðferðir leiklistar geta verið góður kostur til að takast á við breytingarnar, 

sérsteklega eru þær hentugar í lífsleiknitímum þar sem aðferðirnar stuðla að því að 

nemendur setja sig í spor annarra. Ég var á kjörsviðinu; Tónlist, leiklist og dans í námi 

mínu við Háskóla Íslands. Þar kynntist ég kennsluaðferðum leiklistar mjög vel. Ég 

upplifði á eigin skinni hversu öflug leikræn tjáning getur verið, einnig úti á vettvangi þar 

sem ég var að æfa mig í að kenna. Með leikrænni tjáningu tel ég að unglingar fá 

tækifæri til að tjá skoðanir sínar með þeim hætti að þeir taka þátt og tjá sig af eigin 

sannfæringu. Það hlýtur að vera ávinningur að fá út í þjóðfélagið nemendur sem eiga 

auðvelt með að setja sig í annarra spor, geta nálgast viðfangsefni á margvíslegan hátt 

og eiga auðvelt með að koma með fjölda hugmynda, geta rökrætt val þeirra og hrint 

þeim í framkvæmd. Þátttökuleikhús gæti komið inn sem sterk kennsluaðferð á 

unglingastigi þar sem möguleiki væri á því að samþætta leikræna tjáningu og lífsleikni. 

En þetta er bara ein aðferð af svo mörgum, ég myndi gjarnan vilja sjá aðferðir leiklistar 

í fleiri námsgreinum. Tel það gera námið skemmtilegra og fjölbreyttara bæði fyrir 

nemendur og kennara.  
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9 Fylgiskjöl 

  

Mat á umræðum í skólastofu 

 Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 

Skýrir mál sitt vel     

Heldur sig við efnið     

Hlustar á aðra     

Tekur virkan þátt     

Spyr góðra spurninga     

Styður aðra     

Styður mál sitt með 

rökum 

    

 

Mat á frammistöðu í hópavinnu 

Nafn:__________________________________________________________________ 

Dagsetning:__________________  Verkefni:__________________________________ 

 Alltaf Oftast Sjaldan Nánast aldrei aldrei 

Tók virkan þátt í starfinu      

Sýndi áhuga      

Lagði mig fram um að skapa 

góðan starfsanda 

     

Hlustaði á það sem lagt var 

til málanna 
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Vinnusemi – sjálfsmat 

Hversu vel vinn ég? 

Nafn:__________________________________________Dagsetning:_______________ 

 Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ég vinn vel í tímum     

Ég tek þátt í verkefnum     

Ég skipulegg vinnu mína vel     

Ég hef gaman af að glíma við ný 

viðfangsefni 

    

Ég reyni að hætta ekki fyrr en 

verkefninu er lokið 

    

Ég skila verkefnum á réttum tíma     

Ég geng vel frá verkefnum     

Ég er kurteis     

Ég kem vel undirbúin(n) í tima     

Ég tek þátt í umræðum     

Ég vinn vel ein(n)     

Ég vinn vel með öðrum     

Ég sækist eftir að vinna í hóp     

Ég vinn vel undir stjórn annarra     

Ég er góður hópstjórnandi     

Ég hef stjórn á skapi mínu þó ég 

sé ekki sammála 

    

Ég tek tillit til annarra     
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Klípusögur  

Facebook 

Silja sem er 15 ára situr inni í herberginu sínu og er í tölvunni. Hún er á Facebook. 

Mamma hennar bankar á dyrnar og segir henni að Gugga og Magga séu komnar. Þær 

koma inn í herbergið til hennar og setjast hjá Silju. Hún sýnir þeim vinabeiðni frá 

einhverjum strák sem þær þekkja ekki neitt en er voða sætur samkvæmt myndum. 

Stelpurnar ýta á hana að samþykkja gaurinn sem hún og gerir. Skömmu seinna er hann 

kominn inn á spjallið og fer að segja henni hvað honum lítist vel á hana og hvor hún sé 

til í að hitta hann um kvöldið. Hann vill sækja hana. Hún er ekki alveg viss en hann 

þrýstir á hana. Hann hafi ekki endalausan tíma og langi svo að hitta hana. Stelpurnar 

þrýsta á hana líka, þetta sé hrikalega flottur gaur og hann sé með bílpróf og allt. Hún 

ákveður á endanum að hitta hann og segir „ok“. Þegar hún hittir gaurinn kemur í ljós 

að hann er miklu eldri en hún. Silja verður hrædd og hún veit ekki hvernig hún á að 

sleppa frá honum án vandræða. 

 

Ekki komin með bílpróf 

Palli er 16 ára töffari, eða svo virðist hann vera. Hann kemur frá brotnu heimili, 

foreldrar hans eru drykkfelld og bróðir hans kominn í mikla dópneyslu. Palli er með 

grímu í skólanum því innst inni langar hann í venjulega fjölskyldu og venjulegt 

fjölskyldulíf. Foreldrar hans sinna honum lítið sem ekkert. Lítið er um peninga á 

heimilinu og hann á erfitt uppdráttar í skólanum. Lárus er strákur sem umgengst Palla 

þegar hann vantar eitthvað. Í þetta skiptið vill hann að Palli keyri sig og vin sinn í partý, 

hann ætlar að borga honum 10.000 kall fyrir. Palli segir já – því hann vantar sárlega 

peninga. Palli getur komist í vandræði þar sem hann hefur áður verið tekinn fyrir að 

keyra, en hann er auðvitað ekki komin með bílpróf 16 ára gamall. Guðrún sem er 

vinkona Palla reynir að fá hann ofan af þessu en Palli verður bara illur og öskrar á hana. 

Hann sé búin að fá nóg af þessu peningaleysi og hann ætli bara víst að keyra Lárus. Það 

er hálka úti og Palli missir bílinn útaf… bílinn fer nokkrar veltur…  
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Framtíðarnám  

Kári er hress strákur sem er vinur allra í skólanum, alltaf í góðu skapi og stundar nám 

sitt af kappi og er á góðri leið með að vera hæstur í bekknum þegar hann lýkir 

grunnskóla í vor. Foreldrar Kára eru búin að ákveða að Kári mun sækja um í MR en Kára 

langar ekkert í MR, hann langar að fara í Borgarholtsskóla á listabraut. Foreldrarnir eru 

harðir á þessu og segja listamenn aldrei fá neitt borgað og þetta verði bara vesen. 

Foreldrar Kára segja að ef hann sæki um í Borgarholtsskóla, þá verði hann að fara að 

vinna með skólanum því þau bjóði ekki aðstoð við slíkt nám, en eru til í að halda 

honum alveg uppi ef hann fer í MR og svo í lögfræðina… Kári ákveður að sækja um í 

MR…. 

 


