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Ágrip	  

Verkefnið Leikum að uppbyggingu sjálfsaga – Notkun leikrænna aðferða við kennslu 

Uppeldis til ábyrgðar er lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Útbúið hefur verið kennsluefni sem er ætlað til þess að leiða saman 

aðferðir leiklistar og Uppeldis til ábyrgðar í kennslu. Kennsluefnið samanstendur af 

fjölbreyttum leikrænum æfingum og þremur heildstæðum leikferlum sem henta 

nemendum á mismunandi aldri. Í greinagerð sem fylgir kennsluefninu er 

hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar kynnt og rök færð fyrir gagnsemi notkunar 

leikrænna aðferða við kennslu þess. Einnig er bent á tengsl Uppeldis til ábyrgðar og 

notkun leikrænna aðferða við nýja Aðalnámskrá grunnskóla. 

Greinagerðinni er ætlað að útskýra tilgang kennsluefnisins. 
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1.	  Inngangur	  

Á Íslandi voru 42.365 börn og 7.337 starfsmenn í 171 grunnskóla árið 2011 (Hagstofa 

Íslands 2012). Í svo stórum hópi má gera ráð fyrir að margvíslegir árekstrar og 

samskiptavandamál komi upp á degi hverjum og því mikilvægt að nemendur og 

starfsfólk kunni skilvirkar og gagnlegar leiðir til að takast á við samskiptavandamál á 

uppbyggilegan hátt. 

Í mörgum skólum eru notuð heildstæð uppeldiskerfi til að skapa góðan skólabrag eða 

takast á við vandamál. Eitt slíkt kerfi nefnist Uppeldi til ábyrgðar og mun ég kynna þá 

hugmyndafræði lítilega hér á eftir, þar sem ég tel að hún fari mjög vel með aðferðum 

leiklistar í skólastarfi. 

Aðferðir leiklistar stuðla markvisst að því að styrkja sjálfsmynd unglinga þannig að 

þeir taki ákvarðanir sem byggðar eru á eigin skoðunum og tilfinningum en ekki vegna 

áhrifa frá félögunum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:8). Markmið 

uppalenda sem nota hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar er að styrkja hvern 

einstakling í því að vera sú manneskja sem hann vill vera í stað þess að láta stjórnast 

af geðþótta annarra (Gossen 2007:33). Það er því sameiginlegt þeim sem nota aðferðir 

leiklistar og þeim sem nota Uppeldi til ábyrgðar að vilja stuðla að því að nemendur 

verið sjálfstæðir og byggi ákvarðanir sínar á eigin gildum en fljóti ekki bara með 

straumnum.  

Í þessari greinagerð er að finna kynningu á hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar og 

rökstuðning fyrir því hvers vegna aðferðir leiklistar henta til að kenna uppbyggingu 

sjálfsaga. Í greinagerðinni verður ekki fjallað um uppruna leikrænnar tjáningar sem 

kennsluaðferðar heldur aðeins bent á hvers vegna kennsluaðferðir leiklistar fara vel 

með Uppeldi til ábyrgðar. 

Með kennsluefninu sem fylgir greinagerð þessari hef ég hug á gefa kennurum sem 

nota Uppeldi til ábyrgðar innsýn í kennsluaðferðir leiklistar með því að kynna nokkrar 

leiðir til að vinna með hugmyndafræðina á leikrænan hátt. Efnið er ekki hugsað sem 

grunnkennsluefni í Uppeldi til ábyrgðar heldur sem viðbót við þau verkefni sem þegar 

eru til. Það er von mín að kennarar muni vinna með aðferðir leiklistar eftir reynslu 

sína af þessu kennsluefni og nýta þær í annarri vinnu sinni með uppbyggingu sjálfsaga 

nemenda. 
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2.	  Uppeldi	  til	  ábyrgðar	  

Markmið uppalenda sem nota hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar er að styrkja 

hvern einstakling í því að vera sú manneskja sem hann vill vera í stað þess að láta 

stjórnast af geðþótta annarra (Gossen 2007:33).Uppeldi til ábyrgðar er 

hugmyndafræði sem miðar að því að laga það sem aflaga fer í samskiptum á þann hátt 

að sá sem braut af sér læri af mistökum sínum. Aðferðin miðar að því að halda 

einstaklingnum í hópnum og hjálpa honum að bæta og aga sjálfan sig. Lögð er áhersla 

á að einstaklingurinn læri, vaxi og þroskist (Gossen 2006:123). 

Uppeldi til ábyrgðar (e. restitution) er hannað af Diane Gossen og fleiri 

fræðimönnum, en Gossen byggir kerfið fyrst og fremst á kenningum Williams 

Glassers og siðfræði frumbyggja Ameríku. Síðar hafa komið til rannsóknir Erics 

Jensens á heilastarfsemi og gagnrýni Alfies Kohns á ytri stýringu og umbunum sem 

styrkja þessar kenningar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson 2007) 

Gossen hefur aðlagað þessi fræði skólastarfi í samvinnu við Judy Anderson og fleiri 

kennara og fræðimenn og sett þau í samhengi við kennslu barna. 

2.1	  Kenningar	  Williams	  Glassers	  

William Glasser var menntaður efnafræðingur og síðar sálfræðingur. Glasser fer 

óvenjulegar leiðir í nálgun sinni, til að mynda telur hann að öll sálfræðileg vandamál 

sem ekki er hægt að skýra með líffræði megi rekja til vankunnáttu fólks í samskiptum 

við það samferðafólk sitt sem það telur mikilvægt (The William Glasser institute 

2010). Fólk hagi sér ekki óskynsamlega vegna þess að það sé veikt heldur sé því 

einmitt öfugt farið, að litið sé á fólk sem veikt vegna þess að það hagi sér 

óskynsamlega (Glasser 1965b:viii). Hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar byggir á 

þremur meginkenningum Glassers; sjálfsstjórnarkenningunni (e. reality therapy), 

raunsæiskenningunni (e. control theory eða choice theory) og gæðaskólanum (e. 

quality school). 

2.1.1	  Sjálfsstjórnarkenning	  Glassers	  (Control	  Theory)	  

Sjálfsstjórnarkenningu sína setti Glasser fram árið 1986 í bókinni Control Theory, 

rúmum áratug síðar eða 1998 breytti hann nafni kenningarinnar í choice theory þar 

sem hann taldi að orðið control gæti valdi misskilningi og choice ætti betur við. 

Kenningin er að öðru leyti óbreytt (Glasser 1998;ix). 
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Aðalinntak sjálfsstjórnarkenningar Glassers er að við getum aðeins stjórnað okkur 

sjálfum, en ekki öðrum. Af því leiðir að enginn ber ábyrgð á hegðun okkar og 

gjörðum nema við sjálf, þar sem enginn annar stjórnar okkur. Við erum stöðugt að 

leitast við að uppfylla félagslegar grunnþarfir okkar og Glasser telur orsök vanlíðunar 

og slæmrar hegðunar vera þá að einstaklingarnir nái ekki að uppfylla þarfir sínar í sátt 

við sjálfa sig og aðra menn. Grunnþarfirnar sem Glasser telur sameiginlegar öllum 

mönnum eru fimm; 1) öryggi, 2) ást og umhyggja, 3) áhrif og viðurkenning, 4) frelsi 

og sjálfstæði og 5) gleði (Glasser1986:23). 

Þarfirnar eru missterkar og samsetning þeirra mismunandi hjá hverjum einstaklingi. 

Þær geta einnig verið breytilegar hjá hverjum einstakling á mismunandi tímum. 

Glasser hafnar þeim kenningum atferlisfræðinnar að ytri áreiti geti stjórnað 

viðbrögðum okkar. Öll hegðun okkar er valin í þeim tilgangi að uppfylla einhverja af 

þessum grunnþörfum og er besta mögulega leið einstaklingsins til að uppfylla 

þarfirnar á hverjum tíma. Það er því mikilvægt að þekkja birtingarmyndir hverrar 

þarfar til þess að hægt sé að uppfylla þær á ábyrgan hátt í sátt við samferðafólk sitt án 

þess að skerða framtíðarmöguleika sína eða annarra á að uppfylla þarfir sínar (Gossen 

2008:33-35). 

Glasser telur að allir menn þurfi að uppfylla allar þarfirnar en í mismiklum mæli á 

mismunandi tímum. Ef einstaklingur kann ekki eða fær ekki tækifæri til að uppfylla 

félagslegar þarfir sínar finnur hann fyrir samskonar skortseinkennum og þegar 

líffræðilegar þarfir hans eru óuppfylltar. 

Fólk getur upplifað mjög mikla innri togstreitu þegar ólíkar þarfir gera oft vart við sig 

á sama tíma og jafnvel getur ósjálfbær uppfylling einnar þarfar skapað skortsástand í 

annarri þörf. 

Gossen vill kenna börnum að þekkja félagslegar þarfir sínar og vega og meta leiðir til 

að uppfylla þær með það að markmiði að hljóta lífsfyllingu og verða þær manneskjur 

sem þau vilja vera í sinni óskaveröld. 

Óskaveröldin er eins og liggur í orðanna hljóðan besta mögulega útkoma sem við 

getum hugsað okkur. Óskaveröldin er hugmynd frá Glasser, en hann telur að í 

óskaveröld okkar höfum við þá hluti, staði og persónur sem við teljum gagnast okkur 

við að uppfylla þarfir okkar. Óskaveröldin er í sífelldri endurskoðun og ef nemendur 

fá ekki tækifæri til að uppfylla þarfir sínar í skólanum er hætt við að með tímanum 

fjarlægi þeir skólann úr óskaveröld sinni. Skólatíminn verður þá aðeins bið eftir að 

komast á aðra og mikilvægari staði. Með því að kenna nemendum að uppfylla þarfir 
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sínar innan skólans má hjálpa þeim að halda skólanum inni í óskaveröldinni og stuðla 

þannig að frekari tækifærum til náms. 

Við uppfyllingu félagslegra þarfa gildir sama hér og nú lögmál og við uppfyllingu 

líffræðilegra þarfa. Þó að nemandi sé svangur lengi verður hann jafn saddur eftir 

hádegismatinn og sá sem borðaði í morgun, þannig að nemandi sem býr við mikið 

óöryggi heima hjá sér getur samt fundið til öryggis í skólanum ef aðstæður þar bjóða 

upp á það. Nemandi sem er lagður í einelti í frímínútum finnur ekki fyrir öryggi í 

frímínútunum, en gæti vel verið í jafnvægi inni í kennslustofunni og heima hjá sér. 

Þarfirnar eru allar mikilvægar og hver og einn hefur mismunandi blöndu þessara 

þarfa. Hér á eftir verður fjallað um hverja og eina af hinum fimm félagslegu 

grunnþröfum mannsins og hvernig fræðimenn Uppeldis til ábyrgðar telja þær birtast 

hjá ungu fólki, sérstaklega á vettvangi skólastarfs. 

Öryggi	  

Öryggisþörfin er ólík hinum þörfunum að því leyti að við þurfum hana til að halda 

lífi, til dæmis með mat og drykk, klæðum og húsaskjóli. Þessa þörf einstaklinga þarf 

að uppfylla áður en hægt er að uppfylla hinar sálrænu þarfir (Shimoji 2009:46). Þó 

hafa einstaklingar missterka öryggisþörf, sumum nægir að útvega sér mat og 

húsaskjól dag frá degi á meðan aðrir gera áætlanir, tryggja eigur sínar og leggja inn á 

sparnaðarreikninga. 

Ást	  og	  umhyggja	  

Einstaklingar sem hafa ríka þörf fyrir ást og umhyggju eru félagslyndir og vinna vel 

með öðrum. Það skiptir þá miklu máli að fá viðurkenningu frá hópnum og eru oft 

uppteknir af því að öðrum líki vel við þá. Í skólum læra þessir nemendur oft til að 

kennaranum líki vel við þá eða til að gera foreldra sína glaða. Á unglingsárunum 

færist áherslan oft frá kennara og foreldrum yfir á vinahópinn (Gossen 2008:35-38). 

Áhrif	  

Einstaklingar sem hafa ríka þörf fyrir völd (e. power) vilja vera við stjórnvölinn, þeir 

þola illa að gera mistök og fylgjast vel með og gera áætlanir áður en þeir prófa nýja 

hluti. Þeir eru mjög skipulagðir og hafa keppnisskap (Gossen 2008:35-38).  
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Frelsi	  

Einstaklingar sem hafa ríka þörf fyrir frelsi vilja hafa tilbreytingu, þeir breyta gjarnan 

verkefnum í skólanum til að gera þau áhugaverðari og eru áfjáðir í að prófa nýja hluti 

(Gossen 2008:35-38). 

Gleði	  

Einstaklingar sem hafa ríka þörf fyrir gleði eru oft skapandi, áhyggjulausir og hafa 

gaman af lífinu, þeir hafa mörg áhugamál og sinna þeim af kappi. Þau börn sem hafa 

þessa þörf mjög sterka eru jafnvel skemmtileg þegar þau eru óþekk (Gossen 2008:35-

38). 

 

Allir einstaklingar hafa mismunandi blöndu af þessum fimm grunnþörfum, barn getur 

verið ofurskipulagt, með mikla áhrifisþörf en á sama tíma verið skapandi og haft 

gaman af lífinu í gleði sinni. 

2.1.2	  Raunsæiskenning	  Glassers	  

William Glasser starfaði sem sálfræðingur um margra ára skeið og á þeim vettvangi 

varð raunsæiskenning hans til. Raunsæiskenningin er upphaflega hugsuð sem 

samtalsmeðferð milli meðferðaraðila og skjólstæðings. Gossen aðlagar 

vinnuaðferðirnar að hefðbundnu skólastarfi þar sem kennarar og aðrir starfsmenn 

skóla fara í hlutverk meðferðaraðilans til að hjálpa börnum sem eru í vanda. Glasser 

taldi ljóst að þeir sálrænu erfiðleikar sem hrjáðu skjólstæðinga hans væru tilkomnir 

vegna þess að upplifun þeirra á raunveruleikanum var órökrétt og þeir voru því að 

reyna að uppfylla þarfir sínar á óraunhæfan hátt. Til þess að hjálpa þeim þyrfti 

meðferðaraðilinn að ávinna sér traust skjólstæðingsins og fá hann til að komast að því 

hvað það væri sem hann raunverulega vildi. Þá væri hægt að aðstoða viðkomandi við 

að gera raunhæfa áætlun til að ná því markmiði á sem áhrifaríkastan hátt í sátt við 

sjálfan sig og aðra menn (Glasser 1965a:20-21). 

Í Uppeldi til ábyrgðar er þessi aðferð notuð til að hjálpa nemendum sem hafa brotið af 

sér að bæta fyrir misgjörðir sínar og finna betri leiðir til að leysa úr samskonar vanda 

ef hann kemur upp aftur. Mikið er lagt upp úr því að sá sem ræðir við barnið sé 

yfirvegaður og ekki ógnandi á nokkurn hátt. Barnið verður að finna til öryggis og geta 

treyst viðkomandi til þess að geta átt í innihaldsríkum samræðum sem leiða til 

lausnar. 
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2.1.3	  Gæðaskóli	  Glassers	  

Gæðaskólinn er skóli sem byggir á hugmyndum Glassers um innri stjórnun og þarfir 

einstaklings. Eins og áður sagði hafnar Glasser kenningum atferlisfræðinga um ytri 

stýringu hegðunar. Glasser telur að við getum ekki þvingað nemendur til náms eða 

góðrar hegðunar heldur þurfi að vekja áhuga nemenda og hjálpa þeim að finna innri 

hvöt sína til þess að hegða sér í sátt við aðra og læra í skólanum. Fullorðið fólk vinnur 

ekki vel þegar það er beitt þvingunum, það gera börn ekki heldur, þá er vinnan aðeins 

innt af hendi til þess að sleppa við refsingu en ekki til að öðlast lífsfyllingu (Glasser 

1992: 186). 

2.2	  Siðfræði	  frumbyggja	  Ameríku	  

Hin stoðin sem grunnur Uppeldis til ábyrgðar hvílir á kemur frá frumbyggjum 

Norður-Ameríku. Þeir kenna börnum sínum að dæma ekki fólk heldur gjörðir þeirra. 

Þeir sem breyti rangt séu haldnir veikleikum og þurfi að finna sér lausn, en séu ekki 

vont fólk. Mistök eru eðlileg og æskileg til þess að einstaklingur fái tækifæri til að 

læra og bæta sig. Frumbyggjarnir reyna að ýta undir sjálfstæði hjá börnum frekar en 

blinda hlýðni (Gossen 2006:32-37). Hjá Gossen koma þessar hugmyndir fram sem 

mikilvægi þess að nemandinn sjálfur skapi lausnina í þeim vanda sem hann hefur 

skapað sér og/eða öðrum. Að barnið sjálft finni lausn sem ekki bara leiðréttir 

misgjörðirnar heldur færi það sjálft skrefi nær því að vera sú manneskja sem það vill 

vera. 

2.3	  Heilarannsóknir	  Jensens	  

Eric Jensen er menntaður í ensku og líffræði, en hans helsta ástríða er áhrif heilans á 

nám og áhrif náms á heilann. Hann hefur stundað rannsóknir sínar í 20 ár og nýtt 

niðurstöður þeirra við kennslu og ritun handbóka um kennslu og menntakerfi 

(JensenLearning 2012). Það nám sem Jensen telur búa til flestar nýjar tengingar í 

heilanum er nám sem byggir á því að reyna margar leiðir þar til einstaklingurinn nær 

markmiði sínu, að gera mistök, breyta einhverju og ná árangri. Þá lærir heilinn ekki 

bara hvaða leið er góð heldur einnig hvaða leiðir eru verri (Jensen 1998:15-16). 

Þegar Jensen fjallar um mikilvægi þess að hafa jákvætt námsumhverfi tekur hann 

einnig fram að ef nemandi upplifir ógnun í umhverfi sínu muni hann ekki læra. 

Ógnanir í skólanum geta til dæmis verið niðurlæging, ásakanir, óraunhæfar kröfur, 

eftirseta, kaldhæðni og einelti (Jensen 1998:30). Þegar heilinn metur það sem svo að 
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einstaklingnum sé ógnað breytist virkni heilans. Blóðflæði til heilabarkarins minnkar 

verulega, en eykst að sama skapi til heilastofnsins. Heilabörkurinn er sá hluti heilans 

sem við notum til að velta fyrir okkur möguleikum og gera áætlanir en heilastofninn 

hefur þau einu markmið að forða einstaklingi frá hættu eða berjast við hana. Nám sem 

byggist á starfsemi heilastofnsins verður því aldrei annað en yfirborðskennd 

staðreyndaþekking en ef heilabörkurinn er virkur geta nemendur ígrundað og skapað 

nýja þekkingu (Jensen 1998:55). 

Jensen fjallar einnig um tilraunir á rottum sem sýndu að hæfileg örvun jók 

heilastarfsemi dýranna. Hins vegar minnkaði heilastarfsemi þeirra svo mikið þegar 

þeim leiddist að heilinn sem líffæri rýrnaði ef örvunin var lítil eða engin til langs tíma. 

Af því má áætla að leiði í skóla sé ekki aðeins til óánægju fyrir nemendur heldur geti 

hann beinlínis verið skaðlegur heila þeirra (Jensen 1998:40). Að mati Jensens byggir 

jákvætt námsumhverfi á tveimur þáttum; öryggi til þess að heilabörkurinn verði 

virkur, og hæfilegum áskorunum svo að heilinn geti vaxið og dafnað. 

Leiklistarfrömuðurinn Brian Way vildi að kennarar hjálpuðu nemendum að skynja 

sjálfa sig og heiminn til fulls með öllum skynfærunum í gegnum leiklistaræfingar. 

Með því að örva ímyndunarafl nemenda er hægt að gera hversdaginn meira spennandi 

(Way 1967:56-57). Þannig gæti leiklist í kennslu unnið gegn þeim skaðlegu áhrifum 

leiða sem Eric Jensen talar um (Jensen 1998:40). 

2.4	  Hugmyndir	  Alfie	  Kohn	  

Hugmyndir Alfie Kohn um umbun og refsingar svipar mjög til hugmynda Glassers. 

Kohn er rithöfundur frá Boston sem hefur skrifað mikið um menntakerfið, en hann 

hefur gagnrýnt hefðbundnar atferliskenningar harðlega eins og Glasser. 

Hefðbundnar atferliskenningar byggja á rannsóknum Skinners, Watsons og Pavlovs 

og er grunnþáttur þeirra að hægt sé að stjórna hegðun fólks með ytri þáttum eins og 

umbunum og refsingum. Kohn heldur því fram að ytri umbun, eins og verðlaun og 

einkunnir muni draga úr innri hvatningu einstaklinga og þar með sjálfstæði þeirra. 

Kohn telur að umbun virki aðeins til skamms tíma og aðeins þegar yfirvald er viðstatt 

til að útdeila umbunum eða refsingum (Kohn 1999:4). Hugmyndir Kohns eru að 

miklu leyti samhljóma hugmyndum Jensens, en rannsóknir hans hafa sýnt fram á að 

heilinn hafi innra hvatningarkerfi sem kemur fram sem efni sem heilinn framleiðir 

þegar einstaklingi líður vel. Þegar einstaklingi er veitt ytri umbun truflar hún þessa 

innri starfsemi, vellíðanin kemur vegna verðlaunanna en ekki vegna vel unnins verks. 
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Þegar búið er að endurtaka þetta nógu oft fer heilinn að þarfnast þessara verðlauna til 

þess að framleiða vellíðunarefni. Vel unna verkið hefur tapað gildi sínu í sjálfu sér því 

verkið er nú aðeins unnið af hendi til að hljóta verðlaun. Það er misjafnt hvað það er 

sem lætur einstaklingi líða vel og því ósanngjarnt að byggja nám á umbunum sem láta 

sumum líða vel en öðrum ekki (Jensen 1998:64-65). 
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3.	  Leiklist	  sem	  kennsluaðferð	  Uppeldis	  til	  ábyrgðar	  

Börn koma með þá færni í skólann að geta lifað sig inn í ímyndaðar aðstæður. Það er 

svo hlutverk kennaranna að nýta sér þá kunnáttu barnanna (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004:8). Leikur og leiklist hafa verið notuð við kennslu barna frá 

örófi alda. Þeir sem hafa nýtt sér þær aðferðir í almennu skólastarfi hafa flestir séð að 

það hentar vel, en það var ekki fyrr en á ofanverðri 20. öld sem hægt var að sýna fram 

á það með rannsóknum hvers vegna leiklist hentar í kennslu. Rannsóknir á virkni 

heilans sýna að þegar einstaklingur þykist gera eitthvað eða ímyndar sér það, virkjast 

sömu stöðvar og myndast sömu tengingar í heilanum og þegar hann raunverulega 

gerir það (Baldwin 2004:26). Því má ætla að sú reynsla sem nemendur hljóta í 

samskiptum í hinum ímyndaða heimi leiklistarinnar nýtist þeim í raunveruleikanum. 

Leiklist í námi byggir á þeirri aðferð að nemendur vinna með það námsefni sem þeir 

eru að fást við hverju sinni, eins og til dæmis uppbyggingu sjálfsaga, þeir vinna 

leikferli sem byggt er á námsefninu og þannig verður til saga sem sögð er af 

nemendunum sjálfum. Í ferlinu lifa þeir sig inn í ímynduðu aðstæðurnar og byggja 

upp samskipti milli persónanna. Áhersla er lögð á að nemendur læri í gegnum þetta 

ímyndaða ferli, að þeir skoði mannlega eiginleika og samskipti á sama tíma og þeir 

taki ákvarðanir og myndi sér skoðanir út frá hlutverki sínu (Ása Helga Ragnarsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir 2010:1-2). 

Með notkun leikrænna aðferða í kennslu er hægt að búa til smækkaða, örugga mynd 

af heiminum. Í þeirri smækkuðu mynd, í öryggi hópsins, geta nemendur fengið að 

prófa lausnir og leiðir í samskiptum án þess að það hafi raunverulegar afleiðingar fyrir 

þá. Nemendur fá tækifæri til að upplifa óæskilega hluti og bregðast við þeim án þess 

að þurfa að setja sjálfa sig í hættu eða opinbera sig á nokkurn hátt (Neelands1992:50).  

Í Uppeldi til ábyrgðar er gengið út frá því að hver einstaklingur sé á hverjum tíma að 

gera það sem hann telur best til að uppfylla grunnþarfir sínar. Í þeirri vinnu sinni gerir 

hann oft mistök sem hann lærir að nýta sem tækifæri til að öðlast meiri færni í að 

uppfylla þarfir sínar í betri sátt við sjálfan sig og samfélagið. Með því að nota aðferðir 

leiklistar geta nemendur fengið að gera mistök og prófa ýmsar leiðir og lausnir án 

þess að þurfa að takast á við raunverulegar afleiðingar mistakanna. 
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4.	  Leiklist	  og	  Uppeldi	  til	  ábyrgðar	  í	  nýrri	  Aðalnámskrá	  grunnskóla?	  

Samkvæmt nýrri Aðalnámskrá grunnskóla eiga grunnþættir menntunnar að fléttast inn 

í allt skólastarf. Þessir grunnþættir eru sex talsins; 1) læsi, 2) sjálfbærni, 3) jafnrétti, 4) 

lýðræði og mannréttindi, 5) heilbrigði og velferð og 6) sköpun (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011:14). Leiklist og Uppeldi til ábyrgðar hafa marga snertifleti við þessa 

sex grunnþætti og getur hlutur beggja vaxið mjög í íslensku skólastarfi. Í eftirfarandi 

köflum er bent á hvernig aðferðir leiklistar og Uppeldis til ábyrgðar geta komið að 

gagni við að gera þessum grunnþáttum menntunnar hærra undir höfði í skólastarfi. 

Læsi	  

Læsi er í Aðalnámskrá grunnskóla ekki aðeins það að lesa orð og skrifa heldur er átt 

við læsi í víðara samhengi. Markmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni 

sem völ er á (Aðalnámskrá grunnskóla 2011:17). Hluti af þeim verkefnum sem 

tilheyra Uppeldi til ábyrgðar er að skilgreina hlutverk hvers og eins nemanda innan 

skólasamfélagsins og ræða og ná sátt um skilgreiningar á orðum sem tengjast hegðun, 

tilfinningum og líðan. Lagt er upp með ákveðið verklag til þess að hjálpa börnum að 

skilja huglæg gildi (Gossen 2006:174). Leiklist snýst alltaf um samskipti með notkun 

leikrænna aðferða þjálfast börn í að lesa líkamstjáningu annarra og öðlast færni í að 

sjá aðstæður, atvik, persónur og upplýsingar út frá mismunandi sjónarhornum (Bowell 

og Heap: 2001:21). 

Sjálfbærni	  

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni 

sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um jafnvægi og það að mæta þörfum samtíðar án 

þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að uppfylla sínar þarfir. Í tengslum 

við menntun til sjálfbærni felst einnig að skapa samábyrgt samfélag þar sem reynt er 

að þroska hvern einstakling sem virkan þátttakanda sem er meðvitaður um gildi, 

viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart jafnrétti, lýðræði, mannréttindum og 

framtíðarsýn (Aðalnámskrá grunnskóla 2011:17-18). Það er grunnhugmynd Uppeldis 

til ábyrgðar, að hver og einn beri ábyrgð á sjálfum sér og sínum gjörðum og þurfi að 

læra að uppfylla þarfir sínar án þess að troða öðrum um tær. Einnig að hver 
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einstaklingur hafi einstaka upplifun og framlag hvers og eins því mikilvægt og 

einstakt fyrir samfélagið í heild. Unnið er út frá því að hagsmunir heildarinnar og 

hagsmunir einstaklingsins haldist í hendur, það kemur heildinni vel að hver og einn sé 

í góðu jafnvægi. Í leiklist er sífellt verið að fá nemendur til að taka afstöðu til 

málefna, nemendur vega og meta kosti og galla í öryggi ímyndunarveruleikans og fá 

þar mikilvæga æfingu í því að vera virkir og nýtir þátttakendur í samfélagi. 

Jafnrétti	  

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis (Aðalnámskrá grunnskóla 2011:19-20). Í 

Uppeldi til ábyrgðar er lögð rík áhersla á þátttöku allra í ákvarðanatöku, fjölbreytni, 

virðingu og jákvæðum samskiptum í umhyggjusömu samfélagi. Með því að fá 

nemendur til að setja sig í spor annarra kynnast þeir öðrum sjónarhornum og 

viðhorfum en sínum eigin og geta fengið að upplifa eigin fordóma. 

Því hefur verið haldið fram að þegar einhver hefur sannarlega hlustað á og meðtekið 

sögu annars geti hann ekki hugsað sér að skaða þann einstakling. Með leiklist er þessi 

speki tekin skrefinu lengra, nemandi fær að vera einhver annar en hann er, upplifir 

sögur annarra og bregst við þeim (Dickinson, Neelands og Shenton Primary School 

2006:15). 

Lýðræði	  og	  mannréttindi	  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að forsenda lýðræðis sé samábyrgð, meðvitund og 

virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og hafa 

áhrif nær og fjær. Einnig að mikilvægt sé að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins 

og aðferðum sé tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011:19). Nám í gegnum leiklist er í eðli sínu félagsleg 

athöfn, sameiginleg reynsla þátttakenda, sem á að byggja á hugmyndum og hugsunum 

þeirra allra, nemenda jafnt sem kennarans. Hugmyndir nemenda eru nýttar í 

leikferlinu sem gefur þeim tækifæri til að móta það samfélag sem þeir eru 

þátttakendur í á hverjum tíma. Einnig gefur það nemendum sterkari tilfinningu fyrir 

eignarhaldi sínu á verkefninu (Dickinson, Neelands og Shenton Primary School 

2006:47). Í Uppeldi til ábyrgðar er áhersla lögð á samábyrgt samfélag og þátttöku 

hvers og eins í mótun þess. Sjálfsagi og ábyrgð á eigin hegðun, þar með töldu námi er 
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einnig einn af hornsteinum hugmyndafræðinnar. Í Uppeldi til ábyrgðar eru nemendum 

kenndar sérstakar leiðir til að finna rót ágreinings og uppbyggilegar leiðir til að leysa 

hann á þann hátt að allir standi sáttir eftir. Að auki er unnið með sáttmála um 

samskipti sem nemendur og starfsfólk vinna í sameiningu eftir umræðu um lífsgildi, 

þarfir og hlutverk, réttindi og skyldur hvers og eins innan samfélagsins. 

Heilbrigði	  og	  velferð	  

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Í skólum þarf að 

skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er hlúð að 

þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir heilbrigðis sem leggja þarf 

áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð 

samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og 

annarra (Aðalnámskrá grunnskóla 2011:21). Heilbrigði og velferð tengjast 

grunngildum Uppeldis til ábyrgðar, en skilningur á eigin tilfinningalífi og ábyrgð á 

eigin gjörðum er grundvallar atriði þegar kemur að góðum samskiptum og andlegri og 

félagslegri vellíðan. Í leiklist eru nemendur að upplifa hluti saman, í hópvinnu, þeir 

lenda saman í ævintýrum og áskorunum sem þjappar hópnum saman og myndar 

þannig hópanda sem getur skapað jákvæðan skólabrag. Nemendur fá tækifæri til að 

losa sig frá amstri hversdagsins og fá hvíld frá áhyggjum og streitu í ímynduðum 

heimi. Leiklist í námi hefur að auki skemmtanagildi fyrir nemendur sem aftur stuðlar 

að heilbrigði þeirra. 

 

Sköpun	  

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða 

öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva 

forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011:22). Leiklist er listgrein og listgreinar eru í eðli sínu skapandi 

greinar. Nemendur fá að búa til eitthvað nýtt sem aldrei hefur verið gert áður og mun 

aldrei verða gert aftur á þennan hátt í hvert sinn sem þeir taka þátt í leikferli. 

Nemendur fá tækifæri til að njóta alls þess sem ímyndunaraflið hefur upp á að bjóða 

og leika sér með margvíslega möguleika á ýmsum tímum, stöðum og stundum. Í 

Uppeldi til ábyrgðar er lögð áhersla á opnar spurningar við leit að lausnum og lögð er 

áhersla á að mistök séu ekkert til að skammast sín fyrir. Þegar nemendur upplifa slíkar 
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aðstæður skapast rými til sköpunar við lausnaleit, jafnvel þó að lausnin sem nemandi 

finnur reynist ekki nógu góð má líta á hana sem nýtt tækifæri og upphaf að nýrri 

lausnaleit. 
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5.	  Lokaorð	  

Þegar ég hóf nám á kjörsviðinu Tónlist, leiklist og dans við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands haustið 2010 hafði ég lítillega kynnst hugmyndafræði Uppeldis til 

ábyrgðar í starfi mínu sem leiðbeinandi í grunnskóla og á persónulegum vettvangi. Ég 

sá strax skýran samhljóm milli þessarar hugmyndafræði og notkunar aðferða leiklistar 

í kennslu og tel enn að þessir tveir framsæknu angar menntunnar eigi góða samleið. 

Helstu markmiðin með kennsluefninu Leikum að uppbyggingu sjálfsaga eru fjögur: 

• Að gera kennurum auðveldara að nota leiklist og Uppeldi til ábyrgðar í starfi 

sínu. 

• Að nám nemenda verið fjölbreytt og innihaldsríkt til þess að auka ánægju 

þeirra og sporna við leiða í skólanum. 

• Að nemendur geri sér grein fyrir félagslegum grunnþörfum sínum og 

lífsgildum. 

• Að nemendur fái að upplifa leiklist og njóta hennar. 

Bæði aðferðir leiklistar í kennslu og Uppeldi til ábyrgðar virkja nemandann til 

þátttöku í skólastarfinu og æfa hann í að þekkja sínar eigin tilfinningar. Þegar 

aðferðum leiklistar er beitt til að kenna nemendum samkvæmt hugmyndafræði 

Uppeldis til ábyrgðar gefast nemendum enn frekari tækifæri til að takast á við 

margskonar ólíkar tilfinningar sem óhjákvæmilega mæta fólki einhverntíman á 

lífsleiðinni. Þá er gott að verða búinn að kynnast þeim í gegnum leik, því eins og áður 

hefur verið sagt virkjar leikur sömu heilastöðvar og raunverulegar aðstæður gera. Ég 

tel einnig að aðferðir leiklistar geti hjálpað nemendum að tileinka sér almennt 

umburðarlyndi vegna þess að þeir fá þjálfun í að gera sér grein fyrir að afstaða manna 

getur byggst á margskonar ólíkum atriðum. 

Ég tel að gleði og virkni geti verið mikilvægt hreyfiafl í námi barna því að gleðin 

heldur leiknum gangandi og leikur er eitt virkasta aflið til náms. Niðurstöður 

heilarannsókna benda einnig til að leiði í skóla geti verið alvarlegt vandamál og ef 

notaðir eru fjölbreyttir kennsluhættir eru meiri líkur á að hægt sé að koma til móts við 

fleiri nemendur og er þetta innlegg mitt tilraun til þess. 
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