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 bls. 3 

Ágrip  

Í lokaverkefni þessu er tekist á við spurninguna um hvernig vinna mætti með 

tilfinningagreind í gegnum leiklist eða leikræna tjáningu. Miðað er við nemendur á 

unglingastigi eða í 8.-10. bekk þó svo að námsefnið mætti jafnvel nýtast á miðstigi. Unnið 

er út frá hugmyndinni um samþættingu tjáningar, lífsleikni og leiklistarkennslu.  

 

Verkefnið samanstendur af kennsluefni sem höfundur kallar Hvernig líður mér? Hvernig 

líður þér? og greinagerð. Í greinagerðinni er fræðileg umfjöllun um tilfinningar og 

tilfinningagreind barna á eldri stigum grunnskólans og stuðst við kenningar fræðimanna. 

Fjallað er um þroskaþætti og varpað fram hugmyndum um hvernig meðfylgjandi 

kennsluefni gæti hjálpað til við að efla unglinga með aðstoð leiklistar til að tjá og skilja 

tilfinningar sínar og annarra. Þá er bent á umfjöllun aðalnámskrár grunnskóla um þátt 

tilfinninga í skólastarfi og áherslur aðalnámskrár í leikrænni tjáningu, leiklist og lífsleikni 

sem tengjast efninu. 

 

Kennsluefnið er ætlað sem handbók fyrir kennara, foreldra, námsráðgjafa eða hvern þann 

sem vill vinna með tilfinngagreind ungmenna. Handbókinni fylgja einnig kort þar sem 

bæði kemur fram með orði og mynd um hvaða tilfinningu er verið að fjalla. Sá þáttur er 

meira ætlaður ungmennunum til að draga sjálfir hvaða tilfinningu þeir eigi að ræða um, 

túlka eða tjá með einum eða öðrum hætti. Þar er ekki kennari að segja til um efni heldur 

fá nemendur af handahófi tiltekið spil og mætti þá ætla að nemandinn eða hópurinn taki 

því á annan hátt en gefnum fyrirmælum. 
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Formáli 

Valið á þessu lokaverkefni er að miklu leyti komið til fyrir tilstilli eiginmanns míns sem 

hvatti mig til að taka þetta skref. Ég ætlaði upphaflega að skrifa hina hefðbundnu 

heimildaritgerð en ákvað að fara alla leið og framkvæma það sem mig langaði hvað mest 

að gera, kennslubók um tilfinningar. Ég vil þakka eiginmanni mínum fyrir að styðja mig 

ávallt í öllu því sem ég geri og hafa endalausa trú á því sem ég er að gera sem og 

fjölskyldunni allri fyrir þolinmæði og þrautseigju á meðan þetta tímabil stóð yfir. Mig 

langar einnig að þakka Kristínu Á. Ólafsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir mikinn skilning og 

aðstoð við gerð þessa verkefnis sem og Erlu Kristjánsdóttur lektor við Menntavísindasvið 

fyrir þann áhuga sem hún sýndi þessu verkefni, láni á bókum og fleiru.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2012 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Til þess að börn geti stundað nám sitt eftir bestu getu, þarf líðan barna að vera góð. Það 

er því miður ekki svo hjá öllum. Það að fá gott uppeldi og búa við góð kjör er ekki 

hlutskipti allra. Ekki má þó skilja orð mín þannig að ég telji að gott uppeldi og góð kjör fari 

endilega saman. Í kjölfar kreppunnar mætti ráða af samfélagsumræðunni að ýmsir telji að 

þjóðin sé orðin meðvitaðri um eyðsluna og að börn í dag eyði fleiri gæðastundum með 

fjölskyldu sinni en á tímum þennslunnar. Þá er átt við gæðastundir sem ekki kosta peninga 

heldur tíma.  

Rannsóknir frá því fyrir um tveimur áratugum sýndu fram á að sú kynslóð sem nú er að 

stíga sín skref sem foreldrar eigi við meiri tilfinningalega örðugleika að stríða en 

kynslóðirnar á undan þeim (Goleman, 2000, bls.13). Þar var um erlendar rannsóknir að 

ræða en velta má fyrir sér hvort það sama eigi við um unga foreldra á Íslandi í dag og 

hugsanlega einnig um íslensk grunnskólabörn. 

Innan veggja grunnskólanna er það tilviljunum háð hvaða kennara börnin okkar fá. Er það 

kennari sem þorir að fara út fyrir efnið og vinna meðal annars með nemendum í að efla 

tilfinningagreind þeirra eða er það kennari sem ég leyfi mér í hálfkæringi að kalla 

„stífelsið“ sem hugsar um það eitt að námsefnið komist að og að allir viti í lok vetrar að 

1+1 eru 2. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, 2011, er talið upp að eitt af 

hlutverkum grunnskóla sé að nemendur átti sig á því að góð heilsa, bæði andleg og 

líkamleg, sé undirstaða velfarnaðar í námi, starfi og virkri þátttöku í hinu almenna 

samfélagi (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 35). Eitt er víst, að ef líðan nemenda er góð 

er auðveldara að kenna þeim fögin og finna til þess hinar ýmsu leiðir og kennsluaðferðir. 

Ef líðan nemenda er aftur á móti ekki eins og best er á kosið, mætti telja að erfiðara væri 

fyrir þá að tileinka sér viðfangsefni námsins.  

Grunnhugmyndin að baki þessa verkefnis er sprottin út frá reynslu af að nota í kennslu 

stuttermabol með þrjátíu andlitum sem jafnframt túlkuðu þrjátíu mismunandi tilfinningar. 

Bolinn fékk höfundur að gjöf við útskrift úr Ráðgjafarskóla Íslands. Nemendur voru látnir 

loka augunum og benda þannig á bolinn og svo var rætt um tilfinninguna sem upp kom, 
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hún útskýrð ef orðið skyldist ekki nógu vel og svo framvegis. Nemendurnir höfðu mjög 

gaman af þessu þó svo að í byrjun þætti þeim þetta svolítið erfitt. Eitt var þó víst, þetta 

gagnaðist þeim mjög og fór að bera á meiri virðingu á milli bekkjarfélaga.Það var ekki 

einungis ég, leiðbeinandi sem tók eftir þessu heldur einnig aðrir kennarar sem kenndu 

þessum bekk. Ég var með þennan bekk í þrjú ár og alltaf fylgdi okkur bolurinn. Hér má sjá 

myndina sem prýddi umræddan bol: 

  

Mynd 1. Fengin frá Ráðgjafarskóla Íslands sem er rétthafi myndar,  

upprunalegar teikningar frá Bandaríkjunum en höfundur er ókunnur. 
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Hugmyndin að verkefninu kom því í kjölfarið á þessari reynslu minni og þegar ég hóf nám 

við kennaradeild og valdi mér kjörsviðið tónlist, leiklist, dans fóru fleiri hugmyndir í 

tengslum við verkefnið að vakna. Hægt væri að útbúa kort með myndunum á sem og 

handbók fyrir þann sem væri að vinna með hópinn. Með því svo að blanda leikrænni 

tjáningu við tilfinningarnar væri hægt að vinna mjög djúpt með tilfinningagreindina og 

þroskann sem er að mínu mati mjög þarft í okkar nútímasamfélagi.  

Í þessari greinagerð minni verður farið yfir hvernig leiklist sem kennsluaðferð (oft nefnt 

leikræn tjáning) gæti gagnast vel við að efla tilfinningagreind nemenda. Einnig eru skoðuð 

markmið aðalnámskrár í bæði leikrænni tjáningu, tilfinningaþroska og lífsleikni sem og 

almenni hluti hennar um líðan nemenda í skólum. Stuðst er við fræðibækur virtra kennara 

sem tileinkað hafa sér aðferð leikrænnar tjáningar innan grunnskóla sem og annarra 

fræðimanna sem telja tilfinningagreindina mikilvægt veganesti út í lífið. 

Kennsluefnið, það er handbókin „Hvernig líður mér? Hvernig líður þér?“ sem og kortin 

sem fylgja, eru ætluð til hliðsjónar þegar unnið er með að efla tilfinningaþroska nemenda. 

Í handbókinni eru ýmsar hugmyndir og góð ráð til að framkvæmdin skili sem bestum 

árangri sem og fjölbreytileika í úrvinnslu þessa efnis. Hugmyndirnar eru þó ótæmandi og 

ekkert því til fyrirstöðu að nota kortin á annan hátt eins og til að mynda með öðrum 

spilum sem jafnvel hafa tilbúið spilaborð, kalla og tímamörk eins og „Pictionary“ og fleiri.  
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2 Tilfinningagreind 

Goleman (2000) vitnar til skýrslu frá National Center for Clinical Infant Programs þar sem 

taldir eru upp sjö grunnþættir þess að barni vegni vel í námi. Goleman segir alla þættina 

tengjast tilfinningagreind:  

1. Sjálfstraust: Að skynja að maður ráði yfir sínum eigin líkama og 

hafi stjórn á honum, hegðun sinni og tilveru; að hafa það á 

tilfinningunni að líklega muni það ganga sem maður tekur sér 

fyrir hendur, ásamt því að treysta á hjálp hinna fullorðnu. 

2. Forvitni: Sú tilfinning að æskilegt sé og ánægjulegt að afla 

sér þekkingar. 

3. Stefnufesta: Löngun og geta til þess að láta til sín taka og 

stefna að settu marki. Þetta tengist þeirri skynjun að valda 

viðfangsefni og geta náð árangri. 

4. Sjálfstjórn: Hæfni til að temja eigin athafnir og hafa stjórn á 

þeim svo sem hæfir aldri manns; tilfinning um innri styrk. 

5. Tenglsamyndun: Hæfni til að tengjast öðrum á grundvelli 

gagnkvæms skilnings. 

6. Félaglslyndi: Löngun og geta til að blanda geði við annað fólk 

og færa í tal hugmyndir, tilfinningar og hugrenningar. Þetta 

tengist þeirri tilfinningu að treysta öðrum, einnig fullorðnum, 

og sækjast eftir samneyti við þá. 

7. Samstarfshæfni: Geta til að laga sínar eigin þarfir að þörfum 

annarra í hópi. (Goleman, 2000, bls 196-197). 

Eins og margir vita, þá eru til bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. Morris (2012, bls. 

83) bendir á að jákvæð tilfinning geti þó einnig stafað af neikvæðni, þ.e. ef manneskjan 

gleðst yfir einhverju sem hefur skaðað aðra. Einnig megi líta jákvætt á eitthvað neikvætt 

sem kemur til að mynda í veg fyrir að þú neytir einhvers sem getur skaðað þig. Hann skýrir 

þetta nánar með því að vitna til orða Matthieu Ricard:  
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„Ef tilfinning styrkir innri frið okkar og er öðrum til góða er hún 

jákvæð eða uppbyggileg; ef hún splundrar friðsæld og truflar 

alvarlega hug okkar og er ætlað að skaða aðra er hún neikvæð eða 

skaðleg“ (Morris, 2012, bls. 83).  

 

Fyrir rúmum tveimur áratugum síðan, eða árið 1990, endurvöktu bandarísku 

sálfræðingarnir John Mayer og Peter Salovey gamla kenningu og klæddu í nútímalegan 

búning. Hjá þeim merkir tilfinningagreind m.a. að bera skynbragð á eigin tilfinningar, geta 

stjórnað þeim og hvatt sjálfan sig til dáða, sem og að kunna skil á tilfinningum annarra og 

geta stillt sig inn á þær. Þeir skilgreindu hugtakið einnig á eftirfarandi hátt: 

Tilfinningagreind vísar til hæfni í að viðurkenna tilfinningar og 

tengsl þeirra og til að byggja rökhugsun og lausnaleit á þeim 

grunni. Tilfinningagreind felur í sér hæfni til að skynja tilfinningar, 

samlaga þær, skilja upplýsingar sem þær veita og hafa stjórn á 

þeim (Mayer, 2002, bls.9) 

Tilfinningum er skipt í frumtilfinningar (primary emotions), sem eru fyrstu viðbrögð okkar 

við aðstæðum og afleiddar tilfinningar (secondary emotions), sem eru vörn okkar gegn 

frumtilfinningunni. Þá er til dæmis átt við þegar vanlíðan kemur í kjölfar særinda eða 

þegar upp kemur hræðsla eða sekt í kjölfar reiði. Til að hægt sé að vinna með tilfinningar 

er talið nauðsynlegt að öðlast aðgang að frumtilfinningum (Greenberg, 2004 bls. 7-8).  

Aðgangur að frumtilfinningum og þekking á þeim var eitt af markmiðunum sem höfundur 

þessa lokaverkefnis hafði í huga við gerð kennsluefnisins.  

Í kennsluefninu verður farið í bæði frum- og afleiddar tilfinningar. Markmiðin eru að 

nemendur skilji orðin sjálf og átti sig á merkingu þeirra en geri sér jafnframt grein fyrir 

hvernig vissar tilfinningar brjótast út hjá þeim sjálfum. Einnig er reiknað með að 

nemendur ræði sín á milli um upplifanir sínar af tilteknum tilfinningum. Þá þurfa 

nemendur að setja sig í spor annarra með því að túlka með leikrænni tjáningu þá 

tilfinningu sem þeir fá í hendurnar í þeim aðstæðum sem ákveðnar hafa verið af annað 

hvort kennara eða þeim sjálfum. Með því er verið að virkja sköpun, samkennd og virðingu 

nemendanna gagnvart sjálfum sér og öðrum um leið og þeir dýpka þekkingu sína á 

tilfinningum. 
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2.1 Tilfinningaþroski barna á unglingastigi 
 
Samkvæmt Álfheiði Steinþórsdóttur og Guðfinnu Eydal (2003) verða miklar breytingar á 

tilfinningum og hugsunum barna við upphaf unglingsáranna eða um 12 ára aldurinn. 

Rökhugsun eykst til muna og þróast á stuttum tíma á undraverðan hátt. Á þessum árum 

fara ungmenni líka að hafa betri stjórn á tilfinningum sínum en áður og verða meðvitaðri 

um þær. Sem dæmi má nefna að þau ná betur en áður að halda aftur af reiði sinni en fyrr 

og grátur minnkar til muna en þó sérstaklega hjá drengjum þar sem þeir reyna meira að 

leyna tilfinningum sínum en stúlkur. Samkipta- og samtalshæfni eykst og ungmennin fara 

að sýna meiri tilbrigði í samræðum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003, bls 135-136). 

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal (2003) koma einnig betur inn á það, sem fram 

kom hér að ofan, síðar í bók sinni. Þar tala þær um hve kynin eru oft ólík þegar kemur að 

tjáningu, hugsun og túlkun. Stúlkur virðast vera opnari og eiga auðveldar með að tjá sig en 

drengir, lendi þær í áföllum. Þær eru þá líka oftar sagðar tjá sig við kennara sína og eru 

reiðubúnari til að teikna, skrifa eða segja frá því sem amar að. Eitt er þó merkilegt að þær 

virðast síður vilja segja frá ef upp koma vandamál innan fjölskyldu þeirra sjálfra, það túlka 

þær sem trúnaðarbrest. Drengirnir eru taldir lokaðri og svara með stuttum setningum og 

einsatkvæðisorðum. Þeir segja síður frá ef þeir eru lagðir í einelti og eiga meira til en 

stúlkur að byrgja inni vanlíðan eða sorg, en brjótast svo jafnvel út með reiði og árásarhvöt. 

Þeir vilja síður huggun en stúlkur og eru líklegri til að finna til streitu á fullorðinsárum þar 

sem þeir hafa í gegnum tíðina oftar leitt hjá sér líðan sína og annarra. Fyrir vikið eru þeir 

samt taldir sjálfstæðari og eiga auðveldara með að setja sér markmið. Stúlkurnar aftur á 

móti hafa sterkari tengslamyndun, eiga auðveldara með að setja sig í spor annarra og geta 

betur leyst samskiptavanda (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 285-

287)  

Með kennsluefninu Hvernig líður mér? Hvernig líður þér? væri hægt að kynjaskipta 

bekknum í einhverjum af tímunum til að vinna dýpra með vanda sem gæti hugsanlega 

verið ólíkur meðal þeirra. Mögulega væri hægt að spyrja nemendur út í aðstæður sem 

þeim þykja ólík viðhorf sín vera mjög áberandi. Hægt væri þá að vinna út frá þeim 

aðstæðum, í samvinnu við þau, með þeirra hugmyndir að baki. 
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2.2 Tilfinningagreind í aðalnámskrá 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla, frá árinu 2011, er lögð áhersla á þátttöku 

skólans í félagslegri mótun nemenda. Stuðlað skal að alhliða þroska, eðli og þörfum hvers 

og eins og skulu starfshættir skólans meðal annars stuðla að umburðarlyndi, kærleika og 

jafnrétti. Á heildina litið á hin almenna menntun grunnskólans að efla sjálfstæða og 

gagnrýna hugsun sem og efla hæfileika nemenda í að bregðast við nýjum aðstæðum sem 

upp geta komið. Almenn menntun á að færa nemendum heilbrigðan metnað í lífi og starfi, 

stuðla að umburðarlyndi, gagnkvæmri virðingu fyrir íslenskri menningu sem og menningu 

annarra þjóða. Í námskránni er einnig með skýrum hætti lögð áhersla á mikilvægi 

siðferðisvitundar nemenda og að skólinn eigi að undirbúa nemendur til daglegs lífs með 

tilliti til heilbrigðs samstarfs við líf og umhverfi (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 29-31) 

Skólinn á að undirbúa nemendur undir atvinnulífið, fjölskyldulífið og félagslífið með sem 

fjölbreyttustu námstækifærum. Áhersla er lögð á að nemendur geti tjáð sínar eigin 

tilfinningar sem og virt annarra. Nemendur eigi að öðlast víðsýni og siðferðisleg gildi eiga 

heima innan allra námsgreina skólans. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skal meðal 

annars leggja áherslu á:  

1. Sjálfsvitund. Í því felst að nemandi öðlist raunsæja og 

heilbrigða sjálfsmynd. Það felur í sér að nemendur þekki eigin 

tilfinningar, þekki sínar sterku og veiku hliðar og hafi trú á eigin 

getu og hæfni til að takast á við fjölbreytileg viðfangsefni 

daglegs lífs. 

2. Siðgæðisvitund eða siðvit felur í sér að nemendur efli 

siðferðisþroska sinn og geti sett sig í spor annarra. Tilfinningar 

og reynsla nemenda gegna lykilhlutverki í þróun 

siðferðiskenndar þeirra sem felst í því að þeir tileinki sér hvað 

telst rétt og rangt, gott og slæmt í breytni fólks. Nemendur 

þurfa að læra að taka siðferðilega afstöðu til álitamála og virða 

rétt hvers og eins til að láta skoðanir sínar í ljós. Enn fremur að 

læra að gera greinarmun á jákvæðu og neikvæðu 

hegðunarmynstri í samskiptum og bera virðingu fyrir öðrum. 
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3.  Félagsvitund, borgaravitund. Þessi hugtök fela í sér hæfni til 

að skynja, skilja og bregðast við tilfinningum annarra og hvað í 

því felst að búa í samfélagi með öðrum. Með borgaravitund er 

átt við viðhorf og hæfni fólks til að vera virkir þátttakendur í 

lýðræðislegu samfélagi í samræmi við réttindi sín og skyldur. 

4. Félagsfærni miðar að því að geta átt jákvæð og árangursrík 

samskipti við aðra. Heilbrigð sjálfsmynd er grundvöllur 

félagsfærni. Börn með góða félagsfærni eru líklegri til að eiga 

frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim og aðlaga sig 

breyttum aðstæðum. Þroskuð félagsfærni er grunnur að 

lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings [...]. 

(Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 34-35). 

Lífsleikni hefur ákveðinn ráðstöfunartíma innan viðmiðunarstundaskrár grunnskóla í enn 

gildandi aðalnámskrá. Þessa sjálstæðu námsgrein skal kenna frá fjórða og upp í tíunda 

bekk. Henni er ætlað að fræða nemendur um hin ýmsu málefni sem viðkemur lögum og 

reglum, jafnt innlendum sem erlendum, sem aðrar námsgreinar fara ekki inná. Þar mætti 

til að mynda nefna: 26. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 4).  

Innan Lífsleikninnar eru fjölmörg loka- og áfangamarkmið en þegar upp er staðið mætti 

telja að kjarni greinarinn sé sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll.(Menntamála-

ráðuneytið, 2007a, bls. 6)  

Eftirfarandi er hluti lokamarkmiða sem telja mætti að væru viðeigandi fyrir viðfangsefni 

kennsluefnisins Hvernig líður mér? Hvernig líður þér?:  

Að nemandi: 

[...] 

o þroski næmi á margbreytileika eigin tilfinninga og sé þannig 

meðvitaður um hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun, hugsun og 

samskipti 

o öðlist skilning á mannréttindum með því að rækta með sér 

samkennd og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra 

o geti átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga óháð aldri, 

kyni, kynhneigð, þjóðerni, trú og líkamlegu og andlegu atgervi [...] 
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o öðlist færni í tjáskiptum og styrkist þannig í að tjá og fylgja eftir 

skoðunum sínum, tilfinningum og hugðarefnum [...] 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 7). 

 

Einnig kemur fram í lífsleiknihluta aðalnámskrá grunnskóla frá 2007, áfangamarkmið sem 

miðað er við að nemendur hafi öðlast við lok tíunda bekkjar. Þar eru nokkur atriði sem 

falla vel við hugsunina að baki kennsluefnisins Hvernig líður mér? Hvernig líður þér? Þau 

eru eftirfarandi: 

Nemandi á að 

o vera meðvitaður um þátt tilfinninga í öllum samskiptum [...] 

o vera fær um að hafa mannréttindi og jafnrétti að leiðarljósi í 

samskiptum [...] 

o geta tjáð og rökrætt hugsanir sínar, skoðanir, tilfinningar og 

væntingar til að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

o sýna sjálfsaga og sjálfstraust í margvíslegum samskiptum í 

daglegu lífi, til að mynda í persónulegum og ópersónulegum 

samskiptum, samskiptum við jafningja, foreldra, kennara og aðra 

[...] 

o vera fær um að beita gagnrýninni hugsun í samskiptum, skapandi 

starfi og við að setja sér markmið og taka ákvarðanir [...] 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls 10 og 11) 
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3 Leiklist í kennslu. 

Leiklist í kennslu er kennsluaðferð sem flokkast undir þverfaglega grein. Með því að nota 

þessa aðferð opnast nýir heimar og nemendum er gefið tækifæri til að afla sér þekkingar 

með því að nýta sér frumleg vinnubrögð sem og sjálfstæð. Með því að nota leiklist sem 

kennsluaðferð er markvisst hægt að vinna með að nemendur efli ábyrgð, sjálfstæði, 

umburðarlyndi og frumkvæði, sem og að gefa sköpunarkrafti þeirra byr (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 6). 

Kennarar sem nota leikræna tjáningu/leiklist í kennslu þurfa margir hverjir að stíga aðeins 

út fyrir þægindaramma sinn. Mörgum finnst það erfitt og treysta sér ekki til að nota 

kennsluaðferðir leiklistar. Mest ber á ótta kennara við agaleysi, óróleika í bekknum eða 

hávaða (Ingvar Sigurgeirsson, 1992, bls. 274). 

Samkvæmt rannsókn frá Kristínu Á. Ólafsdóttur (2007) kemur einnig fram að hugtakið 

leikræn tjáning sé ekki vel ljóst fyrir öllum. Sumir teldu að í því fælist einungis að setja upp 

sýningar á meðan aðrir teldu þetta vera innantómt „hopp og hí“. Hún segir einnig að á 

síðustu árum hafi mikið verið í umræðunni hvort fella mætti ekki út heitið leikræn tjáning 

og nota í staðinn leiklist í kennslu eða leiklist í skólastarfi. Ástæðurnar séu taldar þær að 

meðal leikhúslistamanna finnist sú skoðun að það sé vanvirðing við listgreinina leiklist að 

nefna fagið leikræna tjáningu. Á sama tíma telji margir leikræna tjáningu vera 

einhverskonar stakar æfingar eða léttan leik og komi því skólastarfi ekki við (Kristín Á. 

Ólafsdóttir, 2007, bls. 115). 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) nefnir hvernig megi beita leikrænni tjáningu innan nokkurra 

námsgreina grunnskólans. Hann segir í lok þeirrar upptalningar að hvers kyns þemanám, 

viðfangsefni úr daglega lífinu, samskipti innan skólans sem og hlutverkaleikir sem taka á 

ýmsum deilum gætu verið kjörnar til slíkrar vinnu óháð námsgrein. (Ingvar Sigurgeirsson, 

2008, bls. 105). Þetta gætu verið góðar leiðir til að vinna með tilfinningaþroskann og væri 

þar kennsluefnið „Hvernig líður mér? Hvernig líður þér“ hugsanlega gott til hliðsjónar. 

Áður en hafist er handa við að nýta leiklist sem kennsluaðferð þarf að gera gott skipulag 

og áætlun eins og þegar öðrum aðferðum er beitt. Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir (2004) benda á að skynsamlegt sé að kennari og nemendur geri með sér 
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samning og reglur sem fara skal eftir og þurfa allir að virða þær. Þær koma einnig með 

eftirfarandi hugmynd af einföldum samningi í bók sinni. Samkvæmt þeim á hann að vera 

auðveldur í notkun og henta svo til öllum. Efnisatriði samningsins gætu verið: 

 Að taka verkefnið alvarlega. 

 Allir vinna saman og taka virkan þátt. 

 Að sýna tillitssemi og prúðmennsku. 

 Allir hafa rétt á að koma með tillögur sem hlustað er á. 

 Að vera jákvæð. 

 Að virða jafnt nemendur sem kennara (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 13). 

Þrjár meginforsendur eru samkvæmt Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur (2004) 

hafðar í fyrirrúmi þegar leiklist í kennslu er notuð. Þær flokkast undir: 1. Innihald, þar sem 

námsefni, sögur, frásagnir, reynsla úr daglegu lífi eða annað sem tengist mannlegum 

samskiptum er notað til að styðjast við. 2. Ímyndunarleik, þar sem námsefninu, 

frásögninni eða lífsreynslunni er breytt í ímyndaða sögu. 3. Umhverfi sem er öruggt og 

kennarinn þarf að skapa. Mikilvægt sé á þeim tímapunkti að allir séu með samninginn 

alveg á hreinu og að allir finni fyrir virðingu og trausti í garð allra. Að öllum líði vel og séu 

öruggir með að segja það sem þeir vilja og þori að koma með athugasemdir, hugmyndir 

eða annað og leggja á borð án þess að hræðast viðbrögð annarra (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 11 og 13). 

Þegar leiklist er notuð í kennslu er eitt af markmiðunum að nemendur séu skapandi og 

setji sig í spor annarra. Eitt af því sem er áberandi þegar leiklist er notuð sem 

kennsluaðferð er að það geta verið mörg rétt svör við sömu spurningu og margar 

mismunandi leiðir hægt að fara til að leysa vandamál sem upp geta komið. Þetta fellur vel 

að því sem Eisner (2002, bls. 196) bendir á að sé meðal mikilvægari einkenna listgreina í 

skólastarfi. Þar eru mismunandi niðurstöður verkefna í lagi ólíkt því sem á við um ýmsar 

aðrar námsgreinar og aðferðir. Þegar litið er á þessar og fleiri útskýringar Eisner (2002) á 

því hvernig listir skerpa skynjun, næmni og ímyndunarafl mætti ætla að leiklist eða 

leikræn tjáning væri meðal bestu aðferða til að efla tilfinningagreind nemenda. Með því 

að láta nemendur setja sig í aðstæður og skapa persónur með vissar tilfinningar sem geta 

verið ólíkar þeirra eigin tilfinningum, er ekki ósennilegt að þeir lærðu meira af því en með 

því að lesa, ræða eða horfa á efni.  
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Kennarar eða aðrir áhugasamir sem vilja nota leikræna tjáningu í kennslu eða í annarri 

vinnu með ungmennum geta fundið góðar leiðbeiningar í bókum og á veraldarvefnum. 

Sérstaklega er bent á slíkt efni í handbókinni Hvernig líður mér? Hvernig líður þér?. 

3.1 Leikræn tjáning í aðalnámskrá 

Enginn áætlaður tími er í viðmiðunarstundaskrá grunnskólanna fyrir Leikræna tjáningu 

(sem gjarnan er kölluð leiklist í kennslu núorðið) enda er greininni ætlað að vera 

þverfagleg og á hún að samþætta mennta- og uppeldismarkmið samkvæmt 2. grein 

grunnskólalaganna. Í aðalnámskránni 2007 er þó tekið fram að allir nemendur eigi að fá 

tækifæri til að notast við leikræna tjáningu innan hins almenna grunnskólakerfis bæði 

tengdum námsefninu sjálfu sem og til að byggja upp sjálfsmynd þeirra og veita þeim 

þjálfun í lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 41). 

Í þessu samhengi mætti nefna að samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Kristín Á. 

Ólafsdóttir (2007) framkvæmdi kom bersýnilega í ljós að kennurum sem notast við 

leikræna tjáningu eða leiklist í kennslu fannst það eitt, að þessi faggrein væri ekki með 

áætlaðan tíma innan viðmiðunarstundaskrár, hindra frekari framgang hennar. Þeim fannst 

sökum þessa, að ekki væri borin jafn mikil virðing fyrir greininni eins og til dæmis tónlist 

og myndlist (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 113). 

Eftirfarandi markmið leikrænnar tjáningar samkvæmt aðalnámskrá mætti tengja við 

hugmyndirnar að baki kennsluefni höfundar Hvernig líður mér?, Hvernig líður þér? 

             Nemandi: 

- hafi tileinkað sér þekkingu á grunnaðferðum og 

grunntækni greinarinnar og geti nýtt sér þessa þekkingu og 

færni í leik og starfi, einkum til að byggja upp sjálfstraust og 

þjálfa samskiptahæfni, nánar tiltekið 

- hlutverkaleik, s.s 

- [...], paravinnu, [...] spuna, persónusköpun, [...], 

umræður í hlutverki 

  - innlifun 

  - hreyfingu, látbragð og leik 

  - líkamstjáningu[...] 

  - raddbeitingu [...]. (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 43). 

Þegar litið er á kröfurnar í áfangamarkmiðum leikrænnar tjáningar við lok 10. 
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bekkjar, ber fyrir augum mjög ítarlegan og langan lista. Sá hluti hans sem ég 

tel tengjast með beinum hætti viðfangsefnum í kennsluefni mínu er 

eftirfarandi:  

Nemandi á að: 

- vera fær um að taka virkan þátt í skapandi ferli í samvinnu við 

aðra 

- geta í hlutverki túlkað sjónarmið annarra í rituðum texta 

- geta skapað persónu og túlkað viðhorf hennar bæði munnlega 

og skriflega 

- hafa öðlast öryggi og sjálfstraust til að tjá hugsun sína, 

tilfinningar og hugmyndir 

- geta með látbragði túlkað einfaldar aðstæður 

- geta staðið upp og tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær[...] 

- geta þróað leikspuna í tengslum við námsefni 

- geta tekið þátt í að skapa og móta mismunandi gerðir leikþátta 

þar sem blandað er saman margs konar aðferðum leikrænnar 

tjáningar[...] 

- geta fjallað um blæbrigði raddarinnar [...]. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls 44-45) 

Með því að nýta kennsluefnið, Hvernig líður mér? Hvernig líður þér? ásamt öðru 

leiðbeinandi efni um aðferðir leiklistar í kennslu, væru kennarar ekki einungis að koma til 

móts við kröfur aðalnámskrár um að efla tilfinningaþroska nemenda, þeir væru í leiðinni 

að stuðla að því að nemendur næðu markmiðum aðalnámskrár í leikrænni tjáningu .  
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4 Lokaorð 

Þegar upp kom sú hugmynd að búa til kennsluefni um tilfinningar fannst mér það mjög 

áhugavert. Ég er enn á því máli og hlakka mikið til að fá að prófa það við kennslu. 

Það að efla tilfinningaþroska unglinga og barna í dag er að mínu mati mjög brýnt efni.  

Með tilkomu mikillar notkunar veraldarvefsins og farsíma í nútímasamfélagi mætti telja 

að samskiptin séu að færast í annað form. Ungmenni nú til dags eru farin að tala saman í 

stikkorðum, sletta mikið og geta oft ekki tjáð sig almennilega. Í stað þess að mæta hvert 

öðru og ræða saman þegar upp koma vandamál eða ósætti senda þau oft og tíðum 

smáskilaboð (sms) eða skrifa á vegg hvers annars á „Fésbókinni“ (facebook).  

Það að lesa og skilja texta sem inniheldur tilfinningar er ekki sjálfgefið og oft lendi ég sjálf í 

því að rangtúlka eitthvað sem er án blæbrigða raddar, sem sé sent á tölvupósti eða með 

öðrum hætti. Ekki er þó hægt að alhæfa um þetta og er það heldur ekki ætlun mín að gera 

svo. Í þeim skólum sem ég hef unnið sem leiðbeinandi sem og af persónulegum kynnum 

mínum við ungmenni innan fjölskyldunnar og vinahópa veit ég fyrir víst að raunin er sú að 

samskiptatæknin hefur breyst mikið undanfarin ár og áratugi.  

Með því að nota leikræna tjáningu til að efla tilfinningaþroskann er verið að tala um 

samspil sem ég tel einstaklega gagnlegt. Með leikrænni tjáningu er hægt að láta 

nemendur setja sig í spor annarra, skynja og skilja mismunandi tilfinningar og ólíkar 

aðstæður og þannig öðlast meiri virðingu fyrir hvert öðru. Kennsluefnið Hvernig líður 

mér? Hvernig líður þér? tel ég vera kjörið til að efla unglinga í tilfinningaþroska sínum.  

Ég vona að þetta lokaverkefni mitt vekji til umhugsunar um þátt tilfinninga og leiklistar 

innan skólakerfisins. Ég er óendanlega þakklát fyrir að hafa fengið jákvæðar undirtektir 

sem og meðbyr til að halda þessu til streytu og gefast ekki upp. Tilfinningar 

manneskjunnar munu alltaf vera flókið og erfitt viðfangsefni og ekki er verra að hafa enn 

eitt „tækið“ sem gæti hugsanlega hjálpað til við úrvinnslu þeirra. 
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