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Ágrip 

 

Íslensk menntastefna eins og hún birtist í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er 

grundvölluð á sex þáttum. Þeirra á meðal eru lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  

Til að lýðræði og mannréttindi geti þrifist og dafnað þurfa borgararnir að búa yfir virkri og 

gagnrýnni hugsun sem ýtir undir skapandi lausnaleit í flóknum heimi. Gagnrýnin hugsun er 

aflvaki sköpunarkraftsins sem hvert samfélag þarfnast og getur leitt til nýsköpunar. Í 

flóknum heimi nútímans þarf einstaklingurinn á öllu því að halda sem eflt getur sjálfsmynd 

hans og sjálfstæði, en einnig þarf hann að búa yfir eiginleikum sem gera hann hæfan til 

samvinnu og góðra samskipta.    

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á mikilvægi þessara þátta og það er jafnframt 

tilraun til að finna þeim háleitu markmiðum sem námskráin boðar samastað  í tilverunni. 

Sá samastaður er í þessu tilviki framhaldskólinn.                                                                                                        

Fræðimenn eins og  Dewey, Eisner og Gardner setja allir sköpunarkraft einstaklingsins í 

forgrunninn. Miða eigi að alhliða þroska einstaklingsins og þjálfa sem flesta þætti 

mannlegrar greindar.  

Margir eru sammála  um þessar grundvallarhugmyndir. En hvernig er hægt í anda þeirra 

fræða og vitneskju sem fyrir liggur að kenna skapandi, gagnrýna og lýðræðislega hugsun?                                       

Í þessari ritgerð er kynnt námsefni, þar sem fengist er við þessa spurningu. Þar er leitast við 

að skapa svigrúm til að æfa þá menntun andans sem um ræðir og hefur svo mikið verið 

boðuð.   
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Abstract 

Education in Iceland, as it is described in the curriculum for secondary schools, is based on 

six fundamental principles. These are for example democracy, human rights, equality and 

creativity. 

In order to keep democracy and human rights alive and developing, the citizens have to be 

able to think in an active and critical way, which helps them to find solutions in our 

complicated modern world.  Critical thinking is the driving force of the creative power, 

which every society needs and can lead to innovation. In the complicated modern world, 

individuals needs to make use of everything, which can improve  their self-image and 

independence, but they also need special qualities, enabling them to cooperate with others 

and communicate in a satisfactory way.  

 The aim of this master´s thesis is to throw light on the importance of those principles. It is 

also an attempt to find a place in the real world for the ambitious goals, explained in the 

Curriculum for secondary schools. In this case the real world is the secondary school. 

Scholars like Dewy, Eisner and Gardner all focus on the creative power of the individual. 

In their opinion the most important aim is to make the inviduals generally mature and to 

train as many aspects of human intelligence as possible.  

These fundamental ideas are generally accepted. But how can we use the existing theories 

and compiled  knowledge in order to teach creative, critical and democratic way of 

thinking? In this thesis I present a subject matter, where the answer to this question is the 

central issue. The aim is to create space for the educational maturity in question, which has 

been so strongly proclaimed.                
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Formáli 

 

Verkefni það sem hér liggur fyrir er 20 eininga lokaverkefni til  M.E.d prófs  við 

Listkennsludeild  Listaháskóla Íslands. 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er lögð rík áhersla á skapandi gagnrýna hugsun og 

listgreinar.  Í því námsefni sem lagt er fram í þessari ritgerð er reynt að mæta markmiðum 

námskrárinnar. Við gerð námsefnisins er víða leitað fanga. Farið er aftur í aldir og  gengið í 

smiðju heimspekingsins Sókratesar. Hin síunga samræðuhefð gríska heimspekingsins hefur 

reynst notadrjúg nú sem fyrr. Einnig er tekið mið af nútíma fræðimönnum sem allir eiga 

það sameiginlegt að vilja efla alhliða þroska nemenda og líta á nám sem tækifæri til að efla 

einstaklinginn sem lifir í síbreytilegum heimi og þarfnast skapandi hugsunar til að aðlaga 

sig.  Viðfangsefni námsefnisins sem fylgir ritgerðinni er miðað að því að fanga það ákall 

dagsins sem birtist í námskránni og hjá þeim kennismiðum sem um þessi mál hafa fjallað.  

Þar liggja til grundvallar  mannrækt eins og valdefling einstaklingsins og þjálfun í 

gagnrýnni  hugsun.  Einnig birtist sá vilji og ósk um að bæta samvinnu og samskipti manna 

á meðal. Þessar hugmyndir eru m.a. þær stoðir sem bera lýðræðishugsunina uppi. 

Verkefni eins og það sem hér liggur fyrir kallar á þátttöku margra allt frá mótun 

hugmyndar til skila.  Á þessari vegferð hef ég notið ríkulegs stuðnings.                                                                         

Leiðsögukennara mínum Ásu Helgu Ragnarsdóttur kann ég bestu þakkir fyrir styrka hönd 

fagmennskunar, þolgæði og hlýjar kveðjur.                                                                                              

Skólafélögum mínum og þá ekki síst Sigríði Önnu Nikulásdóttur þakka ég góðar 

ábendingar og fyrir að hafa láð mér eyra í tíma og ótíma.                                                                                                                     

Bróður mínum Helga Arnarsyni færi ég bestu þakkir fyrir útsjónarsemi, þolinmæði og alla 

aðstoð. Föður mínum Erni Helgasyni og systur Sigríði Auði Arnardóttur  þakka ég fyrir 

ríkulega þolinmæði og óþrjótandi áhuga.                                                                                                                                                      

Síðast en ekki síst fá svo börnin mín Ívar Már og Irma Þóra og eiginmaður minn Arthúr 

Björgvin Bollason innilegar þakkir fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem þau hafa 

veitt mér. Auk þess fær eiginmaður minn sérstakar þakkir fyrir alla þá hugmyndaauðgi sem 

hann deildi með mér við samningu þessarar ritgerðar og fyrir titil hennar.    
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1.Inngangur 

Tækniframfarir undanfarinna ártuga  hafa verið meiri en flesta óraði fyrir. Við lifum á 

netöld og fjarskipti okkar hefðu fyrir áratug eða svo, þótt eiga heima í vísindaskáldsögu.  

Fræðimenn hafa haldið því fram að tilkoma netsins og framfarir í fjarskiptatækni hljóti 

einnig að leiða til breytinga í námi. Nú sé ekki jafn mikil þörf  á að læra staðreyndir . Fólk 

hefur í dag aðgang að öllum upplýsingum á netinu heima í stofu. Ástæða sé til að rækta 

meira t.d. samræðu og samskipti.    

Það má  jafnvel  halda því fram  að sá veruleiki sem við búum við í dag hafi í raun búið til 

annan takt í líf fólks. Sá taktur er hraðari og breytist örar en sá sem áður hljómaði. Um leið 

hefur krafan  á sveigjanleika aukist,  til að einstaklingurinn tapi ekki áttum.   

Við þessar aðstæður reynir einnig á að einstaklingurinn sé fær um að vera í  samvinnu og 

góðum samskiptum. Aukinni fjölbreyttni  og möguleikum í upplýsingastreymi til 

almennings fylgja nýjir spennandi valkostir. Þar reynir á að vera dómbær á það sem er á 

boðstólnum og geta valið úr þeim fjölda skilaboða og tilboða sem berast. Til þess þarf 

einstaklingurinn að vera upplýstur og hann þarf að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir í 

síkvikum heimi. 

Skólarnir  ættu eins og aðrar stofnanir samfélagsins að taka mið af breytingum.   

Það hlýtur að vera mikilvægt að þeir miði kennslu sína og námsgreinar við að þjálfa 

sjálfstæð vinnubrögð,  skapandi gagnrýna hugsun, samskipti og að nemendur stundi 

sjálfseflingu. Þetta stuðlar að því að nemendur geti orðið virkir þegnar í 

lýðræðisþjóðfélagi.  Ekki nægir lengur að þjálfa hina hefðbundnu bóknámsþætti, heldur 

þarf að miða kennsluna við ólíka einstaklinga með ólíka hæfileika til að 

jafnréttissjónarmiðum sé náð.  Nám í listum þykir af mörgum fræðimönnum einkar fýsilegt 

til að þjálfa hina ýmsu þætti mannlegrar greindar. 

  

Hin nýja menntastefna sem birtist í Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011  leggur  áherslu á 

alla þá  þætti sem nefndir hafa verið.  Hún byggir á grunnstoðum eins og mannréttindum, 

lýðræði, jafnrétti og sköpun.  

Gagnrýnin hugsun er einn hinna rauðu þráða hinnar nýju menntastefnu. Slík hugsun liggur 

einmitt til grundvallar þegar talað er um mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  Erfitt er að 

ímynda sér lýðræðisþjóðfélag án gagnrýnnar hugsunar og hún er oft undirstaða nýsköpunar 

í hugsun og verki.  



8 
 

Það efnahags- og kerfishrun sem átti sér stað hér á landi árið 2008 og getið er um í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011 gefur aukið tilefni til að hlúa að gagnrýnni hugsun í 

íslenskum skólum. Að gefa svigrúm  til sjálfs- og valdeflingar einstaklingsins.   

Að efla forsendur lýðræðislegs samtals um málefni einstaklings  og samfélags. 

 

Starfsreynsla höfundar hafði áhrif á val hans á viðfangsefni. Reynsla af störfum með 

börnum og unglingum við skapandi iðju hefur sannfært höfund um að listir og tengd 

viðfangsefni séu góður farvegur til að stuðla að alhliða þroska nemenda.   

Listkennsla býður upp á annarskonar nálgun en hefðbundin kennsla. Hún kallar á  ferli sem 

hefur aðrar áherslur.  Nemendur þurfa að vinna sjálfstætt eða í hópi að hugmyndum og 

finna „viðeigandi“ leið til að koma hugmynd eða verki til skila. Það reynir á samvinnu, 

samskiptahæfni, hugmyndaauðgi og sköpun. Hér er um fjölbreytilega nálgun að ræða sem 

kallar á margvísleg svör og fjölþætta umræðu. 

     

Í þessari ritgerð er lagt fram námsefni  fyrir framhaldsskólanema sem er ætlað að vera  leið 

til að rækta þær hugmyndir sem er að finna í Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011 og 

tilheyra  grunnstoðunum,  lýðræði og mannréttindi, sköpun, og jafnrétti ásamt gagnrýnni 

hugsun sem liggur til grundvallar og er sem rauður þráður í námsskránni. Einnig eru 

hugmyndir námsefnisins sóttar til og byggðar á hugmyndum fræðimanna  og kennismiða á 

sviði menntamála og lista. Markmið námsefnisins er að kenna og þjálfa gagnrýna, skapandi   

og sjálfstæða hugsun. Einnig er með námsefninu stefnt að því að efla sjálfsmynd nemenda 

sem undirstöðu og þjálfa samskipti og samvinnu.  

    

 Námsefnið sem lagt er fram í ritgerðinni og ætlað er framhaldsskólanemendum er byggt 

upp á eftirfarandi hátt:   

Sókratísk samræðuþjálfun þar sem notuð eru  hugtök og aðferðir hins  gríska heimspekings 

sem styðja gagnrýna hugsun.  

Leiklist  sem  m.a.  er sjálfs og valdeflandi ásamt því að þjálfa samvinnu og gagnrýna 

hugsun.   

Raddþjálfun  þar sem rödd hvers einstaklings er þjálfuð og upplestur er æfður.  

Röddin hefur með sjálfsmynd hvers einstaklings að gera og ræktun hennar stuðlar að 

sjálfsþekkingu og líkamsvitund. Góð raddbeiting veitir slökun og skapar einbeitingu og ýtir 

undir traust og samvinnu.   
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Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrst er gerð grein fyrir hinni nýju menntastefnu í   

Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011. Námsefnið fléttast saman við þrjár af þeim 

grunnstoðum sem þar eru lýðræði og mannréttindi  ásamt jafnrétti og sköpun með áherslu 

á gagnrýnni hugsun. Námsefnið sem lagt er fyrir er fléttað inn í umfjöllunina um 

námsskrána eftir því sem þurfa þykir.  

Því næst eru fræðilegum grunni gerð skil,  þar sem gerð er grein fyrir  þeim hugmyndalega 

bakgrunni sem liggur til grundvallar í ritgerðinni.  

Kennslufræðilegum og heimspekilegum kenningum og hugmyndum er lýst, og er þar 

stuðst við ýmsar heimildir. Þar er m.a. annars gerð grein fyrir eðli og aðferðum hinnar 

sókratísku samræðu og tengslum hennar við námsefnið varðandi þjálfun gagnrýnnar 

hugsunar.  

Fjallað er um arf upplýsingastefnunnar, tvíhyggjunni, þar sem líkami og sál voru algjörlega 

aðskilin.  Einnig er farið yfir áhrif  tvíhyggjunnar á hugmyndir manna um greind og nám 

og hvernig nútíma kenningar um hvoru tveggja eru í andstöðu við þær hugmyndir.     

Hugmyndir  Deweys um nám byggt á reynslu eru raktar, en reynslunám liggur til 

grundvallar í því námsefni sem er lagt fram í ritgerðinni.  

Að auki er gerð grein fyrir hugmyndum samtímakennismiða  á  Bretlandi og í Þýskalandi 

sem hafa haft mikil áhrif á hugmyndir um nám og kennslu.  

 Í kjölfar fræðilega kaflans kemur  umfjöllun um leiklist,  þar sem undirstöðu  kenningum  í 

leikrænni tjáningu  er lýst og aðferðir  kynntar, bæði hvað varðar uppeldislegan tilgang 

leiklistar og framkvæmd hennar. Þar er stuðst við ýmsar heimildir.  

Í kaflanum um raddþjálfun er lýst áhrifum og eðli raddæfinga sem oft hafa sannað sig sem 

árangursríkar, bæði hvað varðar raddbeitingu og raddvernd og á framsögn.  

Einnig getur raddþjálfun byggt upp sjálfsmynd og traust í hópi.   

Síðan eru námsefninu  gerð skil. Þar er fyrst lýsing á þeim grunnþáttum sem það byggir á  

og síðan eru aðferðir og æfingar útskýrðar. Æfingarnar sem eru kynntar í námsefninu   

bæði í leiklist, samræðu og raddþjálfun eru hluti af námsefni höfundar í Listaháskólanum . 

Þær eru því sóttar í smiðju leiklistar og raddkennara  sem höfundur hefur sótt þjálfun sína 

til.  Æfingarnar eru svo lagaðar að því námsefni sem lagt er fram í ritgerðinni og þeim 

áherslum sem það kallar á að mati höfundar.   

Þær námsmatsaðferðir sem nýttar eru í tengslum við kennsluefnið eru útskýrðar og færð 

eru rök fyrir valinu. Að því loknu eru lagðar fram töflur þar sem hverri kennslustund  er 

lýst og þeim markmiðum sem eru sett fram.                                                                 
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2. Drög að Aðalnámsskrá framhaldsskóla 2011 

Drög að Aðalnámskrá framhaldsskóla sem birtust árið 2011 eru grundvölluð á lögum um 

framhaldsskóla  nr. 92/2008. (Hér eftir er vísað til þessara draga sem  Aðalnámskrá 

framhaldsskóla,  2011).  

Aðalnámsskráin  byggir á og mótast af ýmsum alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að, 

þar sem skilgreint er hvernig tryggja eigi jafnrétti allra barna og ungmenna til náms, óháð 

tungumáli,  búsetu, litarhætti, kyni og fötlun. Skóli fyrir alla er það sem stefnt skal að, auk 

þess skal miða að einstaklingsbundinni kennslu, þar sem reynt er af fremsta megni að mæta 

þörfum hvers einstaklings á hans eigin forsendum.  Slík kennsla er sameiginlegt 

hagsmunamál ríkistjórna allra landa  (Sameinuðu þjóðirnar, 1994; UNESCO, 1994, bls.  5-

42).    

Sex grunnstoðir eru burðarliðir  í Aðalnámskrá framhaldsskólanna 2011.  Grunnþættirnir 

eru, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.       

Í námsskránni er þessum höfuðþáttum ætlað að vera til grundvallar þeirri leikni, 

þekkingaröflun og viðhorfsmótun sem fram fer í framhaldsskólum landsins  

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 5). 

Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011 færist aukin ábyrgð á námskrárgerð til 

framhaldsskólanna sjálfra. Þeir geta nú gert tillögur um fyrirkomulag, samhengi og inntak 

náms í samræmi við hin viðurkenndu viðmið um gerð námsbrautalýsinga. Þetta gefur 

skólayfirvöldum ný tækifæri til að móta nám að þörfum samfélagsins og nemenda 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 7).   

Ein af grunnstoðum námskrárinnar um lýðræði og mannréttindi kallar á að rækta þurfi 

sérstaklega þá þætti sem styrkja nemendur og þjálfa til fullrar þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Í þeirri viðleitni er gagnrýnin hugsun mikilvæg. Enda er gagnrýnin og skapandi hugsun 

einn af þeim hornsteinum sem hvað eftir annað er komið að í námsskránni.  

Á Íslandi hefur undanfarin ár átt sér stað mikil endurskoðun á ýmsum sviðum samfélagsins 

eftir umrót liðinna ára. Sú endurskoðun hefur ýtt undir það viðhorf að rækta þurfi og að ýta 

betur undir gagnrýna og skapandi hugsun. 
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„Mennta þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt valdhöfum  

eðlilegt aðhald, hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum eða á öðrum 

sviðum“  (Katrín Jakobsdóttir, 2011, bls. 5).    

2.1 Hin nýja menntastefna og tengsl hennar við verkefnið 

Aðalnámskrá framhaldsskóla,  2011, boðar breytta tíma og nýjar áherslur í íslenskum 

framhaldsskólum.  Talað er um hina nýju íslensku menntastefnu. Nýmælin eru meðal 

annars fólgin í því að að skólarnir geta  á grunnstoðum  Aðalnámskrárinnar mótað sína 

eigin skólanámskrá. Skólayfirvöld í hverjum skóla geta nú ákveðið hvaða námsbrautir þeir 

vilja hafa og hvernig innihald þeirra er samsett. Þannig getur skólafólk skipulagt nám sem 

er sniðið að þörfum hvers skóla, t.d. er hægt að miða við nánasta umhverfi skólans eða 

atvinnulíf eða þær þarfir sem brýnar eru hjá nemendum.  

Hér er um grundvallarbreytingu að ræða sem opnar ýmsar gáttir fyrir skólayfirvöld til að 

móta skólastarfið í skólunum með beinum hætti.  Nú geta skólar  tekið mið af þörfum 

nemenda og samfélags í áður óþekktum mæli,  sem er allt annað en þegar 

menntamálaráðuneytið bar eitt alla  ábyrgð á áfangalýsingum og námsbrautum 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 7).  

Grunnþættir námskrárinnar byggja allir á löggjöf  um skóla,  þar sem kveðið er á um að 

bæði sé unnið að samfélagslegum markmiðum og einnig  markmiðum sem varða menntun 

einstaklinga, sem og að tryggja samfellu í öllu skólastarfi.                                                                                                                                                                        

Þegar skólastarf er metið er litið til þess hvernig þessir grunnþættir setja mark sitt á 

kennsluna.  Grunnþættir námskrárinnar eru þess eðlis að þeir eru háðir hver öðrum og 

styðja hver annan að meira eða minna leyti. Þannig styður nám í einu fagi nám í annari 

grein (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 14).  

Gagnrýnin hugsun er ein af grunnstoðum námsskrárinnar. Það að skoða viðfangsefnið, 

hvert sem það er, með opnum huga og íhuga innihald, rök og mótrök þess efnis sem fengist 

er við hverju sinni. Slíkur hugsunarháttur er forsenda náms og í raun allra framfara, en án 

þessarar skapandi hugsunar er erfitt að ímynda sér hugsunina sem hreyfiafl yfirleitt   

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 16). Það er því ekki úr lausu lofti gripið að efla 

þurfi gagnrýna hugsun í framhaldsskólum.                                                                                                                                                                                       

Ekki er sjálfgefið að nemendur tileinki sér slíkan þankagang og tjáningu af sjálfsdáðum.  Í  

önn dagsins  gefst kennara eðli málsins samkvæmt  ekki alltaf tækifæri til að ígrunda efni 
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með hverjum nemanda.  Nám nemenda er oft fólgið í að tileinka sér ákveðið efni, en ekki 

endilega að ígrunda sjálfstætt og komast að „sinni eigin niðurstöðu“.  Samtal og 

skoðanaskipti  eru liður í að efla gagrýna hugsun, án þess getur hún varla þrifist. Af 

þessum sökum m.a. er námsefni eins og raddþjálfun og framsögn ásamt þjálfun í viðræðum 

og íslensku, liður í að efla gagnrýna hugsun. Sú sjálfsefling sem radd og 

framsagnarkennsla hefur í för með sér er einnig góður grunnur þegar efla á viðræður og 

gagnrýna hugsun. Raddþjálfun  hefur í för með sér aukna vitund um eigin líkama sem um 

leið  gefur upplýsingar um hvernig nemandanum líður,  en við það færist nemandi skrefi 

nær því að þekkja sjálfan sig (Þórey Sigþórsdóttir, 2009, bls. 67). Allt styður þetta hvað 

annað og skapar kjöraðstæður til persónulegrar tjáningar.  Fyrir utan almennt  gildi sem 

áheyrileg rödd og framsögn hefur, þá er hún einnig ein forsenda þess að ná eyrum annara.  

Þjálfun í að hlutir og fyrirbæri séu rædd með opnum gagnrýnum huga og sjónarmið sem 

flestra heyrist,  er liður í að ýta undir og rækta eina af grunnforsendum  lýðræðisþjóðfélags, 

gagnrýna  hugsun. 

2.2 Sjálfsstyrking og samskiptahæfni 

Lýðræði og mannréttindi gera þá kröfu til þegnanna að þeir séu færir um að ígrunda hin 

ýmsu gildi samfélagsins. Í námi þarf að kappkosta að gera nemendur meðvitaða um                                                                                                             

um samábyrgð og þá virkni borgaranna sem stuðlar að því að þeir geti mótað eigið 

samfélag (Aðalnámskrá framhaldsskóla, bls. 19).  

  Flest bendir  til að námsefni sem getur stuðlað að  jákvæðri sjálfsmynd og ýtt undir 

sjálfstjáningu nemenda á ýmsum sviðum sem varða þá persónulega eða sem samfélagshóp,  

geti verið af hinu góða. Slíkt námsefni  ýtir undir að nemendur tileinki sér þann 

hugsunarhátt  að standa vörð um lýðræði,  jafnrétti  og mannréttindi,  ásamt því að efla 

hugsun og aðgerðir til sjálfbærni. Til að samskipti nemenda verði sá frjói jarðvegur sem                                                                                  

til er ætlast verða nemendur bæði að geta talað og hlustað. Það að kunna að hlusta er 

nauðsynlegt til að geta metið og skoðað það sem aðrir hafa fram að færa. Segja má að 

hlustun á skoðanir eða viðhorf annarra sé liður í æskilegum sjálfsaga. Sá sem ekki kann, 

eða vill hlusta getur átt erfiðara með að bæta við og eða breyta sínum eigin skoðunum,  

jafnframt því að eiga mögulega erfitt með að viðurkenna rétt annarra til sinna skoðana.   

Það hlýtur að vera æskilegt  að kenna virka hlustun sem lið í góðum samræðum.  Með 

virkri hlustun er átt við færni í því að hlusta  á aðra af áhuga og velvild,  án þess þó að 

blanda sínum  eigin  áherslum eða skoðunum inn, eins og þessi hlustun er skilgreind af  
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Thomas Gordon. Samkvæmt kenningu hans er virk hlustun fólgin í því að hlusta á 

viðmælandann af  áhuga og árvekni,  jafnvel  þó að það sem hann segir sé á skjön við eigin 

upplifun eða skoðanir.  Á meðan verið er að hlusta er því ekki verið að mótmæla þeim sem 

talar, né heldur er verið að reyna að hafa einhver áhrif á viðhorf hans. Þannig fær 

viðmælandinn samþykki þess sem hlustar  og eykur þessi virka hlustun sjálfsöryggi  þess 

sem talar. Viðkomandi upplifir þá  frekar að skoðanir hans og eða tilfinningar séu virtar og 

einhvers virði  (Gordon, 2001, bls. 63-79).  

2.3 Samskipti 

Margir halda því fram að í samfélagi okkar sé  daglega mikið áreiti.  Í tölvum eru 

nemendur tengdir við fréttaveitur, auk þess að vera í samskiptum.  Fésbókin er full af 

upplýsingum um nær og fjær umhverfi og farsíminn er sjálfsagður fylgihlutur ungmenna. 

Segja má að krafa dagsins sé að vera stöðugt ínáanlegur  (Robinson, 2001, bls. 25-31).  

Nemendur eyða miklum tíma í samskipti af þessu tagi sem án efa þjálfa vissa 

samskiptahæfni.   

Ekki er ósennilegt að samskipti af þessu tagi geti, eðli málsins samkvæmt, verið heldur 

yfirborðsleg, ekki síst vegna þess að hluti af þeim er opinn öllum.  Snögg samskipti sem 

eru oft í stikkorðaformi leiða ekki endilega til ígrundar og hlustunar. Auk þessa eru 

ákveðnar hættur í „tæknisamskiptum“  ungs fólks í dag eins og einelti á netinu og á 

fésbókarsíðum og síðurnar geta jafnvel verið vettvangur fyrir afbrotamenn. 

Í ljósi alls þessa er ekki úr vegi að halda því fram að það sé æskilegt að nemendur þjálfi 

meðfram umræddum samskiptum  að dýpka og ígrunda  samskipti sín. Þegar samskipti og 

samræða er til umfjöllunar þarf að auki að huga að tali og ritmáli nemenda; varpa fram 

spurningum um málfar og sýna fram á, þó ekki sé nema brot af þeim möguleikum sem 

íslensk tunga býður. Æskilegt er að ýta undir einstaklingsbundna tjáningu og fjalla um 

hvernig fjölbreytileg  og  góð málnotkun getur verið hluti af sjálfstjáningu og sjálfsmynd 

einstaklinga. Íslenskan og ræktun hennar er ein af grunnáherslum hinnar nýju menntastefnu 

sem kemur fram í námsskránni  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 29).  
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2.4 Jafnrétti 

Ein af stoðum námskrárinnar er jafnrétti í víðum skilningi þess orðs. Fjallað er um að það 

þurfi að kenna nemendum að skoða með gagnrýnum augum stöðu hópa og einstaklinga í 

samfélaginu  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 20).   

Hvað veldur því að sumir lenda í fátækt eða jafnvel örbirgð á meðan aðrir fæðast með 

silfurskeið í munni og búa við einhvers konar forréttindi ?                                                   

Leiklist er hluti af því  námsefni  sem fylgir þessari ritgerð. Hún á mjög vel við þegar fjalla 

á um hin ýmsu þjóðfélagslegu fyrirbæri og er afar vel til þess fallin að vekja spurningar og 

umræðu. Ekki síst vegna þess að hún er fólgin í því að framkvæma, nemendur  leika t.d. 

persónur og taka þátt í leikrænni tjáningu og reyna  þannig  hlutina meira á eigin skinni 

heldur en að heyra einungis um þá rætt.  

Leiklist er ekki einungis góð til að örva umræður og frjóa hugsun,  heldur veitir  t.d. 

hlutverkaleikur  ákveðna vörn. Oft getur verið heilmikil ögrun fólgin í því fyrir nemendur 

að fjalla um viðkvæm mál. Hlutverkaleikur veitir  þá skjól  og nemandinn getur leyft sér 

meira í hlutverki einhvers annars (Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8).   

Í leiklist er hægt að skoða og leika með allar þær staðalmyndir sem til eru í þjóðfélaginu. 

Þannig gefst kostur á að sýna fram á þær einfaldanir og alhæfingar sem geta auðveldlega 

þrifist í kringum okkur og auðga  þannig umræðuna um jafnrétti. Skoðun á staðalmyndum 

er sú leið sem nefnd er í námskrá sem ákjósanleg til að setja jafnréttisumræðu í kastljósið   

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 20).  

Eitt af markmiðum námskrárinnar er jafnrétti til menntunar. Það að skapa tækifæri fyrir 

alla til þess að þroskast á eigin forsendum. Oft er erfitt að ná til þeirra nemenda sem ekki                                                                      

hefur gengið vel í námi og hafa með einhverjum hætti ekki staðið undir kröfum og 

væntingum í hinum  almenna skóla. Þessir nemendur hafa ólíkan bakgrunn og hluti þeirra á 

við margvíslegar fatlanir að etja. Aðrir hafa sýnt af sér óæskilega hegðun, og enn aðrir hafa 

af einhverjum ástæðum lent á skjön við kerfið. Þessir nemendur virðast oft ekki passa inn í 

hinn viðtekna ramma, ef svo má segja. Útkoman er þá oft sú að umræddir nemendur                                                                                                                                        

hafa fengið neikvæð skilaboð um frammistöðu sína og sumir hverjir ekki lokið 

grunnskólaprófi.  Léleg  sjálfsmynd háir þessum nemendum því oft á tíðum og getur hún 

komið  niður á samskiptum  þeirra við nemendur og aðra aðila skólans.   
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Samkvæmt jafnréttis- mannréttinda- og lýðræðisáherslum námskrárinnar  eiga þeir sem 

standa höllum fæti af einhverjum ástæðum rétt á viðeigandi stuðningi. Sá stuðningur sem 

sennilega kemur flestum þessum nemendum best felst í að bæta sjálfsmynd  þeirra  

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 19-20).                                                             

Verkefni sem ræktar rödd, framsögn, eflir viðræður og gagnrýna hugsun gæti verið vel til 

þess fallið að þjóna ofangreindu  markmiði.  Ef verkefnin eru fjölbreytt þá gefast 

nemendum frekar tækifæri til að virða hlutina fyrir sér frá öðru sjónarhorni en venjulega. 

Þeir geta fengið nýja sýn á stöðu annara einstaklinga, sem getur aukið skilning og 

mögulega hvatt til samstöðu.  

Námsefnið sem fylgir þessari ritgerð er því að líkindum æskilegt fyrir þá nemendur sem 

hafa af ýmsum ástæðum lent í öngstrætum kerfisins. Þeir þurfa á uppörvun og bættri 

sjálfsmynd að halda. Það er ef til vill vænleg leið til að stuðla að því sem kveðið er á um í 

námsskrá og er kjarni hinnar nýju íslensku menntastefnu hvað varðar, jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi.     

Auk  hvíldar, hreinlætis og næringar er jákvæð sjálfsmynd lögð til grundvallar þegar 

heilbrigði og velferð nemenda er skilgreind. Með jákvæðri sjálfsmynd er átt við andlega 

vellíðan, góð samskipti, skilning  á eigin tilfinningum og annarra.                           

Heilbrigði og velferð er ein af grunnstoðunum sex í námskránni  (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 21).  

2.5 Sköpun 

Sköpun tengist í raun öllu gefandi og árangursríku námsferli. Það að nema nýja hluti og 

tengja við þá reynslu og þann lærdóm sem fyrir er, er skapandi ferli í sjálfu sér.     

Sköpunin er knúð fram af forvitni og gleðinni við það að uppgötva eitthvað nýtt.            

Það getur verið fólgið í að fara nýjar leiðir og það getur líka tengst því að nýta betur eða 

endurnýja það sem fyrir er  (Eisner, 2002, bls.32).   

Ein af forsendum sköpunar er gagnrýnin hugsun. Það að skoða hlutina ekki sem sjálfgefna 

heldur með spurn í huga (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 22). Þegar vel tekst til í 

kennslu fær nemandinn áhuga á viðfangsefni sínu, hann uppgötvar merkingu einhvers 

tiltekins námsefnis, en einmitt þessi brú á milli nemandans og námsefnisins verður ekki 

alltaf  til. Nemandanum  getur þá fundist viðfangsefnið fjarlægt, jafnvel svo að það komi 
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honum ekkert við. Þess vegna er æskilegt, sé þess kostur, að stytta þessar boðleiðir á milli 

nemanda og viðfangsefnisins. 

Við þjálfun raddarinnar finnur nemandi fyrir líkama sínum t.d í spennu og slökun. Hann 

reynir námsefnið svo að segja á eigin skinni. Verkefnin í því  námsefni sem lagt er fram í 

þessari  ritgerð,  eru verkleg,  leiklistar- og framsagnaræfingar og svörun á sér strax stað. 

Ferli sem þetta ýtir mögulega undir að nemendur finni nokkuð fljótt fyrir styrk sínum eða 

veikleikum. Námsefnið tengist auk þess þeirri sköpun sem er fólgin í gagnrýnni hugsun.                

Gagnrýnin hugsun getur talist undirstaða sköpunarkrafsins og leitt til nýsköpunar. 

Nemandinn tekst á við  fagurfræðilega hluti eins og stíl og áherslur í framsögn og málfari 

og er það persónuleg sköpun nemandans, hvernig hann nálgast og túlkar þessa hluti.  

2.6 Lykilhæfni 

Grunnþættir námskrárinnar eru tengdir við markmið um hæfni nemenda að afloknu námi 

með hugtakinu lykilhæfni. Það er sú hæfni sem nemendur eiga að geta sýnt þegar kemur til 

þeirra kasta að framkvæma eða nálgast grunnþætti námskrárinnar.                                    

Stuðst er við færni nemenda í lykilþáttum þegar námsmat er framkvæmt (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla,  2011, bls. 31).  Það má því ef til vill segja að námsefni sem virkjar 

nemendur beint við athafnir og umræður eins og því sem hefur verið lýst hér að framan og 

fylgir þessari ritgerð, raddþjálfun, framsögn, leikræn framsetning og gagnrýnar umræður, 

geti verið ákjósanlegar leiðir til að ná fram þeirri lykilhæfni sem lýst er í námskrá (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 102).  

Hvað varðar lykilhæfni sem heyrir undir grunnþáttinn  um lýðræði og mannréttindi,  þá 

felst hún m.a. í að virða aðra, skoðanir þeirra og gildi í lífinu, að virða mannréttindi  og að 

geta rökrætt og sett fram eigin skoðanir. Að búa yfir jákvæðri og uppbyggilegri samskipta- 

og félagshæfni.  Meðvitund um gildi góðrar hegðunar, og breytni í samskiptum við aðra 

menn, umhverfi og dýr. Að vera fær um að taka gagnrýna afstöðu til siðferðilegra 

álitamála, að vera virkur og ábyrgur þegn í lýðræðissamfélagi, að geta virt 

grundvallarreglur samfélagsins  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 34-35).                    

 Það heyrir t.d. undir lykilhæfni  að skilja  hvernig búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, 

litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt og trúarbrögð, aldur, þjóðerni, ætterni og tungumál 

geta haft áhrif á stöðu fólks í samfélaginu, forréttindi og takmörkun möguleika þess.  

Einnig er það kallað lykilhæfni að vera  gagnrýninn og meðvitaður um hvernig fyrir- og 
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staðalmyndir hafa áhrif á lífsskoðun okkar og skilning (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 34). 

Námsefnið sem lagt er til í þessari ritgerð og hefur verið lýst, er hugsað til að styðja við 

færni á þeim sviðum sem lýst er hér að ofan og eru skilgreind sem lykilhæfni.                 

Þau atriði sem tekin eru fram í námsskránni varðandi lykilhæfni í íslensku samræmast flest 

þeim markmiðum sem námsefni þessarar ritgerðar  beinast að. Þar eru m.a. að taka þátt í 

samræðum, að geta tjáð sig með blæbrigðum og notað til þess fjölbreyttan orðaforða í ræðu  

og riti.  Að flytja mál sitt áheyrilega og skýrt, að geta tjáð tilfinningar , skoðanir, og 

hugsanir sínar bæði munnlega og skriflega  (Aðalnámskrá framhaldsskóla,  2011, bls. 36). 

Báðar grunnstoðirnar,  jafnrétti  og læsi,  tjáning  og samskipti á íslensku og sú lykilhæfni 

sem tengir þær við athafnir og hæfni í daglegu lífi geta fallið  að námsefninu sem kynnt er í 

þessari ritgerð. 

Sérstaklega eru skoðaðar staðalmyndir og fyrirmyndir  sem nýtast vel til þess að bregða 

ljósi á þær einfaldanir á veruleikanum sem óneitanlega þrífast í kringum okkur. Einfaldanir 

sem  geta dregið úr umburðarlyndi og skekkt dómgreind ef ekki kemur til gagnrýnin 

skoðun. Einnig liggur í hlutarins eðli að þegar verið er að ræða hin ýmsu                                                                                                                      

mál, sem varða nemendur og aðra, er verið að fjalla um fólk, hópa, að þá fylgir staða 

þessara aðila í samfélaginu með í  þeirri umfjöllun eða umræðu. Umræða af þessu tagi 

getur varðað jafnrétti í víðasta skilningi þess orðs. 

Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess að vera fær um að tjá sig á blæbrigðaríkan hátt og 

búa yfir góðum orðaforða. Þrátt fyrir það yfirgripsmikla læsi sem nemendur þurfa að hafa   

á valdi sínu, hvað varðar t.d. mynd og tölvulæsi, þá hefur læsi á íslensku, þar á meðal 

hæfnin til að tjá sig, ekki glatað gildi sínu nema síður sé. Það að geta tjáð sig á skýran og 

persónulegan hátt auðveldar fólki að gera grein fyrir  sjálfum sér, skoðunum sínum 

löngunum og þrám.  Það getur auðveldað  öðrum að skilja og meðtaka það sem 

viðkomandi einstaklingur hefur fram að færa. Þannig getur skýr og snjöll tjáning 

auðveldað samskipti og mögulega ýtt undir og stuðlað að auknum persónulegum og 

félagslegum þroska. 

 

 



18 
 

3. Fræðilegur grunnur 

Hugtakið padeia er upprunnið á Grikklandi hinu forna og var lykilhugtak  sem Grikkir 

notuð til að skilgreina bæði svokallað vitrænt og siðrænt uppeldi.  Hér var átt við bestu 

skilyrði til almenns þroska. Án þessara skilyrða var ekki hægt að vænta fullrar menntunar  

einstaklingsins. Hugtakið stóð bæði fyrir skólanám og almennt uppeldi.                                                                                                                             

Grísku sófistarnir notuðu hugtakið og síðan Sókrates, Platon og Aristóteles og stóð það 

sem einhverskonar samheiti yfir siðmenningu og menningu almennt. 

Í skólum sófistanna (465 – 429 f.Kr.) var lögð mikil áhersla á mælskulist (retórík).               

Þetta var gert til að menn gætu haft pólítísk áhrif. Skóli þeirra var í fyrstu gagnrýninn  t.d. á 

kúgun kvenna og þrælahald, en siðræni hluti námsins virðist  hafa þynnst út með tímanum.  

Námið varð í auknum mæli  tæki til að öðlast ákveðin völd.                                                 

Sókrates deildi á þessa breytingu og taldi að sófistarnir væru búnir að ræna námið 

„manneskjulegum“ kjarna sínum og hin gagnrýna hugsun væri horfin. Því væri  ekki 

lengur um sanna menntun að ræða því manneskjan sjálf átti að vera miðpunktur 

menntunarinnar.  

Platon innleiddi heimspekilega “pedagógík“ og vildi að ríkið sæi um þá fræðslu (padeia, 

2013). Menningarlíf og stjórnun ríkisins voru í nánu sambandi. Listin (sbr. leiklistin) hafði 

almennt fræðslugildi og þar af leiðandi uppeldislegt hlutverk  (Myhre, 1996, bls. 24).      

Það má því segja að hugmyndir um uppeldislegt gildi lista standi á ævafornum merg.   

Grikkir lögðu þarna grunn að þeim stoðum sem menntun á Vesturlöndum hvílir enn á. 

Áhersla á  manneskjuna sem miðpunkt námsins og að námið mætti ekki  eingöngu verða 

tæki til að öðlast einhvern ákveðinn samfélagssess. Menntun siðvitundarinnar var 

nauðsynlegur og eðlilegur hluti náms. Hugmynd Platons um að ríkið ætti að sjá um                                                                     

menntun almennings er það grunnlýðræðisstef sem menn byggðu á í gegnum aldirnar 

þegar um menntun fólksins var að ræða. Grikkir mótuðu þannig lýðræðishugsjónina,                                                                                                                                        

þrátt fyrir að hafa haft þræla. Platon talaði um hið réttláta og góða sem hornsteina þess 

ríkis sem kennir sig við réttlæti. Valdafýsn átti ekki að stýra gerðum manna. Stjórnendur 

áttu að vera dyggðugir  (Myhre,1996, bls. 23).                                                                                                              

Í riti sínu Ríkinu færir Platon rök fyrir því að heimspekingar séu hæfastir allra til að fara 

með stjórn ríkja, enda hafi þeir til að bera þá reynslu og þekkingu sem leiðtogar þurfi að 

hafa, þeir hleypa lyginni aldrei inn á sig viljandi, heldur hata hana og unna sannleikanum 
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(Platon, 2009, bls. 98). Sem sannleiksunnendur eru þeir jafnframt nákomnari viskunni en 

aðrir menn.                                                                                                                                 

Platon gagnrýnir yfirborðslega og innantóma menntun sem ekki hefur skilning á hinu góða 

sem undirstöðu. Allir menn hafa getu til að mennta sig og þessa getu eiga kennararnir, 

heimspekingarnir, að rækta og draga fram.  Í einni af öndvegissamræðum Platons, 

Þeaítetos, líkir Sókrates fræðslu sinni við störf ljósmæðra.  

„Ljósmóðurlist mín er í höfuðatriðum áþekk þeirra. Eini munurinn er sá að ég fæst við 

karlmenn en ekki konur, og ég fæst ekki við líkamann heldur við sál sem er í 

fæðingarhríðum“ . ( Platon, 2009, bls. 33) 

 Menntun er að dómi Platons fólgin í því að beina sjónum að hinu góða, m.a. að rækta 

dyggðina. Þeir einir sem það eiga að gera eru heimspekingarnir.  

3.1 Sókratísk samræða 

Fyrsta ritið, svo vitað sé, sem fjallar um kennslu og lærdóm ber nafnið Menón og er frá 

öndverðri fjórðu öld fyrir okkar tímatal.                                                                                       

Ritið eru samræður Sókratesar við Menón, skráð af Platon, en hann er eini 

heimildarmaðurinn um samræðulist Sókratesar.                                                                       

Platon gerði ráð fyrir því að að allir menn byggju yfir því góða hver sem breytni þeirra 

væri. Það góða birtist hinsvegar ekki alltaf án stuðnings. Það þarf oft að laða það fram.  

Þessi afstaða Platons er gjöful út frá uppeldislegu sjónarmiði. Þetta viðhorf  þýðir að hægt 

sé að kenna fólki um hið góða og kenna því að breyta eftir bestu vitund.                          

Samtöl Sókratesar gengu einmitt út frá því að laða fram skoðanir viðmælandans, að hann 

mætti sínum eigin skoðunum og hugsaði um réttmæti þeirra.                                                     

Þetta eðli kenninga Platons og samtala Sókratesar gera þær að ákjósanlegu formi, 

fræðsluefni eða þjálfun í uppeldislegum tilgangi. Af þessum ástæðum m.a. er sókratísk 

samræðulist kennd í námsefninu sem fylgir þessari ritgerð. 

Til að laða fram hið góða í manninum þurfa samræður að vera með ákveðnum hætti sagði 

Sókrates. Hann hóf samræður alltaf án tillits til niðurstöðunnar,  sem er ein af                                                                                                                                

forsendum gagnrýnnar hugsunar. Hann spurði, „En hvað ef?“ Hann gerði lítið úr sinni 

eigin þekkingu, en vildi fá viðmælandann til að svara spurningum. Það lá til grundvallar að 

ávallt ætti að skilgreina öll hugtök í umræðunni. Hver þáttakandi átti að skilgreina hvaða 

skilning hann legði í hugtök sem verið væri að ræða um. Þetta er ein af forsendum 
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samræðna Sókratesar.  Annars er ekki ljóst hvort menn eru að ræða um sama eða sinn 

hvorn hlutinn.  Ef allir eru að tala um ólík efni, þó að þeir telji  jafnvel að svo sé ekki, hafa 

samræðurnar engan röklegan tilgang. Önnur forsenda samtals í anda Sókratesar er að  

spyrja réttu spurninganna. Það þarf að staldra við og kanna tilgang spurninganna og í 

gagnspurningum eða svörum þarf að hafa tilgang í huga, sem er að laða fram eðli eða 

ástæður þeirra athafna sem búa að baki svörunum. Þannig nálgaðist Sókrates hvert 

umræðuefni eins og forvitið barn sem þarf ekki að fela neitt. Barnið er knúið áfram af tærri 

þekkingarleit og opnum huga án fordóma  (Eyjólfur Kjalar Emilsson, Gunnar Harðarson, 

1985, bls. 21-25). 

Uppbygging hins sókratíska samtals er mjög lýðræðisleg í eðli sínu. Þar sitja allir við sama 

borð, þurfa að skýra skoðanir sínar og hlusta eftir orðum annarra. Í þessu ferli er enginn 

öðrum æðri. Aðferðin styður við opin greinargóð samtöl þar sem allir hafa möguleika á að 

tjá sig.  Sókratíska samtalið þjálfar auk þess öguð skoðanaskipti, þar sem ekki er hægt að 

sleppa fyrir horn með því að halda fram órökstuddum fullyrðingum og ýtir þannig undir að 

mönnum og málefnum sé sýnd sú virðing sem æskileg er í samræðum.  

Sókratísk samræða er dæmi um aðferð sem hægt er að nýta með nánast öllum aldurshópum 

í kennslu. Hægt er að einfalda þetta form eða bæta í það eftir aðstæðum og aldri nemenda. 

Vegna þessa eiginleika er einfalt að aðlaga aðferðina að kennslu. Með þessari samtalstækni 

er heldur aldrei verið að predika yfir nemendum, heldur einungis verið að vekja athygli á 

ákveðnum umræðefnum og vekja upp spurningar.  Spurningar sem hver svarar svo fyrir 

sig.  

Samræðan er talin liggja til grundvallar í samfélagi manna. Erfitt er að ímynda sér 

lýræðissamfélag án samræðna. Því má líta á viljann til að efla samræðuna með þeim 

formerkjum sem bent hefur verið á, sem tilraun til að efla lýðræðið.                                          

Hægt er að líta svo á að hið sókratíska samtal geti verið liður í lýðræðisþjálfun.                           

Af þessum ástæðum er sókratískt samtal valið sem hluti af því námsefni sem lagt er til í 

þessari ritgerð.  Þar sem tilgangurinn er m.a. að þjálfa lýðræðislegt samtal. 

 

Eins og að ofan greinir er full  ástæða til að gefa hinni  ævafornu en síungu samtalsaðferð 

Sókratesar gaum þegar hugað er að aðferðum í kennslu.                                                                     

Í þeim námsáfanga sem er kynntur í þessari ritgerð og ætlaður er framhaldsskóla 

nemendum eru sérstaklega skoðaðar aðferðir Sókratesar, t.d. hvernig hann beitti 
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spurningum  og hlustun og skilgreindi ávallt hvað við var átt með hugtökum og 

hugmyndum. Sókratísk samtalsaðferð æfir lýðræðishugsun, sjálfstjáningu og virðingu                                                                                                                           

fyrir skoðunum annara sem er einn hryggjarliður þess námsefnis sem fylgir.                                                      

Hluti af því námsefni sem hér er lagt fram er að þjálfa nemendur í að tjá sig bæði hvað 

varðar form og innihald  talaðs máls. Radd- og framsagnaræfingar  fága röddina og skerpa 

á hlutverki  alls líkamans í því ferli. 

 Hvað varðar umræður nemenda og samtalsform og áherslur þar að lútandi er sókratísk 

samtalshefð afbragðs smiðja að ganga í,  því hún undirstrikar og æfir þá lýðræðishugsun, 

sjálfstjáningu og virðingu fyrir skoðunum annarra sem er burðarliður þess námsefnis sem 

hér um ræðir. Auk þessa er með aðferðum hins gríska heimspekings hægt að æfa hlustun 

sem hefur grundvallarþýðingu í öllum samskiptum og samræðu. Sá sem ekki hlustar og                                                      

talar eingöngu sjálfur gagnast sjálfum sér og öðrum illa í samræðum. Að bíða eingöngu 

eftir að komast að með sínar skoðanir en huga ekki að því sem sagt er,  er  einn af helstu 

óvinum góðra samræðna.  Samkvæmt kenningum Gordons er virk hlustun nauðsynleg til 

að samræður standi undir nafni og samskipti almennt.  Því án hennar skapast ekki sú nánd 

og virðing manna á milli  sem einkenna gefandi samskipti.                                                                                               

Gordon er talsmaður þess að æfa hlustun með nokkrum einföldum reglum,  en þá er 

markvisst verið að þjálfa nemendur í að taka ábyrgð á eigin skoðunum og gerðum 

(Gordon, 2001, bls. 63-79).  Það er því rík ástæða til að hafa virka hlustun sem hluta af 

námsefninu sem hér er lagt fram. Þjálfun í virkri hlustun er stór þáttur í því lýðræðislega                                                                                                

samtali sem kennt er í áfanganum.  Það að taka ábyrgð á eigin skoðunum og gerðum má  

líta á sem skref í átt til þess að taka ábyrgð í lýðræðisþjóðfélagi. Það má því með nokkurri 

vissu segja að sú þjálfun sem hér um ræðir sé ekki í anda hinna hefðbundnu 

ræðunámskeiða eða kappræðufundamenningar sem svo oft  virðist fylgja menntun 

framhaldsskólanema  hér á landi.  Því er hægt er að líta á námsefni sem  þetta sem visst 

mótvægi við hefðbundar áherslur.  Af ofansögðu má vera ljóst að hlustun í anda Sókratesar 

og Gordons er mikilvægur liður í námsefninu sem er til umræðu í þessari ritgerð.   

3.2 Upplýsingarstefnan og áhrif hennar (1770-1820) 

Gagnrýni Sókratesar á skóla Sófistanna  (465-429 f. Kr.) var að hinn manneskjulegi kjarni 

væri horfinn úr náminu, menntun andans, hin gagnrýna hugsun, væri liðin undir lok.    

Menn sóttust eftir menntun vegna þess hvað hún veitti, en ekki endilega vegna 

innihaldsins.   
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Upplýsingastefnan sem var við lýði seint á sautjándu öld kom í kjölfar síðbyltingar 

svokallaðrar á miðöldum  og varði um það bil í eina öld. Nafnið upplýsing er lýsandi í 

orðsins  fyllstu merkingu vegna þess að menn vildu lýsa upp það myrkur sem miðaldirnar 

eru kenndar við.  Það sem einkenndi miðaldir var að trúin á Guð var nær allsráðandi og 

katólska kirkjan hafði óhemju mikil völd. Menntun fór fram á latínu sem almenningur 

hafði ekki aðgang að. Á þessum tíma var menntun ekki almenningseign, nema að mjög 

takmörkuðu leyti. Latína var mál hinna betur settu borgara sem höfðu aðgang að menntun 

og kennsla fór fram á latínu.                                                                                                                           

Á upplýsingartímanum kemur fram trú manna á vísindi, samfara því að menn voru farnir 

að gagnrýna ríkjandi trú á Guð og töldu jafnvel, að í henni fælist ekki sá mikli sannleikur 

sem menn höfðu fram að þessu, almennt talið.                                                                                                                    

Upplýsingartíminn var  tími mikillar bjartsýni og trú mannsins á mátt skynsemi og vísinda 

(Aufklärung, 2013).  Tími upplýsingarinnar er oft talin hafa náð hámarki sínu með 

kenningum  Decartes (1596-1650) . Hann er sagður hafa skotið stoðum undir tvíhyggjuna 

sem gerði ráð fyrir algjörum aðskilnaði sálar og líkama.  Líkaminn var einskonar vél sem 

hugurinn, sálin hafði bústað sinn í, ekkert samband var þarna á milli.  Hugmynd sem á 

vissulega ekki upp á pallborðið í dag. Því nú er vitað að hugurinn  er háður líkamanum  og 

öfugt. Hvorugur getur án hins verið, þeir eru tengdir órjúfanlegum böndum  (Precht, 

2007/2012, bls. 53-63). Þessi aðskilnaður sálar og líkama hafði mikil áhrif  á þankagang á 

Vesturlöndum og varð hinn ríkjandi viðurkenndi hugsunarháttur. Með þessari skipan urðu                                                                              

tilfinningar og greind tvö aðskilin fyrirbæri. Á tímum upplýsingarinnar voru þó uppi                                               

aðrar hugmyndir um menntun og inntak hennar.  Það sýna t.d. hugmyndir 

menntafrömuðarins Wilhelm von Humboldt (1767-1835).  Hann áleit nám ekki vera 

eingöngu það að innbyrða staðreyndir heldur átti námið að snúast um menntun alls 

persónuleikans. Námið átti að styðja við og þroska hvern og einn einstakling.  Nemendur 

áttu að rækta og fullkomna eigin sjálfsmynd.  Allir, óháð stétt og stöðu,  áttu að geta nýtt 

menntunina til að verða nýtir þjóðfélagsþegnar  (Wilhelm von Humboldt, 2013).  

Hugmyndir Humboldts voru byltingarkenndar á sínum tíma.  Í dag má ef til vill segja að 

nútíma mennta- og menningarfrömuðir séu enn á vissan hátt að reyna að nálgast kjarnann í 

menntastefnu Humboldts.  Það að nemendur geti með námi sínu ekki eingöngu bætt við 

vitneskju sína, heldur einnig vaxið sem einstaklingar.  Þýski heimspekingurinn Precht 

heldur því t.d. fram að Þjóðverjar ættu að líta til hugmynda Humboldts með það í huga að 

bæta skólakerfi sitt. Þar á hann við að nám í framhaldsskólum þurfi að styðja við alhliða 

þroska nemenda með áherslu á ýmiss konar sköpun. Áherslan á staðreyndanám sé orðin 
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sem nátttröll sem hafi dagað uppi í skólakerfinu. Hann vísar til þess að hvert barn og 

ungmenni hafi aðgang að öllum staðreyndum veraldarinnar á vefnum og í ljósi þess m.a. 

eigi skólarnir að endurskipuleggja sig  (Precht, 2013).   

Í ljósi sögunnar og þeirra hugmynda sem komið hafa fram í seinni tíð er vel við hæfi að 

huga að alhliða þroska nemenda. Námsefnið sem hér er lagt fram handa 

framhaldskólanemendum byggir á virkni nemenda bæði líkamlega og við verkefni sem 

reyna á skapandi gagnrýna hugsun.     

Ýmsir hafa orðið til að gagnrýna tvíhyggjuna sem fylgdi upplýsingastefnunni.                   

Tvíhyggjan (e.dualisminn)  gerði ráð fyrir algerum aðskilnaði sálar og líkama.                   

Framarlega í flokki gagnrýnenda voru heimsspekingarnir Theodor Adorno og Max 

Horkheimer, kenndir við Frankfurtskólann svokallaða (1930-1960).                                            

Þeir deildu á það sem þeir kölluðu  brotalöm í sögu vestrænnar menningar, þ.e. sívaxandi 

bil á milli hinnar ytri náttúru og siðvitundarinnar. Þessi aðskilnaður hugvits og siðvits er að 

þeirra dómi einn alvarlegasti misbrestur vestrænnar menningarsögu  (Adorno og 

Horkheimer, 1996, bls.15).                                                                                                      

Kenningin um aðskilnað sálar og líkama hefur haft mikil áhrif á skóla og menntamál fram 

á okkar daga. Breytingar hafa þó  átt sér stað undafarin ár.     

  „…hin sterka hefð vestrænnar menningar fyrir því að líta á tilfinningar og greind 

sem aðskilin fyrirbæri, jafnvel andstæð er nú á undanhaldi. Þessi hefð hefur verið ríkjandi í 

skólakerfinu, sem átti fyrst og fremst að sinna fræðslu , þótt augljóst væri að börn gætu 

ekki skilið tilfinningar sínar eftir fyrir  utan skólann fremur en líkama sína. Nú er 

viðurkennt að líðan barna, jafnt sem fullorðinna hefur áhrif á nám og starf“.  (Kristín Á. 

Ólafsdóttir , 2005, bls. 35; tilvitnun hennar í Erlu Kristjánsdóttur, Jóhann Inga Gunnarsson 

og Sæmund Hafsteinsson)   

Það má því segja að sú vöntun á mannlegum kjarna sem Sókrates deildi á að hefði horfið 

úr skóla Sófistana eigi að hluta einnig við um skóla á Vesturlöndum fram á okkar daga. 

Þannig hefur tvíhyggjan rænt nám á Vesturlöndum sínum mannlega kjarna með því að gera 

tilfinningar útlægar frá skynseminni og þar með að veita þeim ekki verðugan sess við nám. 

Þó að vissulega hafi alltaf verið til undantekningar frá þessari reglu s.s. menntastefna 

Humboldts sem áður var nefnd.  
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3.3 Hugsmíðahyggja Deweys 

Georges Herbert Mead (1863-1931) og John Dewey (1859-1952) eru kenndir við 

hugsmíðahyggju  sem er stefna í uppeldismálum til framfara  eða umbóta (e. reform 

pedagogy).                                                                                                                                       

Bæði Dewey og Mead vildu gera skólann að meiri uppeldisstofnun. Þeim fannst eins og 

fleirum á þessum tíma að skólinn legði of mikla rækt við hið vitsmunalega en ekki á hið 

tilfinningalega  eða  á einstaklinginn í heild sinni  (Myhre, 1996, bls. 207).                                     

Báðir töldu að ekki ætti að skilgreina markmið náms fyrirfram, því nám sé leit, ferli sem 

byggir á reynslu.  Þeir Mead og Dewey voru alla tíð nánu samstarfi  (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 37-38). Samkvæmt Dewey verða þekking og reynsla                                                                                                                                                                                                                                                                  

til í samspili huga og þess sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur. Nám er                                                                                         

samkvæmt kenningum hans virkt ferli, þar sem hugur og hönd verða að tengjast.  Með 

öðrum orðum, nám er það sem á sér stað þegar reynsla safnast fyrir og úr verður virk heild 

eins og fram kemur í kennisetningu Deweys „learning by doing“ (að læra af reynslu). 

Vegna eðlis námsins er mikilvægt, samkvæmt kenningum Deweys, að áhugi ráði för. 

Einnig er nauðsynlegt að nemendur fái að gera mistök og læra af þeim,  því það að prófa 

sig áfram er forsenda náms.                                                                                                               

Listir voru mikilvægar að mati  Deweys, en listhvötin var ein af þeim hvötum sem hann 

taldi áskapaða manninum. Listhvötin getur varpað ljósi á og styrkt upplifanir nemenda af 

ýmsu því sem annars getur verið erfitt að skilgreina, eins og fegurð og þjáningu.                 

List átti ekki að vera  einangrað hugtak sem visst fólk stundaði og ræktaði, heldur hluti af 

daglegu lífi alls fólks og lagði Dewey t.d. áherslu á nytjalist í því sambandi  (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 44-45). 

Með hugmyndum Deweys kvað við nýjan tón í menntamálum. Þungamiðjan var ekki á                                            

námsefninu  heldur  athafnasemi  nemandans. Samspil milli nemanda og umhverfis varð að 

reynslu sem safnaðist saman og var hið eiginlega nám sem síðan var hægt að byggja á. 

Náttúrulegar tilhneigingar barnsins eru forvitni og löngun sem leiða til þess að það dregur 

ályktun.  Hvert þroskaskeið undirbýr næsta, það er hið eðlislæga ferli  (Dewey, 2000, bls. 

128).  Sú lífsseiga hugmynd að nemendur væru sekkir sem hægt væri að troða fróðleiknum 

ofaní var ekki lengur sjálfsögð.                                                                                                             

Hinir  lýðræðislegu tónar voru einnig mjög skýrir hjá Dewey og samverkamanni hans 

Mead. Nám var eitthvað sem allir eiga rétt á, óháð stétt og stöðu.                                

Kenningar  Deweys hafa rennt  ákveðnum stoðum undir hugmyndir manna um hvernig 
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nám fer fram. Kenningar hans hafa einnig haft gífurleg áhrif  fyrir listnám.  Dewey talar 

um að listin eigi rætur sínar  að rekja til leiksins. Leikurinn og alvaran kallast  á og 

einkenna verk listamanna.  Þessi leik- og listhneigð hugans er æskileg,  ef ekki nauðsynleg 

við nám (Dewey, 2000, bls. 334-335). Dewey vildi  ýta undir sjálfsaga barnsins með því að 

skapa aðstæður,  þar sem barnið gæti þroskað meðfædda eiginleika sína sem voru félags- 

rannsóknar- sköpunar- og listhvöt. Barnið átti einnig að búa við frelsi til athafna og 

tillagna.  Með þessu var verið að stunda nám í verki  (Myhre, 1996, bls. 172-175).                                                                                      

Dewey var ekki einn á ferð í kenningasmíð sinni. Á þeim tíma sem hann kom fram með 

kenningar sínar,  komu fram aðrir fræðimenn sem höfðu gífurleg áhrif á uppeldiskenningar 

þessa tíma. Margar þessar kenningar tengjast þeim hugmyndum sem Dewey kom fram 

með.                                                                                                                                                    

Einn af þessum kennismiðum var Jean Piaget (1896-1980). Hann þróaði kenningar um  

hvernig nám barna færi fram og hélt því fram, líkt og Dewey, að nám færi fram í virkri 

glímu við umhverfið. Til að ná tökum á einhverju urðu hugsanir og athafnir að haldast í 

hendur. Þannig gæti einstaklingurinn lært og náð tökum á einhverju tilteknu verkefni  

(Sigurjón Björnsson, 1975, bls. 18). Það má segja að hugsmíðahyggja (e. constructivism) 

Deweys  myndi einhverskonar brú inn í nútíma hugmyndir um kennslu.                                                                                                 

Dewey boðaði einstaklingsmiðað  nám sem er einmitt sú kennsla sem af mörgum 

fræðimönnum er álitin æskilegust í dag (sbr. Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011).  

Námsefnið sem lagt er fram í þessari ritgerð samrýmist vel hugmyndum Deweys um nám 

sem byggist á reynslu. Námsefnið samanstendur af radd-, leiklistar- og samræðuþjálfun. 

Allir þessir þættir byggja á tilraunum og æfingum sem nemendur framkvæma og reyna 

sjálfir. 

3.4 Uppeldismál á örlagatímum  

Tími umróts og örbirgðar bæði í efnahagslegu og félagslegu tilliti hefur oft ýtt mjög undir 

umræðu um uppeldismál.  Þetta má sjá í Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011.                  

Námskráin er samin eftir að efnahags- og kerfishrun varð hér á landi árið 2008 og ber þess 

merki.                                                                                                                                                         

Í formála Aðalnámskrá  framhaldsskóla  2011 lýsir Katrín Jakobsdóttir 

menntamálaráðherra  mikilvægi þess að rækta gagnrýna hugsun nemenda til að þeir verði 

færir um að veita stofnunum þjóðfélagsins  aðhald  á tímum endurreisnar samfélagsins 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla,  2011, bls.5).  
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Sem dæmi um endurskoðun á þjóðfélagslegum gildum á örlagatímum má taka þá 

endurskoðun sem Þjóðverjar gerðu á félagslegum gildum sínum, þar á meðal 

menntamálum, eftir síðari heimstyrjöld.                                                                                  

Horkheimer og Marcuse,  kenndir við Frankfurtskólann (1930-1960),  fléttuðuðu saman 

ýmsum straumum og stefnum í þýskri heimspeki, félagsfræði, marxisma og sálgreiningu.  

Skoðun þeirra hefur oft verið nefnd gagnrýnin kenning. Þeir litu svo á að þeir stunduðu                                                               

ekki  vísindalega félagsfræði, heldur stefnumarkandi gagnrýni.                                                                                                                                    

Hugtakið  „Halbbildung“ eða hálfmenntun  var  fyrst notað á 20. öldinni þegar 

borgarastéttin var að skilgreina menntun hinna svokölluðu lægri stétta.                                      

Frankfurtskólamaðurinn Theodor Adorno gæddi hugtakið nýju lífi og skilgreindi það á 

nýjan leik. Hálfmenntun var þá yfirborðsleg menntun sem eingöngu var hugsuð                                                                                                                            

í ákveðnum tilgangi, eða til að sýnast menntaður. Menntun andans skiptir þá ekki máli,                                                                                                      

heldur eingöngu það að tilheyra ákveðnum hóp eða stétt. Hinar ýmsu hliðar málefna, ólík                                                                                                                                          

sjónarmið og kenningar voru þá ekki mikilvægar,  heldur eingöngu að nýta menntunina til 

að ná settu marki. Hér er stundum talað um námið sem tæki til að ná ákveðnum 

markmiðum á kostnað heildarmyndar eða jafnvel sannleika, svo kölluð 

„instrumentalisering“ (einhliða hagnýting) náms  (Moser, J. 2013).                                                                                                     

Adorno hélt því fram að „hálfmenntun“ væri verri en engin menntun. 

  „Der Halbverstandene und Halberfahrene ist nicht die Vorstufe der Bildung, sondern ihr 

Todfeind“  (það sem er hálf skilið og hálfreynt er ekki undanfari menntunar, heldur 

erkióvinur hennar) (Adorno, 1959, bls.120).  

 Það má segja að menntafrömuðurinn  Eisner taki undir þessar skoðun. Hann telur að 

uppbygging náms sé oft röng og nemendur leiðist út í ánægjulaust puð til að fá ákveðna 

viðurkenningu eða gráðu. Sjálft  námsferlið verði þá einskonar leiðinlegur biðtími.             

Eisner leggur áherslu á að þeir hvatar sem búa að baki náminu séu mjög mikilvægir í 

náminu sjálfu. Námsferlið sjálft eða námsferðalagið eigi að veita ánægju vegna þess hvað 

það gefur í sjálfu sér. Nám á að vera  þroskaviðbót. Sífelld  umhugsun um t.d. próf eða 

einkunnir til að ná ákveðnum gráðum getur leitt til þess að námið fari m.a. að snúast um 

innihaldslitla  einkunnasamkeppni   (Eisner, 2002, bls. 203).                                                          

Heimspekingurinn  Konrad Paul Lissman  bætir við  að menntun sem grundvallast 

eingöngu á að kunna skil á vissum upplýsingum sé hin dæmigerða hálfmenntun.                                                                

Utanbókarstagl, án þess að t.d. heimspekileg eða mannúðleg sjónarmið komist að, sé ekki 

sönn menntun andans, heldur yfirborðslegt hálfkák.                                                                        
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Sem dæmi um þetta tekur hann spurningaþáttinn  „Wer wird Millionär“ ? (Viltu vinna 

milljón?),  þar sem uppistaða keppninnar eru spurningar og upplýsingar sem hafa ekkert 

gildi í sjálfu sér, ef þeim fylgir ekki einhver saga eða rætur  (Moser, J. 2013).                       

Á vissan hátt má segja að spurningaþættirnir „Gettu betur“ hér á landi, þar sem keppendur 

eru menntaskólanemar, sé af þessum sama meiði.  Nemendur eru spurðir út í ýmsar                                                               

staðreyndir og upplýsingar sem ekki reyna á heimspekilega, siðræna, eða skapandi hugsun                                                      

keppenda. Lissman lítur á þessa tegund sjónvarpsefnis sem dæmi um hálfmenntun.                             

Ef til vill má segja að þátturinn „Gettu betur“ sé  dæmi um þær áherslur sem að hluta hafa 

verið ráðandi í menntaskólanámi hérlendis,  þ.e. að áherslan  er á einhliða bóknám.                   

Það námsefni sem liggur til grundvallar í þessari ritgerð má líta á sem ákveðið mótvægi við 

það sem Adorno og Lissman kalla hálfmenntun. Þar er lögð megináhersla á alhliða þroska                                                                                   

nemandans í siðrænu og lýðræðislegu samhengi, með tengingu við líf og áhugamál 

nemenda.  Með samræðuþjálfun, radd- og leiklistaræfingum  eru  nemendur sífellt að reyna 

hlutina á eigin skinni og byggja upp reynslu. Þeir þurfa að skoða og skilgreina og finna 

lausnir á ýmsum vandamálum sem á lítið skylt við það að standa skil á staðreyndum.       

Páll Skúlason reifar í bók sinni Pælingum, hugmyndir sínar um menntun. 

 „Hið tæknilega viðhorf til menntunar er afmenntandi, vegna þess að menntun öðlast menn 

einungis af eigin reynslu sem ekki er hægt að tilreiða nákvæmlega handa mönnum með 

einhverjum tækniráðum eða brögðum. Menntun er ekki góss eða gæði í neinum 

venjulegum skilningi þess orðs, og skólar hafa ekki neina menntun á boðstólnum.  Þeirri 

skoðun sem hér er hafnað má líkja við herfilegan misskilning, ef ekki vísvitandi blekkingu,  

þeirra  kirkjunnar manna sem seldu fólki aðgöngumiða að himnaríki. Það er ekki hægt að 

kaupa menntun fremur en náð Guðs. Gegn þessari skoðun á menntun vil ég halda því fram 

að menntun sé þroski, og að skólar séu eða eigi að vera leiðir til þroska ( Páll Skúlason, 

1987, bls. 305).  

Hugmyndir Páls Skúlasonar samrýmast grunnhugmynd námsefnisins sem er kynnt í þessari 

ritgerð. Menntun á að stuðla að þroska einstaklingsins. Námsefnið og umhverfið                                                                                                                                   

þarf að vera  þannig úr garði gert að einstaklingurinn fái tækifæri til að taka út þennan 

þroska. Með því námsefni sem lagt er fram og sem lýst er hér að ofan er nemendum gefið 

ákveðið tækifæri til að reyna sig við athafnir og æfingar sem geta stuðlað að þessum 

þroska.     
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3.5 Fjölgreindarkenning Gardners 

Fjölgreindarkenning Gardners hefur haft mikil áhrif á  hugmyndir manna um 

greindarhugtakið (Armstrong, 2003, bls.1-7).                                                                                  

Elsta form greindarprófa er frá aldamótum 1800-1900 og er kennt við franska 

sálfræðinginn Alfred Binet. Þau voru síðar endurbætt og hafa fram á okkar daga þótt 

áreiðanleg tæki til að mæla greind barna og fullorðinna.                                                                  

Þessi próf ganga út á að mæla rök og málgreind en það eru einmitt þeir greindarþættir sem 

skólanám byggir hvað mest á  (Símon Jóhann Ágústsson, 1956, bls. 16-17).                        

Gardner breytti hugmyndum manna um greind, hann gerir ráð fyrir átta greindarsviðum. 

Samkvæmt kenningum hans er skilgreiningin á greind mun umfangsmeiri og tekur til fleiri 

þátta  en hið hefðbundna greindarpróf mælir. Greind hvers einstaklings er samsett úr                                                                            

ólíkum þáttum og hver einstaklingur er þar einstakur.  Það má því segja að kenning 

Gardners hafi sýnt fram á takmörkun hins hefðbundna greindarprófs.                                                                                                    

Menn hafa í vaxandi mæli hallað sér að fjölgreindarkenningu Gardners sem gerir eins og 

áður sagði ráð fyrir átta greindarsviðum en þau eru, málgreind, tónlistargreind, rök og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams og hreyfigreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind  (Armstrong, 2003, bls. 3 - 4).                               

Gardner mælir með fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að reyna á mismunandi 

greindarsvið nemenda.  Hann leggur áherslu á að mæta hverri manneskju á sínum                                                                                                                      

forsendum sem þýðir að kennslan þarf að vera einstaklingsmiðuð.                                                                                                                     

Í  Aðalanámskrá fyrir framhaldsskóla  frá 2011 kemur fram skýr áhersla á að hafa kennslu 

einstaklingsmiðaða. Einnig er listum, ásamt skapandi og gagnrýnni hugsun, gert hátt undir 

höfði (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011).                                                                                            

Sú fjölbreytta og einstaklingsmiðaða kennsla sem Gardner mælir með er höfð til hliðsjónar 

í því námsefni sem lagt er upp með í þessari ritgerð.                                                            

Námsefnið er grundvallað á samtalsæfingum, leiklist og raddþjálfun.  Allar þessar aðferðir 

stuðla að margbreytilegri nálgun, þar sem líklegt er að hver finni eitthvað við sitt hæfi og 

geti notið sín á sínu sviði. Einnig geta nemendur mögulega skilgreint og lagfært sína eigin                                                                                                                  

veikleika. Leiklist er t.d. ein fárra námsgreina sem tekur til og þjálfar öll greindarsviðin í 

fjölgreindarkenningu  Gardners  (Ása Helga Ragnarsdóttir,munnleg heimild, 15.4.2013). 

Leiklist er því af þessum sökum mjög æskilegur kostur í námi, þar sem áherslan er á 

alhliða þroska nemenda, eins og gert er í því námsefni sem er hluti af þessari ritgerð.  
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3.6 Samtíma hugmyndir um nám og kennslu 

Ken Robinson er einn þeirra samtíma kennimanna sem hafa gagnrýnt hefðbundna kennslu 

hvað mest. Hann telur kennara fasta í gamaldags nálgun og staðreyndatuggum.                                                                                                                                                                                        

Í skólum séu menn ekki að nýta skapandi  hæfileika nemenda, heldur séu nemendur metnir 

eftir þröngum ramma gamalla hugmynda. Sá rammi  byggist á aðdáun á  hefðbundnu 

staðreyndanámi og þeim nemendum sem standa sig vel í því.                                                

Robinson er í gagnrýni sinni á hefðbundið skólanám á sömu slóðum og Eisner sem vill veg 

listgreina sem mestan í námi, því þær kalla á skapandi vinnu og lausnir.  Robinson 

aðhyllist  fjölgreindarkenningu Gardners og vill afnema það sem hann kallar aldagamlan 

aðskilnað tilfinninga og skynsemi í skólakerfinu (tvíhyggjan).  Aðskilnað sem á sér djúpar 

rætur í vestrænni menningu  (Robinson, 2001, bls. 8).   Samkvæmt Robinson er þessi 

aðskilnaður  löngu úreltur.  Skynsemi og tilfinningar eru nátengdar í sálarlífi mannsins og 

hvorugt getur án hins verið. Hann telur að oft rugli menn saman  góðri hæfni í hefbundnu 

námi og greind.  Þessa hæfileika beri að rækta eins og aðra hæfileika en þeir eru ekki eini 

mælikvarðinn á greind  einstaklingsins. Skólinn þarf að breyta áherslum sínum og rækta 

nemendur meira alhliða. Robinson telur að skólinn hafi einangrast og  kenni ekki það sem 

til þarf í nútíma samfélagi. Heimurinn hefur breyst, er orðinn flóknari . Við lifum á netöld.  

Vegna þessa m.a. vill Robinson upphefja skapandi gagnrýna hugsun. Hann vill að nám 

bæti við tilfinningagreind  nemenda, en þann þátt telur hann vanræktan. Þar gengur hann í 

smiðju Goleman sem hefur skrifað um tilfinningagreind og nauðsyn þess að hver 

einstaklingur þekki sína eigin líðan (Goleman, 1996). Sú bæling tilfinninga sem eigi sér                                                                                             

stað í vestrænni menningu sé mjög slæm. Of margir einstaklingar fari halloka í 

skólakerfinu, ekki vegna hæfileikaskorts, heldur vegna þeirrar þröngsýni og þess löngu 

úrelta hugsunarháttar sem birtist  í náminu og lýst hefur verið.  Það  mat sem fram fer á 

nemendum samkvæmt þessu aldna fyrirkomulagi telur Robinson  mögulega vera skaðlegt  

fyrir hluta þeirra. Í  þessu tilviki talar höfundur um sár sem í sumum tilfellum, grói aldrei.  

Þetta kallar Robinson óþarfa og eyðileggjandi sóun á þeim kröftum og hæfileikum sem 

hvert samfélag  þarf á að halda  (Robinson, 2001, bls. 6-139).                                                                      

Heimspekingurinn  Richard David Precht tekur í sama streng og Robinson og segir að í 

þýskum framhaldsskólum sé verið að ýta undir að hluti nemenda“ tapi“ með ófyrirséðum 

afleiðingum.  Þetta gerist m.a. vegna rangra áherslna í náminu, þar sem ekki hefur verið                                                                                                                              

tekið mið af þjóðfélagsbreytingum síðustu áratuga.  Hann telur eins og Robinson að það   

eigi að leggja áherslu á einstaklinginn í heild sinni í námi  (Precht, R.D. 2013).            
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 Menntafrömuðir síðari tíma eins og þeir sem að ofan eru nefndir leggja margir  áherslu á 

sköpun og ímyndunarafl sem nauðsynlegan hluta þegar virkja á ólík áhuga- og 

greindarsvið nemenda. Vygotsky (1896-1934) talar um að það sé afar áríðandi að þjálfa                                                                                                                      

sköpunargáfu og ímyndunarafl nemenda,  því það hafi afgerandi áhrif á  þroskaferil  

einstaklings. Það hefur áhrif á hvernig viðkomandi skilur heiminn í kringum sig og mótar 

hegðun þess sem í hlut á (Vygotsky, 2004, bls. 9-13).                                                                                                   

Hann var einnig upptekin af hugmyndinni um að nám færi  fram  í samskiptum við aðra og 

er þar í samhljómi við  menntastefnu Deweys.  

Paulo Freire (1921-1997)  er einn þeirra kennismiða sem hefur haft áhrif í menntamálum 

með gagnrýni sinni á hefðbundna kennsluhætti. Hann líkti námi við að kennarar væru                                                                                     

uppteknir við að troða fróðleik inn á nemendur eins og þeir væru að leggja inn á tóma 

bankareikninga.  Hann taldi þessa aðferð afar takmarkaða og ómanneskjulega,  bæði fyrir 

kennara og nemendur. Hann sagði þessa tilhögun viðhalda kúgun og fáfræði.  Kennarar 

ættu að stunda það sem hann kallaði samræðuhefð og rækta gagnrýna hugsun í kennslu 

sinni. Sýna ætti nemendum fram á hin ólíku hugmyndakerfi sem sífellt togast á í heiminum 

og hvetja til þess að nemendur lærðu að taka afstöðu. Kennsla af þessu tagi mundi verða 

vitundarvakning fyrir nemendur. Hugmyndir sínar grundaði Freire á kenningum Karls 

Marxs.  Freire undirstrikar mikilvægi samræðunnar í námi. Hann gerir hana að 

lýðræðislegri undirstöðu í kenningum sínum til valdeflingar einstaklingsins.                                                                                                                                                                                                 

Hér má segja að hann sé á slóðum Sókratesar. Hugmyndin að lýðræðislegu samtali sem 

grunni að sjálfstyrkingu eða valdeflingu einstaklingsins.                                                                                    

Sú áhersla sem Freire lagði á samtalið sem lýðræðisgrunn  er í samhljómi við þá 

samtalsþjálfun sem er í námsefninu sem lagt er fram í  þessari ritgerð (Pedagogy of the 

opppressed, 2013).  Hluti af námsefninu eru sókratískar samtalsæfingar sem eru heppilegar 

þegar á að æfa lýðræðislegan þankagang og orðræðu.   

3.7  Samantekt  

Allt frá upphafi hafa menn velt fyrir sér eðli og hlutverki náms. Hugmyndir manna hafa 

sveiflast eftir aðstæðum og tíma. Grunntóninn virðist þó vera sá sami, að leitast við að 

finna einhvern þann kjarna sem á að þroska einstaklinginn sem best eftir því sem gleggst er 

vitað á hverjum tíma.                                                                                                                     

Sókrates deildi á skóla Sófistanna sem voru búnir að glata því gagnrýna hlutverki sem hann 

hafði haft.                                                                                                                                                     



31 
 

Á miðöldum fór menntun fram á latínu sem var eingöngu á færi útvaldra að skilja.                      

Á tíma upplýsingarinnar vildu menn lýsa upp myrkur miðalda með trú á skynsemi 

mannsandans og menntun. Með upplýsingunni kom tvíhyggjan sem með Decartes                                                                                                                                                  

náði hámarki sínu, en þá varð alger aðskilnaður  sálar og líkama. Sú hugsun var af 

heimspekingunum Adorno og Horkheimer  álitin mesta brotalömin í vestrænni 

menningarsögu. Víst er að aðskilnaðarkenningin eða tvíhyggjan hafði mikil áhrif                                                                            

á menntamál.  Fræðsla var eitt, sálarlífið,  tilfinningar og líðan var eitthvað allt annað.                                  

Dewey varpar ljósi  á mikilvægi reynslunnar í námi og að verklegi  þátturinn liggi þar til 

grundvallar. Sókrates hafði lýðræðishugsjónina að leiðarljósi og sömu sögu er að segja                                                                                                                                             

um Adorno, Horkheimer og Dewey.                                                                                                    

Fjölgreindarkenning  Gardners hefur  leitt til þess að greindarhugtakið sem áður var 

eingöngu tengt við afmarkaða þætti eins og rök og málgreind, er nú orðið lýðræðislegra að 

því leyti að fleiri hæfileikar fólks eru  skilgreindir sem greind í dag en áður var.                        

Með kenningum sínum hefur Goleman bent á mikilvægi tilfinningalífsins í öllu lífi og 

starfi einstaklingsins. Fáir halda því fram í dag að tilfinningar eigi að útiloka eða að bæla                                                                                                                                                              

Í dag er það þvert á móti, almenn skoðun að hlusta skuli á skilaboð og vísbendingar um 

líðan  nemenda.  Færa má viss rök fyrir því að heimur nútímamannsins sé orðinn flóknari 

en hann áður var. Tækninni hefur fleygt fram af meiri hraða en nokkurn óraði fyrir.                                       

Nútíma fjarskipti og netið hafa breytt og hraðað samskiptum manna á meðal m.a. vegna 

þess telja margir sem fjalla um menntamál að vissra breytinga sé þörf í skólum  (Robinson, 

2001, bls. 4-5).                                                                                                                          

Kenningar Robinsons og  heimspekingsins  Prechts eru í vissum samhljómi.                            

Precht  telur  nám og skóla  vera úr sér gengna, m.a. vegna þess að þar sé stundað 

staðreyndastagl þegar nemendur geti fundið  slíkar upplýsingar á netinu heima hjá sér. 

Hann telur að skólinn ætti að leggja allt aðrar og meiri skapandi  áherslur, með tilliti til 

þessara breytinga, sem þjóni betur einstaklingnum í heimi nútímans.                                  

Hugtakið Halbbildung, eða hálfmenntun  fékk nýja skilgreiningu hjá Adorno sem vildi 

með því útskýra þá tilhneigingu að menntun væri skilgreind eingöngu í veraldlegum 

tilgangi, þ.e. ekki sem ferli í almennum þorska, heldur sem tæki til að ná ákveðnu starfi eða 

vegtyllu. Slíkt hefði lítt með menntun andans að gera. Lissman notaði síðar hugtakið 

hálfmenntun um innantómt staðreyndastagl nemenda.    

 Í ljósi þeirrar fortíðar og samtíðar sem hér hefur verið reifuð, er ekki úr lausu lofti gripið  

að nám sem ýtir undir gagnrýna og skapandi hugsun sé æskilegt. Að nemendur sinni 
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verklegum verkefnum sem kalli á  þátttöku  þeirra.  Þar sem velta þarf fyrir sér ýmsum 

mannlegum vandamálum og taka um þær ákvarðanir t.d. byggðar á siðferðilegum eða 

heimspekilegum   hugmyndum.                                                                                                             

Nám þarf í dag að vera fjölbreytt og mæta einstaklingnum á hans forsendum.                         

Úrval möguleika og þar af leiðandi val hvers einstaklings er orðið flóknara m.a. vegna 

tækninýjunga í samskiptum og vegna tilkomu netsins, sem hefur einfaldað aðgengi að 

upplýsingum en um leið gerir aðrar kröfur til nemenda en áður. Nú reynir á hæfni fólks                                                        

að velja og hafna. Hvað vill einstaklingurinn  tileinka sér?  Hverju trúir  hann í  því mikla 

magni upplýsinga sem er í boði?  Ekki er úr vegi að áætla að hinn kyrrláti,  kryfjandi tónn í 

samræðu Sókratesar eigi fullt erindi við framhaldsskólanemendur í dag, þegar hringitónar 

farsíma  klingja samfellt í eyrum.                                                                                                                                

Kennismiðurinn Freire er sannfærður um mátt samræðunnar og telur eins og Sókrates 

forðum, að hún liggi til grundvallar öllu lýðræðis uppeldi, bæði í kennslustofunni sem og 

útí þjóðfélaginu.                                                                                                                              

Það að ýta undir sjálfsþekkingu og góða sjálfsmynd getur  hjálpað nemendum við að fóta 

sig og finna sér stað í tilverunni.                                                                                                                 

Í kennsluverkefninu sem liggur fyrir í þessari ritgerð eru valdar leiðir ákveðinnar 

samtalstækni,  sókratískrar  samræðu.  Radd- og framsagnarþjálfun sem og æfingar í  

leiklist eru einnig hluti af námsefninu. Leiklist hefur reynst öflug leið því hún hefur                                                                                           

þá undraverðu eiginleika  að með henni er hægt að skynja sjálfan sig með öðrum hætti en 

venjulega og setja sig í spor annarra, eins og verður rakið í næsta kafla.                                                                                                             

Markmið verkefnisins er að nálgast kjarnann í lýðræðislegu uppeldi sem er þjálfun 

orðræðunnar og samtalsins og að efla tilfinningalega sjálfsvitund einstaklingsins í sjálfs- 

og valdeflingarskyni. Nám sem þetta er fjarri fyrri tíma staðreyndanámi, það reynir á                                                                                                                    

á einstaklinginn sjálfan  í núinu. Í stað þess að áhersla sé á minnisatriði þurfa nemendur að 

láta reyna á siðferðilegar og heimspekilegar hugmyndir og vangaveltur sem kalla á                                                                                                                                                               

hyggjuvit, siðvit  og útsjónarsemi. Nemendur þurfa að nýta fyrri reynslu sína og þeir geta 

bætt við sig nýrri. Þetta er gert með formerkjum góðra samskipta  sem grundvallast á virkri 

hlustun, virðingu og  jafnræði. 
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4. Leiklist í kennslu 

Merking gríska orðsins drama, er athöfn. Þýðing á orðinu drama á íslensku, þegar fengist 

er við leiklist í kennslu, er leikræn tjáning ( Anna Jeppesen, 1994, bls.7-8).                            

Orðið athöfn segir mikið til um eðli leiklistar sem er í raun að framkvæma, gera, sýna 

einhverjar athafnir, gerðir manna. Einmitt þessi „athafnasemi“ leiklistar gerir hana 

frábrugðna  mörgum öðrum skólafögum. Hún útheimtir tilfinningalega og  líkamlega 

þátttöku nemenda. Samkvæmt kennisetningu Deweys „ learning by doing“  (að læra af 

reynslu)  fer hið eiginlega nám  fram með því að reyna hlutina og byggja við reynslu. 

Leiklist uppfyllir mjög vel þau skilyrði. Þegar leiklist er notuð í kennslu geta nemendur 

gefið ímyndunaraflinu lausan tauminn.  Þeir setja sig í spor annarra um stundarsakir og 

tileinka sér þau viðhorf sem einkenna tiltekna persónu. Þessi viðhorf geta verið á skjön við 

viðhorf nemandans . Upplifun nemandans verður svo til þess að hann lærir á ýmsar 

aðstæður sem eiga sér stað í raunveruleikanum   (Bowell, og Heap, 2001, bls.2).                                     

 Oft er gerður greinarmunur á hugtökunum leiklist og leikræn tjáning. Er þá oftast átt við 

að við iðkun leikrænnar tjáningar sé persónulegt ferli nemenda aðalatriðið,  en ekki 

útkoman. Ekki sé verið að leitast við að fínpússa hlutina fagurfræðilega, heldur er  hugað 

að því að hver þátttakandi nái að nýta ferlið í persónulegum tilgangi.  Að hver geti lært af 

því sem fram fer út frá sínum forsendum. Hugtakið leiklist er oft skilgreint þannig að                                                                                    

þar sé um að ræða hóp einstaklinga sem hittist með það fyrir augum að æfa tiltekið verk, til 

þess að sýna áhorfendum afrakststurinn, þ.e. þá er stefnt að sýningu.  Slíkt ferli kallar á                                                                                                               

aðrar áherslur en þegar persónulegur þroski eða ávinningur er aðal tilgangurinn 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 39; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 102-103).                                                                                                                                                

Á  hinn bóginn eru þessi hugtök, eðli málsins samkvæmt,  nátengd.                                             

Leikræn tjáning getur verið hluti af sýningarferli og leiklist getur verið  hluti af því sem 

gert er í leikrænni tjáningu í persónulegu skyni. Þannig eru þessi fyrirbæri skyld                                                                           

í eðli sínu og  framkvæmd. Samkvæmt Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Björk 

Þorkelsdóttur er skilgreiningin á leikrænni tjáningu sú að þar sé átt við leiklist í kennslu og 

skólastarfi  almennt (2010).  Jonothan Neelands, einn af kyndilberum leiklistar í 

skólastarfi, útskýrir leiklist og leikræna tjáningu sem tvær greinar á sama meiði,  þ.e. að 

leikræn tjáning,  þar sem unnið er með nemendum að þroska þeirra, geti eftir atvikum leitt 

til leiksýningar eða ekki.  Allt eftir því hvert markmiðið er ( Neelands, 1990, bls. 5).                                                                                  

Það er því hægt að nýta þessar aðferðir með ýmsum hætti,  eftir því hvaða tilgangur vakir 
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fyrir mönnum. Spurningar og vangaveltur um skilgreininguna á þessum hugtökum eiga sér                                                                                                                                    

rætur í sögu leiklistar/leikrænnar tjáningar sem kennslugreinar í skóla.                                                             

Um aldamótin 1800-1900 breyttust hugmyndir manna um barnauppeldi. Sú trú  að börn 

væru litlir fullorðnir fór dvínandi og í kjölfarið jókst þörfin fyrir nýjar uppeldisaðferðir. 

Upp komu hugmyndir um að börn þyrftu ákveðin skilyrði til að þroskast.                                     

Um svipað leyti kom leikræn tjáning fram sem fag í skóla og leið til að þroska börn ( Anna 

Jeppesen, 1994, bls.8).                                                                                                                                         

Í þessu verkefni nota ég orðið leiklist sem samnefnara fyrir bæði leikræna tjáningu og aðra 

þá þætti sem eru úr smiðju leiklistarinnar og eru nýttir í kennslu (Ása Helga Ragnarsdóttir, 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

4.1  Helstu áhrifavaldar í leikrænni tjáningu 

Peter Slade hafði mikil áhrif á sögu leikrænnar tjáningar á Vesturlöndum.                                

Hann þróaði  hugmyndir um leikræna tjáningu í skóla. Leikræn tjáning var sjálfstætt 

listform sem átti að þróast með tilliti til barnsins. Slade byggði á hugmyndinni um alhliða                                                                         

þroska einstaklingsins og notaði til þess hreyfingu og þjálfun í skynjun og einbeitingu.                                                                                               

Markmiðið með æfingunum var ekki endilega leiksýning,  heldur þroski hvers nemanda. 

Brian Way var lærisveinn Slades sem kom fram á sjötta áratugnum. Hann vildi þroska 

nemendur alhliða og hafði mikil áhrif á leikræna tjáningu sem kennslutæki. Hann vildi 

setja þjálfunina í fastara form en Slade sem var fylgjandi miklu frjálsræði í 

kennslustundum. Þetta átti  sérstaklega við hvað varðar, uppröðun og innihald æfinga sem 

beitt er í leikrænni tjáningu.  Að byrja kennslustund á upphitun,  síðan er farið í skynjunar 

og  einbeitingaræfingar, síðan er spuninn á dagskrá og að lokum er það slökun.                             

Way hafði þá skoðun að leikræna tjáningu ætti að nota við kennslu almennt og að allir 

kennarar ættu að tileinka sér hana.                                                                                                  

Dorothy Heathcote gekk í smiðju Peter Slade og vildi eins og Way að leikræn tjáning væri 

notuð almennt í kennslu, ekki ætti að búa til sérstaka sérfræðinga í leikrænni tjáningu 

heldur að mennta hinn almenna kennara til að nýta hana. Undir þetta tekur Gavin Bolton 

sem er samtíða Dorothy Heathcote og hefur haft mikil áhrif eins og hún.                             

Kenningar þeirra um aðferðir í leikrænni tjáningu hafa haft mikil áhrif en hugmyndir þeirra 

breiddust út á meðal kennara á Bretlandi á áttunda áratugnum og bárust þaðan hingað til 

lands. Bæði héldu því fram að hlutverkaleikurinn sem er venjulega hluti af leikrænni                                                                                                                                              

tjáningu væri mjög mikilvægur í námi nemenda. Þá þurfa  nemendur að nýta sína eigin 
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reynslu sem kallar á tilfinningalega þátttöku þeirra. Þeir þurfa að íhuga út frá eigin brjósti 

hvað  gera eigi við hinar ólíklegustu aðstæður, sem kalla á ákvörðun eða aðgerðir, byggðar 

t.d. á siðferðilegu mati. Eftir á geta nemendur farið yfir leikinn og skoðað hvað gerðist og 

lagt á það mat. Þessar aðstæður  leiða til skilnings á viðfangsefninu og nám á sér stað ( 

Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls.8).   

4.2  Hvers vegna leiklist í kennslu? 

Leikræn tjáning, fellur vel undir skilgreiningar fræðimanna í menntunarfræðum,  þegar um 

einstaklingsmiðað og skapandi nám er að ræða.                                                                       

Dewey setti fram kenningar um að hið eiginlega lærdómsferli færi fram með að reyna 

hlutina sjálfur í sameiningu hugar og handar.  Sú reynsla sem safnaðist upp væri nám 

einstaklingsins. Þetta  námsferli gerist í samskiptum við annað fólk þ.e. námið byggir                                                                                                                                    

á  félagslegum athöfnum.                                                                                                                   

Menntunarfræðingurinn Eisner byggir eins og Dewey menntunarhugmyndir sínar á  

umræddri reynslu nemenda og hann lítur svo á að listgreinarnar hafi grundvallarþýðingu í 

námi. Nám, í t.d. leiklist, kallar á margháttaða reynslu. Nemendur framkvæma eða sýna                                                                                                                                              

ákveðna hluti sem verða að persónulegri reynslu þeirra og þar með námi  (Eisner, 2002, 

bls.95).  Fjölgreindarkenning Howards Gardners ýtir einnig undir mikilvægi lista.                             

Leiklist er ein fárra greina sem virkjar öll greindarsvið Gardners. Við athugun kemur í ljós 

að leiklist ýtir undir og styrkir öll þau greindarsvið sem Gardner skilgreinir í kenningum 

sínum. Þau eru málgreind sem leiklist augljóslega virkjar, því hún eflir 

frásagnarhæfileikann. Hreyfigreind, þar sem hreyfing er eðlilegur hluti námsins t.d.                                                                                                             

með þjálfun látbragðs. Leiklist örvar rökgreindina með því að stuðla að rökrænni hugsun.                                  

Rýmisgreind eflist vegna þess að leiklistariðkun eykur tilfinningu fyrir afstöðu hluta. 

Tónlistargreind eflist því  hluti af leiklistarþjálfun er mismunandi beiting raddar.  

Umhverfisgreindin tengist einnig leiklist, en nemendur eru vaktir til umhugsunar um 

umhverfi sitt.                                                                                                                                       

Síðast en ekki síst takast nemar í leiklistartímum á við sínar eigin tilfinningar við  þá vinnu 

sem fram fer, þannig að sjálfsþekkingargreindin er í brennidepli.                                                       

Það sama gildir einnig um samskiptagreindina. Það má jafnvel segja að aðall 

leiklistarkennslu sé að hún hvetur til hópavinnu, það liggur í eðli verkefnanna.                                    

Þannig ýtir leiklist undir þjálfun og auðgun samskiptagreindar ( Ása Helga 

Ragnarsdóttir,munnleg heimild, 15.4.2013). 



36 
 

Margar rannsóknir  hafa verið gerðar sem  benda til þess að leikræn tjáning sé að mörgu 

leyti afar heppileg námsleið sem leið til merkingabærs náms. Á Íslandi voru þessir hlutir                                                                 

fyrst kannaðir af Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigu Þorkelsdóttur með rannsókninni 

SNÍGL (skapandi nám í gegnum leiklist),  en hún var gerð árið 2008.                                                                                                                                

Markmiðið með rannsókninni var að skoða leiklist sem kennsluaðferð og athuga hvort  

kennsluaðferðin hafi áhrif á nám barna. Niðurstöður benda til þess að aðferðir leiklistar                                                                                    

henti vel fyrir nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða. Hún er einnig mjög 

gagnleg fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál. Almennt fannst kennurum sem  

tóku þátt í rannsókninni kennsluaðferðir leiklistar virka afbragðs vel til að miðla 

kennsluefninu og hugtökum  (Ása Helga Ragnarsdóttir, Rannveig  Þorkelsdóttir,2010). 

  Bruner (1915-) tilheyrir þeim hópi fræðimanna sem hafa fjallað um greindarfarslega 

þróun mannsins og nám á tuttugustu öldinni. Nám er virkt ferli hugsana og athafna. Það 

sem hefur  áhrif á nám er það  félagslega og menningarlega samhengi sem nemandinn er 

staddur í.  Nám er ferðalagið sjálft, ekki áfangastaður. Rækta þarf innsæi nemenda en ekki     

ýta eingöngu undir staðreyndanám (YMCA George Williams College, 2013). Nám þar sem 

beitt er aðferðum leiklistar er mjög í anda kenninga Bruners, ekki síst með tilliti til 

þjálfunar  innsæisins og þeirrar áherslu sem hann leggur á menningar og félagslegt 

samhengi, en einmitt þessir þættir eru í kastljósinu þegar aðferðum leiklistar er beitt. 

Sálfræðingurinn Vygotsky trúði ekki á að nám færi fram sem eintal sálarinnar, heldur væru 

samskipti mjög mikilvæg í námsferlinu.  Nemendur þyrftu að ræða saman um námsefnið. 

Hann lagði áherslu á leikinn og leikhvötina sem forsendu náms. Leikræn tjáning fellur vel 

undir skilgreiningar Vygotskys, því hann hélt því fram að nemandinn þyrfti að sinna 

verkefnum sem væru aðeins of flókin til að hann gæti  unnið þau einn og óstuddur. Með 

því  eru sköpuð góð skilyrði til náms og þroska. Í leikrænni tjáningu eru nemendur t.d. að 

leika hlutverk og aðstæður sem eru ekki alltaf í samræmi við aldur þeirra og reynslu. 

Almennt reynir mjög á samvinnu bæði kennara og nemenda þegar unnið er með leiklist.  

Allt þetta gerir væntanlega leiklist ákjósanlega námsleið samkvæmt hugmyndum 

Vygotskys (Mooney, 2000).  Brasilíumaðurinn Augusto Boal (1931-2009) nýtti leiklist til 

að hafa bein áhrif á líf fólks og aðstæður. Hann  mótmælti hefðbundnu leikhúsi,  því það 

kallaði ekki á virkni áhorfandans. Af þeim ástæðum m.a taldi hann hefðbundið leikhús 

viðhalda kúgun og stéttskiptingu  í samfélaginu. Sjálfur bjó hann við harðræði 

herforingjastjórnarinnar í  Brasilíu og þurfti að flýja land. Hann þróaði sérstaka aðferð                                                                                                           

sem oft er nefnd ,“forum theatre“.  Þar er gert ráð fyrir að leiklist geti átt sér stað hvar og 
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hvenær sem er, við ýmsar aðstæður, þar sem hennar er þörf. Það getur t.d. verið við 

aðstæður,  þar sem kallað er eftir breytingum.  Áhorfandinn eða þeir sem málið varðar geta 

þá stigið inn í leikritið og leikið með.  Þannig semur áhorfandinn leikritið með öðrum sem 

eru að leika. Aðferðir Boal hafa haft mikil áhrif og breiðst víða út. Leiklistarkennarinn 

Mark Griffin er einn af þeim sem hafa haldið nafni hans á lofti og notar leikhústækni 

Boals. Í námsefninu sem er hluti af þessari ritgerð, eru aðferðir Mark Griffins nýttar.                                                                                                                                 

 Leiklist  liggur til grundvallar  í áfanganum sem hér er til umræðu. Eiginlega er það svo                                     

að án leiklistar er erfitt að ímynda sér námsefnið yfirhöfuð. Hún hefur sjálfstætt gildi og 

nýtist einnig vel til að styðja við markmið námsefnisins s.s. sjálfs- og valdeflingu  

nemenda, þroska lýðræðisvitund með sókratískri samtalsþjálfun  og þjálfun raddarinnar. 

Raddþjálfun er hluti af hefðbundnu leiklistarnámi og hún kemur einnig oft fyrir í                                                                                                                     

verkefnum þar sem sjálfsstyrking er í brennidepli.  Það liggur því vel við að steypa þessu 

saman.                                  

4.3 Ókostir leiklistar í kennslu 

Því er stundum haldið  fram að með  aðferðum leiklistarinnar  geti verið erfitt að  halda 

uppi bekkjaraga.  Æfingar útheimti mikið frjálsræði nemenda  og erfiðlega geti því gengið 

að koma í veg fyrir að kennslan leysist upp og þjóni þá ekki tilgangi sínum.                       

Kennari getur ekki gengið út frá því að hann viti alltaf hvert kennslan leiði, hvernig tíminn 

endi. Þá virðist plássleysi há mörgum kennurum þegar vinna á með leiklist.  Þessar 

aðstæður geti stuðlað að  óöryggi nemenda og kennara  (Ása Helga Ragnarsdóttir, 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Einnig er því stundum haldið fram að námsmat í leiklist sé erfitt vegna þess hve matið 

hljóti að byggja á huglægum gildum og árangur nemenda stundum lítt sýnilegur (Baldwin,  

2004, bls. 20-21).                                                                                                                                   

Það er ljóst að í skapandi verkefnum er engin trygging fyrir því að allt gangi upp, en ef 

kennari hefur skýr markmið og er vel undirbúinn verður verkefnið auðveldara. 

 

4.4 Raddþjálfun og gildi hennar 

Raddþjálfun var til skamms tíma ekki gefinn mikill gaumur í skólum landsmanna, nema þá 

í söng og leikaranámi.                                                                                                      
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Undantekningin frá þessu voru leiklistartímar í skólum sem voru  og eru að hluta enn, 

aðalvígi radd og framsagnarþjálfunar. Þetta gerist  vegna þeirra augljósu tengsla sem eru á 

milli leiklistar og radd- og framsagnarnáms. Í dag er það álitið afar æskilegt að börn og                                                                                        

ungmenni geti flutt mál sitt, hvort sem það er ljóð eða ritgerð,  á áheyrilegu máli með 

viðeigandi áherslum. Venjulega er litið  svo á að rödd , áheyrileg framsögn, líkamstöður og 

hreyfingar séu hluti af góðri sjálfsmynd nemandans. Þetta sýnir t.d. sú hefð sem er komin á 

með upplestrarkeppni grunnskólanna. Einnig þykir orðið sjálfsagt að börn byrji snemma,                                                                                                         

jafnvel  í sex ára bekk í grunnskóla, að þjálfa rödd og framsögn (Anna Jeppesen , Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 60). Raddþjálfun lítur bæði að ýmsum  hljóð- og 

líkamsæfingum sem og að verndun raddarinar. Upplýst er um hvar og hvernig röddin 

hljómar, auk þess sem nemendur kynnast  þeim líffærum og vöðvum sem hafa með 

beitingu hennar að gera. Fræðsla um líkamsstöður og öndun er nauðsynlegur hluti af því að 

þjálfa röddina. Tilgangurinn er að gera  nemendur meðvitaða um hvernig þetta viðkvæma 

hljóðfæri okkar er samsett,  þannig að þeir læri  bæði að nýta og vernda rödd sína með 

skynsamlegum hætti.                                                                                                                           

Framsagnaræfingar eru svo til þess gerðar að æfa tal, raddbeitingu og lestur út frá 

ákveðnum gefnum forsendum eins og áherslum, skýrleika, raddstyrk  eða  hljómfalli.  

Röddin býr í líkamanum og því er ekki hægt að æfa hana án þess að velta fyrir sér 

líkamsstöðu og beitingu líkamans almennt, að ógleymdri réttri öndun sem er 

grundvallaratriði í raddþjálfun.                                                                                                        

Flestir hafa heyrt rödd lýst sem klemmdri eða þvingaðri, skrækri, loðinni, dauflegri eða 

hressri svo eitthvað sé nefnt. Hlutverk raddþjálfunar er að laða fram besta hljóminn hjá 

hverjum og einum og að flutningur talaðs máls verði áheyrilegur (Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir, 2007, bls. 8-13). 

Það skemmtilega við raddþjálfun er að hún er í raun mjög alhliða.  Sameina þarf hug og                                         

líkama.  Þetta gerir raddþjálfun að spennandi möguleika til að vinna með sjálfsmynd 

nemandans. Röddin býr í líkamanum og er háð honum. Því þarf að átta sig  á því hvernig                                                                                                    

kroppurinn vinnur með eða á móti röddinni. Stundum er sagt að mikill hluti raddþjálfunar                                                                                       

sé fólginn í því að venja nemendur af allskyns ósiðum sem vinna gegn eðlilegri og góðri 

raddbeitingu. Herptur magi kemur  t.d. í veg fyrir að maginn geti verið sá hljómbotn 

raddarinnar sem náttúran gerir ráð fyrir.  Stífar axlir,  og önnur misbeiting vöðva hefur 

áhrif á hljóm raddarinnar og raddsviðið.  Þegar vöðvar eru strekktir verður öndunin grynnri 

og örari og það hefur áhrif á röddina til hins verra. Þessi hluti raddþjálfunar gefur                                                                                                                                     
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færi á að nemendur átti sig á, að vellíðan eða vanlíðan er háð bæði líkama og sál. Líkaminn 

er  hljómpípa hugans. Þess vegna þarf í raddþjálfun að rækta hann. Vinna þarf með ótta og 

streitu sem flestir finna fyrir þegar þeir ætla að flytja mál sitt. Röddin er hluti af sjálfsmynd 

hvers einstaklings.  Einmitt þess vegna er  raddþjálfun afar mikilvæg fyrir börn og 

unglinga sem eru að móta sína rödd og sjálfsmynd. Hér gefast mörg tækifæri til sjálfs- og 

valdeflingar  ungs fólks sé rétt á málum haldið  (Þórey Sigþórsdóttir, 2009, bls. 67).   

Vinnan með sjálfsmynd nemenda er að miklu leyti fólgin í að hjálpa þeim að læra að 

stjórna huganum og að losna við óttann. Þegar losnar um hömlur óttans, batnar 

raddbeitingin  og framsögn sem svo styrkir sjálfsmynd nemandans.                                                                                                                                                                                              

Raddþjálfun er  hægt að skipta upp í  raddbeitingu, skýrleika og áheyrileika, en  æfingar á 

þessum atriðum renna meira og minna saman  (Kristín Á Ólafsdóttir, 2004, bls. 1-7). 

Röddin og beiting hennar tengist leikrænum æfingum órjúfanlegum böndum.                                 

Hún er mjög mikilvæg þegar á að skapa ákveðnar aðstæður og ýmis blæbrigði í leiktúlkun. 

Skapaðar eru vissar aðstæður með hvísli og aðrar með þvi að æpa svo dæmi séu tekin. 

Þarna koma líka til ýmsar líkamsstöður og hreyfingar sem skapa heildina (Anna Jeppesen, 

1994, bls. 33).  

Það er mikilvægt þegar raddbeiting er kennd að það sé gert út frá forsendum nemenda. 

Markmiðið er að ná fram sem bestri raddbeiting hjá hverjum og einum, en ekki að steypa 

alla í sama form eða að ná fram hinum eina rétta framburði hjá hverjum og einum.               

Raddir eru mismunandi og sérkenni hverrar raddar eiga að fá að njóta sín.                         

Þjálfunin gengur út á að hver geti nýtt sína rödd sem best, en fái samt að syngja með sínu 

nefi.                                                                                                                                

Raddkennarinn  Patsy Rodenburg heldur því fram að nemendur og kennarar afbaki oft 

eigin rödd með fullkomnunaráráttu og gagnrýni. Slíkt sé einfaldasta leiðin til að taka alla 

gleði og ánægju frá nemandanum. Rödd hvers og eins sé falleg í eðli sínu og þá rödd á að 

vernda og þroska og nota hana af einlægni og öryggi. Hún leggur mikið upp úr að 

nemendur finni fyrir líkama sínum í slökun og spennu og hvernig röddin  er háð líkamlegu 

ástandi. Eins og margir aðrir raddkennarar segir hún hlutverk raddkennarans vera að venja 

nemendur af ýmsum ósiðum sem þeir hafa vanið sig á, oft óafvitandi.  Hún leggur hins 

vegar ríka áherslu á, að öll kennsla í raddbeitingu  þurfi að gerast í samvinnu við 

nemandann. Það er ekki hægt að þvinga góða raddbeitingu fram. Heldur þarf nemandinn 

sjálfur að finna hvar  rödd hans liggur og hvernig hægt er að bæta hana og fegra.  
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Nemendur þurfa að fá næði til að tileinka sér kennsluna á eigin hraða og forsendum 

(Rodenburg, 1992).  

Raddþjálfun er hluti af námsefninu sem er lýst í þessari ritgerð. Hún er alhliða, því hún 

tekur til líkama og  huga eins og lýst hefur verið hér að ofan.                                                     

Röddin hefur með sjálfsmynd einstaklingsins að gera. Þjálfun raddarinar fylgja einbeiting, 

slökun, og aukin kennd fyrir líkamanum. Einmitt þessir kostir eru ákjósanlegir til að 

byggja upp traust og slökun sem er ein af forsendum þess náms sem er í áfanganum.            

Hún er líka góður grunnur þegar vinna á með samtöl og leiklist. Raddþjálfun hefur því 

augljósa kosti sem hluti af námsefninu sem fylgir þessari ritgerð. 
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5.  Áfanginn, Að nema rödd lýðræðisins 

Kennsluefnið sem lagt er fyrir er hugsað sem sjálfstæður áfangi  fyrir framhaldsskóla. 

Hann er kenndur einu sinni í viku tvo tíma í senn, miðað við að ein kennslustund sé 

klukkutími. Alls eru tuttugu kennslustundir innan áfangans og gefur hann eina einingu 

samkvæmt reglunni um 18-24 klst.vinnu.  Nemendur skila 17 einingum á önn. Alls                                                                                                                                                                                                                                          

tekur áfanginn tíu vikur í kennslu. Vinnan fer fram í kennslustundum.  Heimanámi                                                                                                         

verður haldið í lágmarki, en nemendur þurfa þó að að æfa upplestur heima og að sinna 

hópavinnu sem verður þá samkomulagsatriði og miðast við aðstæður hverju sinni. 

Áfanginn er hugsaður fyrir nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla og krefst ekki sérhæfðs 

undirbúnings. Hann getur einnig auðveldlega nýst eldri nemendum og starfsbrautum. 

Einfalt er að aðlaga efni áfangans eftir aðstæðum og hann getur líka nýst mjög vel  

nemendum með þroskafrávik. 

5.1 Markmið 

Námsefni áfangans inniheldur fjölbreytt og skapandi verkefni til að fanga markmið hans. 

Þessi markmið tengjast öll grunnþáttum  Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011. Þar er leitast 

við að: 

 Efla gagnrýna og skapandi  hugsun. 

• Að þjálfa nemendur í lýðræðislegum samræðum  sem einkennast af virðingu, 

hlustun, rökfestu og heiðarleika.  

• Auka sjálfsþekkingu og þroska og efla með nemendum góða sjálfsmynd. 

• Stuðla að víðsýni og umburðarlyndi. 

• Þjálfa rödd og framsögn.  

• Æfa og styðja góða og blæbrigðaríka notkun íslenskunnar. 

• Kenna nemendum að flytja mál sitt sitt í viðurvist annara. 

• Þjálfa samskiptahæfni með virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls.16-36). 
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5.2 Kennsluefnið og tengsl þess við hugmyndir fræðimanna 

Námið samræmist þeim hugmyndum fræðimanna sem raktar hafa verið í þessari ritgerð í 

kaflanum um  fræðilegan grunn.                                                                                

Hugmynd Deweys  um menntun byggða á reynslu liggur til grundvallar þeirri vinnu sem 

fram fer í náminu (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 37-38). Nemendur eru sífellt að prófa 

sig áfram með verklegum athöfnum, s.s. leiklist radd- og framsagnaræfingum og 

sókratískum samtalsæfingum.  

Nám sem þetta þjálfar flest greindarsvið nemenda samkvæmt fjölgreindarkennningu 

Gardners  og ýtir þannig undir alhliða þroska þeirra sem og  að kennslan verði meira 

einstaklingsmiðuð, því fleiri geta þá mögulega fundið sitt kjörsvið og þjálfað þar sem 

skortur er (Armstrong, 2003, bls. 1-7).                                                                              

Námsefnið er í samhljómi með hugmyndum ýmissa heimspekinga sem  gagnrýnt hafa það 

sem þeir kalla einhliða nálgun í námi. Hér er átt við gagnrýni á arf tvíhyggjunar sem var 

fylgifiskur upplýsingastefnunnar á sautjándu öld   (Adorno, Horkheimer, 1996, bls. 15). 

Tvíhyggjan (dualisminn) er talin hafa náð hámarki sínu með heimspekingnum Decartes, 

þar sem andi og líkami eru alveg aðskilin. Tvíhyggjan mótaði nám í gegnum aldirnar. 

Tilfinningar og greind áttu enga samleið og nám því alveg aðskilið frá öllu nema 

skynseminni (Kristín Ólafsdóttir,2005; tilvitnun hennar í Erlu Kristjánsdóttur, Jóhann Inga 

Gunnarsson og Sæmund Hafsteinsson, bls. 35).                                                                                      

Segja má að námsefni þessarar ritgerðar sé mótvægi við það sem Adorno kallaði  

hálfmenntun, en hún er fólgin í því að menntun sé  aðallega að innbyrða staðreyndir án  

tillits til skapandi eða gagnrýnnar hugsunar. Elstu heimildir um gagnrýni á slíkan skóla eða 

nám eru sennilega samræður Sókratesar sem Platon skráði í ritinu  Menón sem er talið 

fyrsta ritið sem fjallar um kennslu og lærdóm. Ritið var samið í Grikklandi á  fjórðu öld 

fyrir okkar tímatal. Samræðuhefð Sókratesar er útgangspunktur í námsefninu, hvað varðar                                                                                                        

skilgreiningar á lýðræðislegu samtali sem þjónar þeim markmiðum m.a. að siðferðileg og 

heimspekileg vídd sé í samtalinu  (Eyjólfur Kjalar Emilsson, Gunnar Harðarson,1985, bls. 

21-25).   

Kennsluefnið sem lagt er fram í þessari ritgerð er fólgið í ákveðinni nálgun sem er í takt 

við áherslur þeirra fræðimanna sem  hafa haft umtalsverð áhrif á kennsluhugmyndir 

samtímans, eins og rakið er hér að ofan og í fræðilega hluta þessarar ritgerðar.            

Einnig samrýmist kennsluefnið hugmyndum manna sem telja að sú netöld sem við lifum á 

kalli á breytingar á námi, því í dag geta nemendur nálgast allar almennar upplýsingar og  
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fróðleik á netinu heima hjá sér. Ýmsir telja að skólinn þurfi að koma á móts við þessar 

staðreyndir samtímans. Ekki með aukinni áherslu á tölvur og tækni.          

Menntafrömuðurinn Eisner telur  að listgreinar og sú vinna og nálgun sem þær kalli á séu 

best til þess fallnar að ná fram námi sem kennir nemendum skapandi, gagnrýna og 

kryfjandi hugsun (Eisner, 2002, bls. 32).                                                                                         

Í sama streng tekur Robinson sem vill gera listgreinum hátt undir höfði í því umbótarstarfi 

sem hann segir að standi fyrir dyrum. Þar er skapandi hugsun í lykilhlutverki í öllu tilliti. 

Robinson gagnrýnir tvíhyggjuna sem hann telur lifa góðu lífi í menntakerfinu enn þann dag 

í dag. Á netöld ætti alhliða menntun einstaklingsins  að vera markmiðið (Robinson, 2001, 

bls.8). Að færa nemendum þekkingu og færni í að lifa í heimi nútímans. Færni sem tekur 

til sjálfsmyndar einstaklingsins, samskipta og gagnrýnnar lýðræðislegrar hugsunar. Slíkt 

nám getur hjálpað nemendum að velja og hafna í upplýsingastreymi nútímasamfélags.  

Með námi sem þessu getur  nemandinn lagt grunn að traustara sjálfi í umróti dagsins.  

Grunnhugmynd námsefnisins er sú menntun andans sem hefur verið lýst í ritgerðinni og 

lýtur að samtalinu sem oft er skilgreint sem hornsteinn lýðræðisins.                              

Sjálfsmynd einstaklingsins og samskipti eru þar líka til grundvallar, enda erfitt að aðskilja 

þessa þætti.                 

5.3 Samræðan, gagnrýnin hugsun og hlustun 

Efni áfangans tengist skýrt þeirri lykilhæfni sem getið er um  í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011 um lýðræði og mannréttindi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, 

bls. 34-35).  Samtalshefð gríska heimspekingsins Sókratesar liggur til grundvallar til að 

skilgreina lýðræðið og þjálfa lýðræðislega og gagnrýna  samræðu. Samkvæmt þeirri                                                       

hefð er hlustun á viðmælandann afar mikilvæg. Thomas Gordon kom fram með kenningar 

um virka hlustun sem er einnig hluti af kennsluefninu  (Gordon, 2001, bls. 63-79).                                                                                        

Auk þess byggir hið sókratíska samtal á að rökstyðja mál sitt, skilgreina við hvað er átt í 

umræðunni og staldra við í samtalinu og spyrja ( Valur Brynjar Antonson, munnleg  

heimild. 2012). Áfanginn fangar að líkindum  þann þátt námsskrárinnar sem er um hæfnina 

í læsi, tjáningu, og samskipti á íslensku  (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 36). 

Námsefninu er ætlað að styðja við þá þætti námskrárinnar sem varða sjálfsstyrkingu og 

samskipti ( Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 19). 
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5.4 Radd og framsagnaræfingar 

Unnið verður með raddbeitingu og öndun og vissri grunnþekkingu miðlað í beitingu 

hennar sem og raddvernd. Eðli raddþjálfunar er  þannig að henni  fylgir  vinna með 

tilfinningar eins og t.d. traust þegar unnið er í hópum. Það að láta hin ýmsu hljóð frá sér                                                                     

fara , há sem lág,  falleg sem ljót er umtalsverð ögrun fyrir nemendur sem hafa vanist því 

að æskilegt sé að  að trufla ekki aðra, jafnvel að það sé afar jákvætt að láta lítið fara fyrir 

sér.  Röddin og vinnan með umræddar tilfinningar, líkamsstöður og fl. sem tengist þessum 

æfingum er svo grunnurinn í bættri tjáningu.  Ekki síður tengist vinnan með röddina 

sjálfsmynd nemenda, því röddin er persónulegur hluti sjálfsmyndar hvers og eins (Þórey 

Sigþórsdóttir, 2007, bls. 67).  Hvað varðar framsögn og lestur taka  nemendur þátt í 

upplestraræfingum og flytja texta, bæði frá kennara og sjálfvalið efni, frá gólfi og úr 

„pontu“.  Þeir fá þjálfun í vissum fagurfræðilegum gildum eins og áferð og áherslum í 

lestri.  Þeir læra að greina innihald texta og að velja honum viðeigandi búning.                                                                           

Á sama hátt og leiklist byggjast raddæfingar á líkamlegri þátttöku nemenda og þjálfa 

svipaða þætti, t.d. líkams og hreyfigreind, samskipta og sjálfsþekkingargreind  (Armstrong, 

2003,bls. 3-4).                                                                                                                              

Raddæfingar geta haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd og samskiptahæfni og samræmast því vel 

þeim markmiðum sem sett eru um sjálfstyrkingu eða valdeflingu nemenda ( í ritgerðinni er 

lagður sami skilningur í  hugtökin sjálfsstyrking og valdefling og eru þau notuð jöfnum 

höndum)  (Aðalnámskrá framhaldsskóla,  2011, bls. 19). 

5.5 Leiklist 

Þjálfun raddarinnar og upplestur er oft skilgreint sem hluti af leiklistarnámi.                   

Leiklist er einnig hluti af náminu í áfanganum, farið er í ýmsar æfingar, kyrrmyndir, spuna 

sem og heildstæð leiklistarferli,  þar sem búin er til atburðarás, sköpunarferli sem leiðir til 

umræðu. Einnig eru settir upp fundir og ritunaræfingar.                                                                    

Til skoðunar er ýmislegt sem varðar mannleg vandamál og aðstæður sem kalla á siðræna 

nálgun nemenda (Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 37).                           

Þessar aðferðir leiða til  skoðanaskipta sem eflt geta gagnrýna hugsun sem er sem rauður 

þráður í  námskránni varðandi lýðræðishugsunina (Aðalnámskrá framhaldsskóla,  2011, 

bls. 16).                                                                                                                                                         

Í áfanganum er leitast við að hafa leiklistaræfingar sem þjóna markmiði áfangans sem er 

þjálfun í gagnrýnni hugsun og lýðræðislegu samtali og samskiptum til  valdeflingar 
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einstaklingsins.  Æfingar í anda brasilíska leiklistarfrömuðarins  Boal verða með í för, en 

hann og áhangendur hans aðhyllast svokallað“ forum theatre“ sem í einfölduðu máli er að 

beita aðferðum  leiklistar  hvar sem þess er þörf með þeim sem þar eru staddir og það vilja.           

Þetta ferli er þá valdeflandi fyrir þátttakendur sem skynja stöðu sína og takmarkanir í 

samfélaginu  (Boal, 1985. bls. Xiv).                                                                                              

Leiklist kallar á skapandi vinnu,  m.a. vegna þess að nemendur eru að skapa sinn eigin 

heim og  æfingar í  leiklist byggjast á þátttöku nemandans sjálfs.  Þannig lærir hann af því 

að reyna hlutina á eigin skinni. Nám þar sem leiklist er viðhöfð heyrir því afbragðsvel 

undir kenningar Deweys um nám sem reynslu sem menn fá einungis með því að                                                                                                             

framkvæma hlutina sjálfir  (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 37-38 ).                                                                                                          

Í  öllu leiklistarferlinu er jafnt og þétt verið að vinna með beinum og óbeinum hætti að 

sjálfsmynd og samskiptahæfni einstaklingsins sem getið er um í námskrá sem eitt af 

markmiðunum  (Aðalnámskrá framhaldsskóla,  2011, bls.19).                                                                 

Af framansögðu má vera ljóst að leiklist sem kennsluaðferð hentar að líkindum vel til að 

byggja upp það  námsefni sem  hér er  lagt til og lýst hefur verið.         

5.6 Kennsluaðferðir 

Hér á eftir eru rakin dæmi um þær kennsluaðferðir og æfingar sem nýttar eru til að kenna 

áfangann. Unnið er nokkuð jöfnum höndum í hverjum tíma með aðferðirnar þrjár sem lýst 

er hér að ofan, þó með þeim fyrirvara að kennari getur alltaf  þurft að breyta skipulagi 

vegna aðstæðna eða stemmningar hverju sinni. Reynt er að raða efni kennslustunda svo                                                                                     

upp að einfaldari æfingar og kynningar séu framarlega á kennslutímabilinu,  þar sem 

nemendur þekkjast ekki, eða mismikið.  Þá  þarf  að huga að því að hrista hópinn saman og 

gera efni áfangans spennandi, en ekki of yfirþyrmandi,  því þjálfunin er persónuleg.                                                                                   

Engin óbrigðul regla er þó til um uppröðun námsefnis sem þessa. Kennarinn þarf  alltaf að 

meta hópinn hverju sinni. Stundum hafa nemendur reynslu af leiklist eða upplestri og 

stundum alls ekki svo dæmi séu tekin um mismunandi forsendur kennara.                                          

Í byrjun þarf alltaf að miðla upplýsingum um námsefnið sjálft, markmiði með verkefninu 

og hvernig áfanginn er metinn  (Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 13).  

Kennslustundirnar hefjast með raddæfingum, vegna þess að þær kalla á vissa einbeitingu 

og samvinnu. Þessar æfingar geta verið tilvaldar til að byggja upp traust í hópnum.                 

Traust er afar mikilvægt þegar kennsluefni er persónulegt eins og í leiklist, radd- og 

samræðuþjálfun. Ekki síst er það áríðandi  vegna þess að stefnt er að  því að nemendur láti 
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rödd sína heyrast, segi sína skoðun. Ef ekki ríkir traust í hópnum getur það bitnað á 

einlægri og perónulegri tjáningu nemenda.                                                                                      

Ávallt er byrjað á öndunaræfingum þegar þjálfa á röddina en öndunaræfingar  og sú kyrrð 

sem þær skapa  ýta undir slökun og einbeitingu.                                                                        

Áríðandi er að kennari taki þátt í æfingunum til að draga úr óöryggi gagnvart því að gefa 

frá sér hljóð anda, stynja og þess háttar  (Þórey Sigþórsdóttir, 2009, bls. 69-70).  

Tilgangurinn er einnig sá að gera nemendur meðvitaða um eigin öndun og hvernig 

líkaminn fylgir með.  Er líkaminn spenntur eða slakur ? Er öndunin djúp eða grunn ? Er 

andað ótt og títt og við hvaða aðstæður þá ogsvo framvegis.  

5.7 Radd- og framsagnaræfingar 

Öndunaræfing  a)  Djúpöndun.   Nemendur ganga um gólf og æfa magaöndun. Fyrst hægt 

en síðan er hraðinn aukinn. Andað er djúpt niður í maga án þess að lyfta öxlum eða spenna 

líkamann um of. Hver gengur fyrir sig og síðan  mætast nemendur í pörum  halda um 

handleggi hvor annars, lyfta þeim, horfast í augu og anda í takt (Þórey Sigþórsdóttir, 

munnleg heimild. 2012). Æfingin gerir nemandann meðvitaðan um magaöndun og hvernig 

stífir vöðvar vinna gegn henni. Æfingin undirstrikar magann sem hljómbotn raddarinnar og 

vinnur að trausti og slökun í hópnum.     

Öndunaræfing b)  Að hlera eigin öndun. Nemendur sitja eða liggja eftir því sem aðstæður 

leyfa og taka eftir sinni öndun án þess að reyna að stýra henni. Hversu djúp er hún? Er  

einhver spenna fyrir hendi í líkamnum? Andað er inn um nefið og út um munn og 

andvarpað þegar andað er frá sér. Hver nemandi gerir æfinguna í sínum takti og skynjar                                                                                                  

hvernig öndunin verður rólegri og dýpri. Kjálkar „mýkjast“ og munnurinn opnast (Þórey 

Sigþórsdóttir, 2009, bls. 70). Æfingin vekur nemandann til umhugsunar um eigin öndun og 

hlutverk andlitsvöðvanna í öndun og raddbeitingu. Einnig er mikil slökun fólgin í 

æfingunni.     

Raddvernd a) Nemendum er gerð grein fyrir grunnatriðum raddverndar.                          

Röddin er viðkvæmt hljóðfæri sem þarf að gæta ef hún á að duga okkur út lífið.                      

Það skiptir máli hvað við borðum og drekkum. Vatn er betra en gos og kaffi fyrir röddina. 

Mjög heitir drykkir eru ekki æskilegir. Að reykja er afar slæmt fyrir röddina.                            

Hvernig við beitum röddinni hefur áhrif á hana. Það að vera sífellt upp á háa c-inu fer illa 

með röddina og einnig það að öskra eða hvísla  (Ingibjörg Frímannsdóttir, 2007, bls. 34 -



47 
 

50). Tilgangur upplýsinganna er að fræða nemendur um raddvernd. Þannig er hægt að 

skilja betur hvar og hvernig röddin vinnur og hvernig hægt er að vernda hana.       

Raddæfing a) Slegnir eru nokkrir tónar á píanó, eða kennari gefur frá sér ýmis hljóð, djúp 

eða há. Nemendur herma eftir hljóðunum. Lögð er áhersla á að pína rödd hvorki upp né                                                                                       

niður og ef nemendur finna fyrir óþægindum þá eigi þeir að hætta. Hér er markmiðið að 

nemendur finni muninn á ýmsum hljóðum og að nemendur heyri sína rödd og annarra í 

hópnum sem upphafið af því að láta rödd sína hljóma (Þórey Sigþórsdóttir,  munnleg 

heimild. 2012).   

Raddæfing b)  Rödd stjórnað með höndum.  Nemendur vinna í pörum, einn nemandi gerir 

ýmsar hreyfingar bæði  með höndum og líkama. Hann hreyfir sig um rýmið og stýrir með 

höndunum  raddbeitingu hins nemandans. Sá nemandi“ spinnur“ með sinni eigin rödd í 

samræmi við hreyfinguna. Æfingin býður upp á frelsi fyrir þann sem gefur frá sér hljóðin,                                                                                                              

vegna þess að hann stýrir ekki sjálfur æfingunni. Sá sem stjórnar ber ábyrgð, svo að segja, 

á hljóðum hins. Þannig veitir æfingin skjól fyrir nemendur til að ná sinni rödd fram.  Auk 

þess kallar þessi aðferð á líflegar og óvæntar uppákomur í raddþjálfuninni sem oft vekja 

kátínu. Æfingin  er einnig góð fyrir einbeitingu ( Bjarni Snæbjörnsson, munnleg heimild. 

2012).    

Raddæfing c)  Dýrin í skóginum.  Nemendur leika dýr í skógi og gefa frá sér hljóð þeirra. 

Kennari stýrir spunanum með því að gefa upp hinar ýmsu aðstæður sem eru til staðar eða 

koma upp t.d. steypiregn, sól og hiti, jarðskjálfti, óargadýr.                                                           

Þessi leið getur verið lífleg og skemmtileg til að ná  fram því markmiði raddþjálfunar að ná 

fram óþvingaðri rödd nemenda. Það að vera í hlutverki dýrs og að gefa frá sér hljóð þeirra 

veitir vörn. Hljóðin eru þá dýranna en ekki nemenda (Vigdís Gunnarsdóttir,  munnleg 

heimild. 2012).   

Raddæfing d)  Raddspuni.  Nemendur og kennari liggja á bakinu á gólfinu.  Kennari byrjar 

að gefa frá sér hljóð sem nemendur herma eftir, þó í sinni útgáfu hvað varðar túlkun, hraða, 

og hve hátt eða lágt o.s.frv. Kennari kemur svo með ný hljóð, en smá saman dregur hann 

sig í hlé sem stjórnandi og nemendur taka við að stýra eftir atvikum hver með sínu nefi.   

Úr verður raddsinfónía sem nemendur spinna áfram, þar til kennari stoppar æfinguna.  

Fyrir flesta er þessi æfing mjög sterk upplifun. Tjáning án orða sem úr verður tónlist svo                                                                         

að segja. Hlusta verður vel eftir hljóðum annarra, stundum taka nemendur frumkvæði og 

vilja stýra tónverkinu í aðra átt, nú eða prjóna við það einhverja útúrdúra. Æfingin þjálfar 
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einbeitingu og samvinnu og ýtir undir samkennd  (Þórey Sigþórsdóttir,  munnleg heimild. 

2012).    

Upplestraræfing a)  Nemendur lesa allir sama textabút eða ljóð sem þeir hafa lesið yfir í 

hópi áður. Hver nemandi les textann yfir fyrst eins og hann mundi flytja hann fyrir 

áhorfendur. Síðan les hann  af öllum lífs og sálar kröftum sama texta án þess þó að æpa. 

Eftir það er textinn lesinn eðlilega aftur.  Með því að lesa textann fyrst  „eðlilega“   og 

síðan hástöfum er auðveldara að ná nýjum og betri tökum í þriðju atrennu. Það að fara út 

fyrir venjulegan ramma er gefandi í þessu tilviki. Þá er hægt að bera saman fyrsta lesturinn 

og lokalesturinn. Oftar en ekki hefur lesturinn breyst og þá er hægt að skoða hvers vegna.  

Þannig lærir sá sem les heilmikið um sína raddbeiting og lestur. Hann finnur oft muninn 

sjálfur. Samnemendur eru áheyrendur og segja frá sinni upplifun af lestrinum.                                                                                                                                                                  

Kennarinn stýrir þessari samræðu og gætir þess að forsendurnar séu jákvæðar og að 

hverjum og einum upplesara sé sýnd  virðing og vel sé hlustað.                                               

Kennari áréttar að hver rödd hafi sín sérkenni og ekki sé verið að steypa alla í sama mót 

(Þórey Sigþórsdóttir, munnleg heimild. 2012).  

Upplestraræfing  b)  Nemendur æfa stuttan texta heima  sem þeir hafa sjálfir valið. Þeir 

flytja svo þennan sama texta í tíma, fyrir nemendur og kennara. Þeir geta valið að gera það                                                       

úr pontu, við borð eða á sviði eða út á gólfi. Kennari fer síðan yfir lesturinn og bendir á 

hvað betur  má fara.  Nemendur blandast eftir atvikum inn í þá samræðu. Eftir úttekt                                                                               

kennarans á lestrinum endurtekur nemandinn lesturinn með leiðbeiningar kennarans í huga. 

Á eftir er hægt að fara yfir hvað tókst og hvað ekki. Með þessari rýni kennarans fylgir 

fræðsla um framsögn og upplestur. Ýmsar grunnreglur eru  notadrjúgar þó framsögn sé 

alltaf persónuleg. Stöðva þarf við punkta og hika við kommur. Huga þarf vel að 

leshraðanum. Ekki má klípa aftan af orðum. Gæta þarf að þeim takti og rythma sem 

lesturinn er í. Beita þarf réttum raddstyrk sem getur verið mismunandi í sama texta. Íhuga 

þarf innihald þess sem á að lesa og velja því viðeigandi búning. Gleðitíðindi eru ekki lesin 

sem sorgarfrétt og öfugt, svo dæmi séu tekin ( ekki nema að um skopstælingu eða „absúrd“ 

nálgun sé að ræða sem tilheyrir þá meira leiktúlkun en venjulegri framsögn).                                                                                     

Markmiðið með æfingunni er að kenna viss grunnatriði í  framsögn og upplestri. 

Nemendur prófa sjálfir að lesa samkvæmt reglunum og fá beina svörun á þann lestur frá 

kennaranum og öðrum nemendum eftir atvikum. Lærdómsferlið er ekki síst fólgið í                                                               

endurtekningunni á lestrinum.   
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Upplestraræfing c)   Nemendur ganga saman um gólf og lesa upphátt textabrot eða stuttan 

kafla með þeim áherslum og á þeim styrk sem þeir velja  og á þeim hraða sem þeir vilja. 

Þeir geta valið að liggja á gólfinu eða skokka og blanda þessum aðferðum saman (Bjarni 

Snæbjörnsson, munnleg heimild.  2012). Tilgangurinn með æfingunni                                                                            

er að losa um hömlur líkama og sálar gagnvart textanum. Aðstæður sem þessar við lestur 

hafa yfir sér vissan fáránleikablæ sem frelsar nemendur frá því að vera alltaf í sömu 

stellingum. Nemendur geta fundið nýjar leiðir í túlkun sinni og raddbeitingu með því að 

fara út fyrir viðurkenndan ramma. Allir nemendur eru þátttakendur og engin er því                                                                                                                           

fáránlegri en annar sem styður einstaklinginn og hópinn. 

5.8 Samræða, gagnrýnin hugsun og hlustun 

Samræða og gagnrýnin hugsun, kynning a)  Kennari kynnir Sókrates og þann tíma sem 

hann lifði á. Sem kveikja að námsefninu eru notaðar myndir af Sókratesi og nemendum 

hans. Eins og nafnið gefur til kynna eru kveikjur ætlaðar til að kveikja áhuga nemenda.                                                                                                                                                                    

Þetta geta verið myndir, upplýsingar í krassandi formi eða hugleiðing út frá einhverju 

viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 19). Aðalatriðið er að kveikjan veki áhuga 

og spurningar sem nemandinn vill fá svarað. Hér er kveikjan stuttar setningar og myndir                                                                                      

um ævi  Sókratesar og það að hann lét að endingu lífið fyrir það sem hann kallaði  

sannleiksleit. Er til einhver sannleikur?  Af hverju hefur það reynst mörgum lífshættulegt 

að fylgja sinni innri rödd og halda henni fram sem sannleika? Umræður um sannleikann                                                                                 

eins og hann birtist á hverjum tíma. Eru einhverjir höfundar að þeim sannleika eða 

veruleika sem við lifum í ?  Ef svo er hverjir eru þeir ? 

Samræða og gagnrýnin hugsun, kynning b)  Kennari kynnir hugmyndirnar um 

samræðuhefð Sókratesar.  Ritið Menón kynnt og nemendum afhent  ljósrit  og kafli úr 

inngangi og bútur úr samræðunni sjálfri ( Platon, 2009). Nemendur fá  helstu reglur  um 

sókratískar samræður. Reglurnar um rökstuðninginn, spurninguna, hlustunina og 

skilgreininguna (Valur Brynjar Antonsson, munnleg heimild. 2012).                                     

Hugmyndir um virka hlustun kynntar eins og þær eru settar fram af Gordon.                                   

Virk hlustun er fólgin í því að hlusta á viðmælandann af áhuga og alúð, burtséð frá því 

hvað viðkomandi finnst um það sem sagt er. Mikilvægt er að sá sem hlustar komi                                                                             

hvorki með aðfinnslur né ráðleggingar  (Gordon, 2001, bls. 63-79).  Umræður um hvort og 

hvers vegna hið sókratíska samtal er æskilegt.   Hugtakið gagnrýnin hugsun er skoðað í 

ljósi sókratískrar samræðu.  Gagnrýni á okkar dögum, til hvers er hún og hvernig birtist 
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hún? Kennari leggur til nokkra útgangspunkta, t.d. þar sem skoðað er hvernig 

þjóðfélagsgagnrýni birtist og einnig gagnrýni í listum.  

Samræða og gagnrýnin hugsun æfing, hugstormun c)   Kennari skrifar á töfluna öll 

hugsanleg málefni sem nemendur vilja ræða. Tekið er tillit til allra hugmynda og þær 

skrifaðar á töfluna. Kennari leggur einnig til sínar hugmyndir. Á eftir er farið yfir og                                                                 

nemendur sía úr þær hugmyndir sem þeir telja að þurfi ekki að vera með.                                                                                                                                            

Nemendum skipt í pör og hvert par velur sér viðfangsefni úr safni hugmyndanna á töflunni. 

Þeir dreifa sér, til að heyra ekki í öðrum og  æfa sókratíska samræðu. Annar er á móti 

einhverju tilteknu málefni og hinn meðmæltur. Nemendur hafa til hliðsjónar leiðbeiningar                                                                            

leiðbeiningarnar sem þeir höfðu fengið um sókratíska samræðu. Kennari gengur á milli og 

hjálpar til við að útskýra og leiðbeina nemendum. Nemendur koma saman á eftir og ræða 

hvernig samræðan gekk. Hvað hafði reynst einfalt og hvað var erfiðara og hvers vegna? 

5.9. Leiklistaræfingar 

Leiklist, kyrrmyndir a)  Nemendur skiptast í tvo jafna hópa, eða þrjá eftir fjölda.                     

Annar hópurinn eru gagnrýnendur og hinn eru myndhöggvarar. Myndhöggvarahópurinn 

skiptist í pör þar sem annar er myndhöggvarinn en hinn leirinn sem listamaðurinn mótar úr.  

Myndgerðarmenn  hefja styttugerðina. Þeir eiga að móta styttu af móður og  vinna sitt verk 

í þögn.  Þegar þeir hafa lokið við styttuna koma gagnrýnendur og velta vöngum yfir 

styttunum í galleríinu en þær eru til sýnis. Þeir spjalla um skúlptúrinn við listamanninn sem 

segir hverju hann vildi ná fram með verki sínu. Síðan er hlutverkunum snúið við og 

listamaðurinn verður leir fyrir annan listamann.  Að endingu tekur svo 

gagnrýnendahópurinn að sér hlutverk listamanna og leirs og fyrrverandi listamenn verða 

gagnrýnendur. Hægt er að halda áfram og gera myndastyttur af föður eða öðru eftir                                                                                                                                            

aðstæðum og umræðuefni  (Mark Griffin,  munnleg heimild.  2012).  

Hér opnast leið fyrir umræður um staðalmyndir, fordóma, væntingar og drauma.                          

Í staðalmyndum birtast margar af þeim hugmyndum sem viðhorf okkar byggjast á.                        

Að ræða þessar hugmyndir er hluti af gagnrýnni samræðu um samfélagið.                                

Þögnin sem verkefnið er að hluta unnið í, ýtir undir einbeitingu.                                          

Markmið æfinganna er að fá umræður um þær móður- og eða föðurmyndir sem birtast.  

Kyrrmyndir eru einfaldasta útfærslan á hlutverkaleik, nemendur útbúa kyrrar myndir (með 

látbragði),  eins konar myndastyttur af þeim persónum sem þeir eru að fara að túlka. 

Hlutverkaleikur er  innlifunaraðferð sem liggur til grundvallar í leiklistarkennslu, hann 
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getur verið öflug leið til náms og þroska. Það að setja sig í spor annara gefur tækifæri                                                                                       

til að takast á við hugmyndaheim annarra.  Sá sem fer í hlutverk þarf að takast á við sínar 

eigin hugmyndir um þá persónu eða aðstæður sem hann er að leika.  Með hlutverkaleik 

getur nemandinn sett sig inn í  ýmsar samfélagslegar aðstæður sem annars getur verið erfitt 

að nálgast.  Nemandinn tengir þessa reynslu við raunveruleikann sem leiðir til skilnings og  

nám á sér stað  (Anna Jeppesen, Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 24).                                                                                          

Um leið og hlutverkaleikurinn gefur innsýn og möguleika þá veitir hann líka vissa vörn. 

Að vera í hlutverki einhvers annars getur verið þægilegt til að ná fjarlægð og skerpu í þá 

mynd sem verið er að bregða upp af fólki og aðstæðum.     

Leiklist,  statusleikur b)  Mismunandi staða (status) einstaklinga í virðingarstiga 

samfélagsins  er gefin upp í  tölunum frá einn til fimm. Einn er þá lægsta staða og fimm sú 

hæsta. Þessi staða er skrifaðuð á miða og hengd á hvern einstakling,  án þess þó að 

nemendur viti hvaða stöðu þeir eru með sjálfir. Nemendur mæta svo í ímyndað boð og 

heilsa upp á hvern annan og spjalla. Framkoma þeirra við hver annan á að endurspegla                                                                                         

hvaða stöðu viðmælandinn hefur en talan sjálf er aldrei nefnd.                                                                                                                         

Á eftir komast nemendur að því, hvaða stöðu þeir vou með og ræða upplifun sína af 

viðmóti hinna  (Vigdís Jakobsdóttir, munnleg heimild.  2012).                                                         

Með þessari æfingu er nemandinn settur í spor einstaklings með háa, lága eða miðlungs 

stöðu.  Þeir upplifa framkomu hinna á eigin skinni. Hvernig er það t.d. að hafa mjög lága                                                                          

stöðu og að upplifa fyrirlitningu, vorkunn eða afskiptaleysi eða háa stöðu og finna t.d. 

óttablandna virðingu eða aðdáun . Æfingin gefur færi á gagnrýnni umræðu um hlutverk 

fólks í lífinu. Hver er hér stór og hver smár og hvers vegna?  

Leiklist, samviskugöng c)   Með þessari æfingu er verið að fást við innri raddir nemenda 

eða vangaveltur. Oft tengist það erfiðum ákvörðunum eða persónu sem er umdeild. Þá 

stilla nemdur sér  upp í tvær raðir þannig að göng myndist á milli. Andlit nemenda snúa inn 

í göngin og nemandi eða kennari í hlutverki gengur hægt í gegn á meðan hann hlustar á 

innri raddir þeirra sem í röðunum standa. Nemendur segja þá upphátt allar þær vangaveltur 

sem oft eru ekki sagðar upphátt  (Anna Jeppesen,  Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 33).                                                                                                                                               

Rödd samviskunar heyrist, rödd þeirra sem hafa fordóma, rödd þeirra sem eru hræddir og 

vilja ekki blanda sér inn af einhverjum ástæðum o. s. frv. allt eftir aðstæðum og eðli mála 

og mati nemenda hverju sinni.                                                                                                

Samviskugöngin er hægt að nýta í heildstætt leikferli,  þ.e. þar sem settar eru inn fleiri en 

ein æfing eða aðferð til að búa til samsett ferli sem reynir á ýmsa þætti.  Það gefur 
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nemendum heildarupplifun af því sem tekið er fyrir hverju sinni.                                               

Þessar aðferðir geta verið t.d. spuni þar sem nemendur spinna leikþátt um eitthvað sem 

tengist því sem verið er að fást við. Það geta líka verið fundir t.d. með einhverjum                                                                                                             

ráðamönnum,  þar sem nemendur þurfa að bera upp sín mál, með- og mótrök. Þá reynir á 

að skoða og meta marga fleti tiltekins máls  (Anna Jeppesen , Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2004,bls.  38-40).   

6. Námsmat 

Námsmat er hugtak sem nær yfir allar aðferðir sem eru notaðar til að mæla námsárangur og 

framvindu náms.  Í seinni tíð hefur sú krafa verið uppi að kennarar leitist við að nota 

fjölbreyttar námsmatsaðferðir til að matið taki til sem flestra þátta. Þannig að matið  

endurspegli heildarmynd af getu nemandans. Þá er leitast við að meta skilning, virkni, 

þekkingu, leikni og framfarir.                                                                                                                                  

Með þessum hætti er verið að koma betur til móts við þarfir hvers og eins nemanda  

(Baldwin, 2004, bls. 48; Eisner,  2002, bls. 178-180).                                                                                        

Mikilvægt er að kennari útskýri í byrjun hvernig námsmat á að fara fram, svo nemendur 

átti sig á þeim kröfum og væntingum sem gerðar eru til þeirra ( Anna Jeppesen , Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62).                                                                                             

Námsmat í radd- og framsagnarþjálfun, leiklist og vissri samræðutækni býður upp á 

huglægt mat á árangri nemenda, því erfitt getur verið að nálgast þessa hluti út frá 

hlutlausum forsendum. Vegna þessa er áríðandi að hafa námsmat fjölbreytt til þess að það 

geti talist sanngjarnt.                                                                                                                                     

Hér á eftir verður greint frá þeim matsaðferðum sem eru nýttar í því námsefni sem lagt er 

fram. 

6. 1 Format  

Format er mat sem er framkvæmt í byrjun námstímabils. Það er fólgið í því að nemendur 

skrái hjá sér hvað þeir vilja fá út úr væntanlegu námi.  Hvaða hugmyndir hafa nemendur 

almennt um námsefnið. Hvaða markmið hefur nemandinn með náminu  (Hafdís 

Guðjónsdóttir og fl., 2005, bls. 83-85).                                                                                                         

Mat sem þetta auðveldar kennaranum að leggja sanngjarnan mælikvarða á vinnu nemenda, 

því það tekur tillit til stöðu þeirra í byrjun.                                                                                               
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6. 2 Grunnlína 

Í byrjun er gott fyrir kennarann að leggja svokallaða grunnlínu (e. baseline)  hvers 

nemenda, þar  sem gerð er grein fyrir stöðu nemandans í byrjun. Hefur hann t.d.                                                                       

áður stundað nám í leiklist eða framsögn?  Þetta auðveldar kennaranum yfirsýn                                                          

og eykur líkur á því að námsmatið verði sanngjarnt. Með þessu verður námsmatið líka 

einstaklingsmiðaðra (Kempe, Ashwell, 2000, bls. 54).   

6.3 Sjálfsmat  

Sjálfsmat byggir á því að nemendur meti sjálfir vinnu sína og framfarir.                                  

Þetta fyrirkomulag hjálpar  nemendum við að gera sér grein fyrir væntingum sínum með 

náminu,  hvað námið gefur þeim og  hvað ekki. Nemendur geta gert sér betur grein fyrir 

framförum sínum og einnig skilja þeir betur  hvar skóinn kreppir. Þannig getur sjálfsmat 

verið dýrmætur leiðarvísir fyrir nemendur til að átta sig á styrk sínum eða veikleikum. 

Þetta fyrirkomulag  ýtir undir ábyrgð og sjálfsskoðun nemenda.                                                             

Það jákvæða við þetta ferli er einnig  að nemandinn rifjar upp námsefnið jafnóðum sem 

getur leitt til betri skilnings. Fyrir kennarann er sjálfsmat nemenda mikilvægt,  því                                                                                                                

þannig kynnist hann nemendum betur, skilur betur forsendur þeirra og langanir  (Anna 

Jeppesen , Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 63, Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 91).     

6.4 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmat byggir á því að kennarinn skrái hjá sér jafnóðum hvernig nemendur standa, 

út frá ákveðnum útgangspunktum sem hann notar til viðmiðunar þegar árangur er mældur. 

Kennarinn lætur þá vita jafnóðum. Þannig er leiðsagnarmatið lifandi ferli bæði hjá 

nemendum og kennara á kennslutímabilinu . Kennarinn gefur leiðbeiningar um það sem 

vel er gert og það sem aflaga fer og hvernig hægt er að laga hnökra. Margir telja                                                   

leiðsagnarmat vænlegan kost i námsmati,  þar sem þar er ekki verið að hengja árangur 

nemenda á tölu eða bókstaf.  Nemendur skilja ekki alltaf  hvað er á bak við slíka einkunn.                                                                                                        

Það getur verið óljóst hvað á að bæta og hvað var vel gert  ( Baldwin, 2004, bls. 48).                                                     

Vænlegt getur verið að láta sjálfsmat og leiðsagnarmat fylgjast að. Nemandi sem er í                                             

þjálfun að meta hvernig honum gengur á auðveldara með að skilja leiðsagnarmat 

kennarans. Hann getur líka borið saman hvað kennarinn segir og hvað honum finnst og 

getur það orðið að uppbyggjandi samtali kennara og nemanda um stöðu nemandans og 

kennslu kennarans  (Anna Jeppesen , Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 62) 
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7. Námsskipulag áfangans, Að nema rödd lýðræðisins 

 

1 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið  Bekkjarskipulag 

 Setið í hring,kertaljós 

í miðju, kynning 

kennara og 

nemenda.Öndunar og 

raddæfingar.  

 

 

 

Kennari kynnir sig, námsefnið, markmið og 

matsleiðir. Nemendur kynna sig og  segja 

frá, fyrri reynslu í raddþjálfun,framsögn og 

eða leiklist. Radd- og öndunaræfingar á gólfi 

eftir fyrimæli kennara. Dæmi um fyrirmæli :  

 

Anda ofaní maga í gegnum nef, anda rólega 

frá sér.  

 

Aukinn hraði á göngu, andað í gegnum nef, 

anda rólega frá sér.  

 

Staðið í hring, Kennari gefur tóna sem 

nemendur herma eftir. 

 

Nemendur segja nöfn sín (staðið í hring) og 

gera hreyfingu og eða hljóð í leiðinni.   

 

 

 

Að æfa nemendur  í  

öndun og 

raddþjálfun og að 

hlúa að trausti milli 

nemenda. Stuðla að 

slökun og vellíðan  

 

 

Allir nemendur 

saman. 

 Format  Hver nemandi fyllir út blað þar sem hann 

gerir grein fyrir væntingum sínum með 

viðfangsefninu.    

 Einstaklingsvinna 

  Grunnlína  Kennari skráir hjá sér þær upplýsingar sem 

hafa komið fram um þekkingu og reynslu 

nemenda af námsefninu.  

  

 

 

2 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunar- og 

raddæfingar, með 

áherslu á paravinnu  

Nemendur ganga um gólf og gera 

öndunaræfingar fyrst í ró og síðan 

hraðar..Nemendur vinna síðan tveir og tveir 

saman. Þeir styðja höndum á framhandlegg 

hvors annars og hreyfa þá upp  á innöndun 

og niður á útöndun . Nemendur horfast í 

augu á meðan. Nemendur gefa frá sér viss 

Að halda 

áfram að 

þjálfa öndun 

og  að ýta 

undir traust 

með paravinnu 

 

Hópvinna, paravinna 
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hljóð eftir fyrirmælum kennarans.  

 Kynnig á Sókratesi 

með myndum og 

stikkorðum á töflu um 

samræður,og  

lýðræðishugsunina  

Nemendur hlýða á kynningu um 

heimspekinginn Sókrates sem lét líf sitt fyrir 

sannleiksleitina. Hvað er sannleikur er hann 

til ? Af hverju hefur hann reynst mörgum 

svo dýrkeyptur ? Lýðræðishugtakið sem 

mótast af Grikkjum og lýðræðið í 

samræðuhefð Sókratesar. Hvernig gagnrýnin 

hugsun er hluti af lýðræðislegu samtali. 

Að kynna 

nokkrar 

hugmyndir 

sem liggja til 

grundvallar í 

námsefninu. 

Sókrates, 

samræðan, 

sannleikur, 

lýðræði  

Hópvinna 

 Upplestur, texti frá 

kennara, lesið upphátt 

„  

Lesinn upp texti, hluti úr ljóði sem kennari 

afhendir. Nemendur lesa hátt og með 

venjulegum raddstyrk  

Að efla styrk 

og tilfinningu 

fyrir rödd 

Hópvinna 

 

 

3 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunar- og raddæfingar. Endurteknar æfingar frá fyrri 

tímum.Ræddar líkamsstöður og það 

að hver einstaklingur hugsi sér sína 

miðju þ.e. að standa vel í báða fætur 

með tiltölulega  slök hné og hugsa 

sér að band sé í miðju höfði sem 

togar upp en axlir verða eftir. 

Nemendur herma hljóð eftir kennara.   

Þjálfun og dýpkun í 

æfingu með öndun og 

rödd. Að nemendur 

öðlist vaxandi 

tilfinningu fyrir 

líkama sínum 

(miðjan). 

Hóp- og 

paravinna 

 Samræðuaðferð. Stikkorð 

Sókratesar á töflu og á blaði:  

 

Að hlusta af athygli  

 

Að spyrja  

 

Að skilgreina hvað átt er við 

með hugtökum og hugmyndum 

 

Að rökstyðja   

Nemendur  kynna sér helstu 

áherslupunkta í samræðuhefð 

Sókratesar.   

 

 

Að nemendur öðlist 

þekkingu á 

samræðuhefð 

Sókratesar. 

 

 Hópvinna 

 Hugstormun,samtalsæfing,  

umræður  

 

Kennari skráir á töflu öll hugsanleg 

umræðuefni sem nemendum detta í 

hug. Hugmyndirnar eru ræddar. Á 

Að nemendur æfist í 

samræðum í anda 

Sókratesar. 

Hópvinna. 
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eftir sía nemendur  úr hugmyndunum 

og skilja eftir þær sem þeir vilja helst 

ræða um. Nemendur velja sér 

hugmyndir og er skipt upp í fjögurra 

manna hópa þar sem þessi mál eru 

rædd. Tveir eru meðmæltir og tveir 

eru á móti..Nemendur ræða á eftir 

hvernig umræðan gekk. Hvað var 

einfalt, hvað var erfiðara ?      

 

4 Kennsluaðferð Vinna nemenda  Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndun og 

raddæfingar, Dýrin 

í skóginum. 

Nemendur byrja á öndun og fara síðan í 

raddæfingu þar sem þeir leika dýr í 

frumskógi. Þau gefa frá sér hljóð hinna ýmsu 

skepna. Ljós eru deyfð. Kennari stýrir 

leiknum með því að búa til ýmsar aðstæður 

og hættur í skóginum sem dýrin þurfa að 

bregðast við.  

Að auka 

líkamsvitund 

nemenda  

Hópvinna 

 Leiklistaræfing,  

hlutverkaleikur 

kyrrmyndir. 

Skipt er í þrjá hópa. Einn nemandi fer í 

hlutverk myndhöggvara og annar er leirinn 

sem þeir móta úr. Kennarinn og þriðji 

hópurinn er í hlutverki gagnrýnanda. 

Myndhöggvararnir búa til styttur úr leirnum 

Þeir móta styttu af móður, og er sú vinna 

unnin  í  þögn. Gagnrýnendur skoða svo og 

ræða stytturnar. Hlutverkunum er síðan snúið  

við og myndhöggvarar verða að leir og leir 

að öðrum listamönnum.  Nú eru gerðar 

myndir af föður. Aftur koma gagnrýnendur á 

vettvang og skoða og skilgreina verkin. – Að 

lokum eru myndirnar af föður og móður 

settar saman í það samhengi sem þær bjóða 

upp á og nemendur velja.   

Þjálfa nemendur í 

að skoða 

mismunandi 

staðalímyndir.. Að 

þjálfa nemendur í 

umræðum með 

gagnrýnum 

útgangspunktum. 

Að þjálfa gagnrýna 

hugsun. Að æfa 

einbeitingu og ýta 

undir trúnað og 

traust í hópnum.    

Hóp- og paravinna 

 Umræður Á meðan verið er að skoða verkin skapast að 

líkindum umræður um hvernig móðirin og 

faðirinn birtast í myndunum. Eru þær líkar 

eða ólíkar, er eitthvað visst sem einkennar 

þær? Hér gefst tækifæri til að ræða t.d. 

staðalmyndir, fjölskyldumyndir og eða 

fjölskylduform. Kyrrðin  í æfingunni eykur 

Að æfa nemendur í 

að skiptast á 

skoðunum og taka 

þátt í umræðum um 

mikilvægt málefni.. 

Hópvinna 
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traust og einbeitingu.   

 

 

 

5 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunaræfing og 

raddspuni 

Einn nemandi stýrir rödd annars nemanda. 

Það gerir hann með því að taka sér stöðu 

fyrir framan hann. Hann lyftir höndum og 

setur í ýmsar stellingar eða hreyfir í ólíku 

tempói. Hinn nemandinn segir textabút sem 

hann hefur hjá sér eða kann. Það gerir hann 

í takt við þær hreyfingar sem stjórnandinn 

framkvæmir. Nemandinn stendur fyrir 

framan stjórnandann í nokkurri fjarlægð 

(upp á sviði ef hægt er) Nemandinn og 

stjórnandinn geta hreyfa sig um rýmið. Það 

að annar stýri rödd hins gefur ákveðið skjól 

sem ýtir undir óhefta tjáningu.         

Að losa um líkama 

og rödd  

Paravinna 

 Kynning á virkri 

hlustun  

Kynning á virkri hlutstun. Hvað er hún og 

hvernig er hún framkvæmd ? Gefnar upp 

grunnreglur. Nemendur fá þær á blaði og 

nota þær við æfinguna. Reglurnar eru:  

 

Að hlusta á viðmælandann af athygli, án 

tillits til hvað viðkomandi finnst um 

innihald þess sem sagt er.  

 

Ekki grípa fram í með eigin skoðanir eða 

leiðréttingar á skoðunum viðmælandans. 

 

Ekki koma með ráðleggingar fyrir þann 

sem talar  

 

Sá sem hlustar reynir að nálgast kjarnann í 

því sem sagt er, með orðunum, ég heyri.  

Það gæti hljómað t.d. svona , Ég heyri að 

þú ert leiður, eða ég heyri að þú vilt gjarnan  

fara og svo frv. Þannig skrælir áheyrandinn 

utan af lauknum í tjáningu viðmælandans. 

Að kynna og efla 

virka hlutstun á 

meðal nemenda.   

Hópvinna 
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Þá birtist mögulega  kjarni þess sem verið 

er að tjá  og úr verður virk hlustun.  

 Æfing i virkri 

hlustun  

Nemendur velja sér umræðuefni og  æfa 

virka hlustun, í pörum. Þeir fara eftir 

reglum og kennari fylgist með og 

leiðbeinir. Nemendur fara einnig í æfingu  

þar sem hlustandinn gerir mistök sem koma 

í veg fyrir virka hlustun. Munurinn á  þessu 

tvennu og æfingarnar eru ræddar á  eftir. .    

 Nemendur geti nýtt 

tæki virkrar hlustunar 

til að efla sig á þessu 

sviði. 

Paravinna 

 Stöðuleikur Nemendur fá miða nælda í sig frá kennara 

með tölu frá einum, upp í fimm. Talan 

táknar stöðu viðkomandi í virðingarstiga 

þjóðfélagsins. Nemendur vita hins vegar 

ekki hvaða stöðu þeir hafa. Nemendur 

hittast nú í ímynduðu boði  

og eiga að umgangast félaga sína eftir því 

hvaða stöðu þeir hafa. Þetta gerist án þess 

að talan sé nefnd.    

Að nemendur öðlist 

aukinn skilning á 

mismunandi stöðu 

fólks í virðingarstiga 

samfélagsins.   

Hópvinna 

 Umræður  Nemendur ræða upplifun sína á því að hafa 

mismunandi stöðu í þjóðfélaginu.  

Að þjálfa 

samræðuhæfni 

nemenda og getu til 

að skiptast á 

skoðunum. 

Hópvinna 

 

 

 

6 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunaræfing Nemendur ganga um gólf og æfa 

magaöndun bæði í hópi og í pörum..   

Að þjálfa öndun.  Að 

nemendur skynji 

betur eigin öndun.  

Hópvinna 

 Upplestraræfing Nemendur fá textabút, ljóð frá kennara sem 

þeir eiga að lesa hver fyrir sig og í hópi. 

Fyrst les hópurinn textann saman, hátt og 

síðan venjulega.  

Lesið er hægt í báðum tilvikum og tekið 

utanum hvert hljóð. Síðan les hver nemandi 

textann fyrir framan hópinn ( á sviði) fyrst 

les hann eins og hann mundi lesa ef hann 

væri að flytja textann og síðan les 

Að nemendur geri sér 

grein fyrir þeim 

göllum sem  hann 

hefur tamið sér í 

tengslum við 

raddbeitingu.. 

Að nemendur geri sér 

grein fyrir nokkrum 

grunnreglum 

Hópvinna og 

einstaklingsvinna 
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nemandinn sama bút eins hátt og hann getur 

án þess þó að öskra.Í báðum tilvikum 

verður nemandinn að lesa hvert hljóð í 

orðunum og lesa skýrt. Að endingu les svo 

hver á þeim hraða og með þeim áherslum 

sem hann mundi nota ef hann væri að flytja 

textan fyrir áheyrendur.  

.   

varðandi upplestur og 

framsögn.     

 Kastljós Nemendur velja sér umræðuefni sem hefur 

samfélagslega og eða siðræna tilvísun. Þeir 

ráða innan þess ramma hvað þeir taka fyrir. 

Skipt er í tveggja manna hópa. Nemendur 

ræða málið og koma sér saman um að 

hvernig þeir ætla að setja málið upp í 

kastljósþætti í sjónvarpinu. Einn er 

spyrjandi og annar er sá sem þarf að svara 

fyrir eða upplýsa um ákveðið mál. Minnt er 

á virka hlustun og sókratísk samræðugildi.   

Að þjálfa nemendur í 

gagnrýnni umræðu á 

málefnum sem þarf 

að nálgast út frá t.d. 

siðferðilegum 

gildum.  

 

Að æfa nemendur í 

virkri hlustun og 

þeirri samtalstækni 

sem tilheyrir henni.  

Paravinna 

 

7 Kennslu- 

aðferð 

Sagan Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunar- 

æfing 

 Nemendur fara í 

öndunaræfinguna: hafið. 

Nemendur liggja á gólfinu 

t.d. í stjörnu og anda eftir 

leiðbeiningum kennara. 

Þeir hugsa sér öldu eða 

haf sem fellur að og frá og 

anda í takt. Það lygnir og 

það hvessir. Síðan er  

andað út með hljóði og 

nemendur haldast í 

hendur og setjast rólega 

upp með útöndun og 

hljóði.        

Auka meðvitund um öndun, 

röddina og líkamann og 

tenginguna þarna á milli. 

 

Slökun, einbeiting og traust     

Hópvinna 

 Upplestrar- 

æfing 

 Nemendur fara með 

textann sem þeir lásu á 

upplestraræfingunni og 

lesa hann með einni 

Að þjálfa nemendur  í 

blæbrigðaríkum upplestri 

Einstaklingsvinna 
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tilfinningu í einu. Fyrst í 

gleði og síðan í sorg. 

 Samvisku- 

göng, 

kennari í 

hlutverki 

Baddi er sautján ára og 

slasast í átökum sem verða 

við mótmæli sem hann 

tekur þátt í. Baddi var með 

vinum sínum í miðbænum 

að mótmæla fátækt á 

Íslandi þegar út brjótast 

slagsmál með þeim 

afleiðingum að Baddi 

höfuðkúpubrotnar og 

slasast á auga. Hann þurfti 

í aðgerð á vinstra auganu 

og missti að hluta til 

sjónina á því auga.  Vinum 

Badda ber ekki saman um 

hvernig slagsmálin brutust 

út. Sumir þeirra segja að 

lögreglan hafi byrjað að 

berja á hópi mótmælenda. 

Þar á meðal á þeim 

félögum að ástæðulausu. 

Aðrir segja að lögreglan 

hafi reiðst af því  að einn 

úr hópnum hafi verið með 

ósvífni og hafi hrækt að 

lögreglunni.   

Foreldrar þeirra félaga eru 

í uppnámi og skýrslutaka 

lögreglunnar í málinu  

veldur ringureið, reiði, og 

ótta hjá öllum 

hlutaðeigandi. Kærasta 

Badda hefur gefið í skyn 

að Baddi viti sannleikann í 

málinu en hann sé mjög 

reiður út í lögguna . 

Nemendur fá textabrot  

með sögunni hans Badda 

og spinna út frá gefnum 

aðstæðum. Nemendur 

mynda samviskugöng  og 

segja frá spurningum og 

ótta þeirra sem hlut eiga 

að máli. Upp koma 

spurningar sem Baddi og 

kærasta hans verða að 

svara eftir sinni samvisku. 

Eftri það taka þau 

ákvörðun um hvað gera 

skuli. 

Að efla nemendur í 

gagnrýnni umræðu um 

hitamál sem varða líf og 

samvisku margra 

einstaklinga. Að nemendur 

æfist í að taka ákvarðanir í 

viðkvæmu máli. 

 

Að þjálfa samvinnu og 

hlustun nemenda 

 

Hópvinna 
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8 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunaræfing   Nemendur standa í hring og anda í 

gengnum nef um leið og hendur eru 

teygðar upp. Andað er frá með hljóði 

og handleggir síga niður,slakar axlir. 

Fyrst er einbeiting nemenda beint 

fram en síðan er reynt að ná 

augnsambandi við alla í hringnum á 

útönduninni.  

Að nemendur 

læri um slökun, 

meðvitund um 

djúpöndun og 

einbeitingu  

Hópvinna 

 Raddsinfónía Allir nemendur liggja á gólfi. Kennari 

gefur frá sér ýmis hljóð og nemendur 

herma eftir eða svara hljóði með 

sínum hætti. Smátt og smátt fara 

nemendur að gefa frá sér hljóð sem 

aðrir svara svo með sínum hætti. Úr 

verður skrautleg hljóðsinfónía.  

Að efla 

samvinnu og 

læra á rödd sína. 

Hópvinna 

 Hugstormun Nemendur undirbúa lokaverkefni í 

áfanganum sem er að semja texta eða 

einhverskonar gjörning sem tekinn 

verður upp og fluttur á degi íslenskrar 

tungu. Verkefnið hefur vinnuheitið, 

Rödd okkar. 

 

Nemendur velja sér eitt viðfangsefni. 

Það þarf að varða eitthvað sem 

nemendur telja mikilvægt fyrir 

einstaklinginn og eða samfélag. Það 

getur verið allt frá að fegra hverfi eða 

að samfélagslegum vandamálum. Það 

getur varðað stofnanir eins og 

sjúkrahús, skóla, elliheimili eða 

fangelsi. Aðalatriðið er að nemendur 

velji það sem þeim finnst mikilvægt 

út frá sínum forsendum.  

 

   

Nemendur skiptast í fjögurra manna 

hópa og geta sameinast um eitt 

málefni þar sem hver hefur sitt 

 

Að þjálfa 

gagnrýna  og 

lýðræðislega 

hugsun og 

ákvarðanatöku 

 

Að efla 

samfélagslega 

vitund nemenda . 

 

Að kenna 

samvinnu og 

virka  hlustun.   

Hópvinna 
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hlutverk, eða  þeir velja að vera með 

einstaklingsinnlegg.  

 

Nemendur velja sér hugmyndir og 

fara saman í fjögurra manna hópa, 

eftir vali á hugmyndum. 

  

Nemendur ræða saman í hópunum og 

skrá hjá sér  hugmyndir að verkefni.  

 

 

 

9 Kennsluaðferð Vinna nemenda Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunaræfing  Öndunaræfingin  hafið  eins og lýst 

er í  sjöundu kennslustund  

Að þjálfa góða 

djúpöndun, 

slökun og skapa 

traust. 

Hópvinna 

 Raddæfing Nemendur fara með textann sinn 

(ljóðlínur frá kennara) í ýmsum 

stellingum. Þeir hoppa eða liggja, 

ganga eða hlaupa eftir atvikum. Þeir 

lesa síðan textann í tveimur 

blæbrigðum, reiðir og fagnandi. 

Að æfa 

blæbrigðaríkan  

lestur. Að losa 

um hömlur  

nemenda í 

raddbeitingu. 

Einstaklingsvinna 

 Undirbúningur 

lokaverkefnis 

Nemendur fara í sína hópa og halda 

áfram að þróa hugmyndir sínar í 

tengslum við verkefnið: rödd okkar. 

Dæmi um útganspunkta nemenda við 

þessa vinnu: 

 

Hvað viljum við gera  ?  

 

Hvers vegna? 

 

 Hvernig?  

 

Hverjir eiga að taka við 

skilaboðunum? 

 

Kennari gengur á milli og aðstoðar. 

Að þjálfa 

samvinnu og 

einbeitingu.  

 

Að skoða mál frá 

ýmsum 

forsendum.  

 

Að ýta undir   

gagnrýnið 

hugarfar og efla 

lýðræðislegt  

samtal.  

 

 

Hópvinna 
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Hann kemur með ábendingar eftir 

þörfum.  

 

Heimavinna: Nemendur koma með 

fastmótaða hugmynd í næsta tíma.  

 

 

10 Kennsluaðferð Vinna nemenda  Markmið Bekkjarskipulag 

 Öndunaræfing Nemendur liggja á gólfi og hlusta eftir 

eigin öndun 

Að þjálfa 

djúpöndun. 

Slökun   

Hópvinna 

 Æfing á verkefni 

  

Nemendur fara í sína hópa og ganga frá  

verkefunum og æfa þau síðan. 

Að nemendur 

ákveði 

endanlegt 

form/útlit 

verkefna  og 

æfi þau.  

Hópvinna 

 Upptaka Nemendur gera klárt fyrir upptöku á 

verkefni 

Að nemendur 

klári sitt 

verkefni og 

upptöku á því 

Hópvinna 

 Umræður Nemendur ræði um væntanlegan 

flutning verkefnisins „rödd okkar“ á 

degi íslenskrar tungu 16. nóvember. 

Þeir taka líka ákvörðum um  hvort vilji 

er til  að sýna upptökurnar í þeim 

stofnunum sem verið er að fjalla um í 

verkefninu. Hvenær og hvernig það er 

gert. Þessi ákvörðun og vinna nemenda 

ræðst af aðstæðum hverju sinni.  

Að nemendur 

ljúki ferlinu 

og ákveði 

hvernig það er 

gert.  

Hópvinna 
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8. Lokaorð 

Kennismiðum í menntamálum ber yfirleitt saman um mikilvægi skapandi gagnrýnnar 

hugsunar. Þeir vilja sjá þá hugsun sem mest í verki í kennslustofum barna og ungmenna. Í 

því ljósi er jafnvel æskilegt að kennaranemar  tileinki sér í sínu námi, aðferðir gagnrýnnar 

hugsunar. Þannig gæti sá hugsunarháttur orðið eðlilegur hluti af nálgun kennara í allri 

almennri kennslu. Margir menntafrömuðir  telja að listgreinar séu vel til þess fallnar, að 

fanga sköpunarkraftinn og segja þær geta blásið í glæður svo úr verði sá eldur sem kyndi 

undir þeim hugmyndum sem helst þurfi að halda á lífi. Undirstöðum eins og jafnrétti, 

mannréttindum, sköpun, og lýðræði. Niðurstöður rannsókna benda einnig til að                                                           

listgreinar séu af mörgum valkostum, æskileg  leið í þessu skyni. Þetta er sá  

hugmyndaheimur sem Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011 byggir  að hluta framtíðarsýn 

sína á, í skólum landsins. Er það von höfundar að það takist í framtíðinni að framfylgja 

þeim markmiðum sem námskráin boðar sem grundvallast á  hugmyndum og  fræðum sem 

lúta að menntamálum . Hugmyndum sem ég hef að hluta  lýst í ritgerð minni.  Að þessari  

framtíðarsýn verði haldið lifandi,  þrátt fyrir þær blikur sem eru á lofti á tímum skerðinga í 

samfélaginu. 

Það námsefni sem lagt er fram í ritgerðinni fyrir framhaldsskólanema er ætlað að vera 

innlegg í þá kennslu sem fræðimenn og menntafrömuðir hafa fjallað um á síðustu árum og 

kynnt er í Aðalnámskrá framhaldsskóla  2011. Brottfall nemenda úr framhaldsskólum sem 

er meira hér á landi en í nágrannalöndunum er mikið áhyggjuefni. Ýmsir forsvarsmenn í 

menntamálum  hafa orðið til að benda á mikilvægi fjölbreyttra námstækifæra og náms- 

leiða til að sporna við brottfalli nemenda úr framhaldsskólum.  Þeirra  á meðal er 

fyrrverandi  mennta og menningarmálaráðherra í  nýlegri blaðagrein  ( Katrín 

Jakobssdóttir, 2013).  Það námsefni sem lagt er fram í þessari ritgerð er vel til þess fallið 

að auka á þá fjölbreyttni sem kallað er eftir.  Það mætir  nemendum á þeirra forsendum,  

þar sem þeir eru staddir á sinni vegferð.  Námsleiðinni  er ætlað að vera skapandi og 

fjölbreytt.  Nám sem kemur til móts við einstaklinga með ólík áhugasvið og hæfileika,  

þannig að  sem flestir nemendur fái notið hæfileika sinna. Námsefni sem á að vera 

vænlegur þroskakostur í heimi á hverfanda hveli. Með ritgerðinni og námsefninu vill 

höfundur leggja sitt lóð á vogarskál þeirrar lýðræðishugsunar sem kemur fram í þeirri 

menntastefnu sem fjallað hefur verið um. Sem birtist í því að efla einstaklinginn sjálfan 

ásamt því að auðga og bæta samvinnu og samskipti manna á meðal.                   
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