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Ágrip 
 
Ormurinn sjálfur er lokaverkefni til B.Ed – prófs í grunnskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands. Verkefnið inniheldur kennsluefni fyrir kennara og fræðilega greinargerð og er 

samið í tengslum við bókina Gauragangur.  

 Í kennsluefninu eru sett fram verkefni sem eru ætluð til samþættingar í  

bókmenntum og leiklist. Verkefnin eru ýmist heildstæð leiklistarferli eða minni 

verkefni. Kennsluaðferðir leiklistar eru skilgreindar í kennsluefninu sjálfu og er ekki 

krafist formlegrar menntunar í leiklist til að vinna þessi verkefni með nemendum.  

 Í greinargerðinni er sýnt fram á tengsl fræða við notkun leiklistar í kennslu og 

kosti þess að samþætta leiklist og aðrar námsgreinar eins og til dæmis bókmenntir. 

Jafnframt er greinargerðin tengd við aðalnámskrá grunnskóla.  

 Að mati höfundar er notkun leiklistar í námi áhrifarík og nauðsynleg. Hún býður 

upp á fjölbreyttar aðferðir fyrir bæði kennara og nemendur. Hún gerir kennurum kleift 

að nálgast nemendur á ólíkan hátt og koma betur til móts við þarfir þeirra. Leiklist 

býður upp á yfirgripsmikla menntun sem dýpkar skilning nemenda og eflir 

ímyndunaraflið. 
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1. Inngangur 
 

Með tækniframförum og hækkandi menntunarstigi í samfélaginu hafa kröfur til þeirrar 

hæfni sem nemendur þurfa að búa yfir við lok skólaskyldunnar breyst. Kröfur nútímans 

kalla á meiri fjölbreytileika í námi og jafna möguleika til náms. Ný menntastefna, þar 

sem áhersla á sköpun, jafnrétti og lýðræði er í hávegum höfð gefur von um að augu 

skólayfirvalda, kennara og almennings opnist fyrir mikilvægi þessara þátta í skólastarfi. 

Þessum þáttum er ætlað að vera leiðarljós í öllu skólastarfi og koma fram í starfsháttum 

og skólabrag hvers skóla. Í ljósi þessa hlýtur að vera æskilegt að huga að þeim 

kennsluháttum sem við lýði eru þar sem þeir eiga að styðja við nýju menntastefnuna. Í 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er fjallað um hlutverk listgreina sem eiga þátt í að 

þroska sköpunargáfu nemenda og stuðla að auknum tilfinninga- og félagsþroska og efla 

sjálfsmynd og sjálfsþroska nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 

2011:17). Leiklist fellur undir listgreinar og er sterklega tengd sköpun og gefur 

möguleika á lifandi og áhugaverðri leið í námi. Leiklist getur verið hentug leið fyrir 

kennara til að miðla efni til nemenda á lifandi hátt, glæða áhuga og virkja nemendur. 

Hún er þverfagleg grein sem er ætlað að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum þar sem 

nemendum henta ólíkar leiðir við nám og hafa mismunandi námsstíl og auðvelt er að 

tengja hana flestum námsgreinum. Leiklist höfðar til mismunandi greinda nemenda og 

þeir upplifa lærdóminn á annan hátt þegar leiklist er notuð sem kennsluaðferð. Við 

samþættingu leiklistar og annarra námsgreina nota kennarar fjölbreytta kennsluhætti og 

námið verður sjónrænna, hljóðrænna og áþreifanlegra. Unglingar eru oft áhugasamir 

um samþættingu námsgreina og reynslan hefur kennt mér að leiklist gefur nemendum 

ótal tækifæri til að sýna hvað í þeim býr. Árið 2009 hóf ég störf sem leiðbeinandi við 

Stóru-Vogaskóla. Ég var umsjónarkennari á miðstigi og kenndi íslensku á unglinga-

stigi. Í bókmenntum var bókin Gauragangur tekin fyrir. Það kom mér á óvart hve lítið 

var til af verkefnum sem höfðuðu til unglinga í tengslum við lestur á bókinni. Þegar ég 

fór að huga að lokaverkefni mínu til B.Ed- prófs vorið 2013 fannst mér tilvalið að semja 

kennsluefni í tengslum við bókina og nýta þekkingu og kunnáttu mína á aðferðum 

leiklistar. Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 kemur fram að kennarar bera faglega 

ábyrgð á því að velja árangursríkustu leiðirnar til að ná sem bestum árangri og skuli 

ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla – 

Almennur hluti, 2011:34). Kennsluefnið Ormurinn sjálfur byggir á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum sem allir kennarar geta nýtt sér. Það krefst ekki formlegrar menntunar 
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í leiklist, heldur byggist á einföldum og áhrifaríkum aðferðum leiklistar. Greinargerð 

fylgir kennsluefninu og samanstendur hún af sex köflum að meðtöldum inngangi og 

lokaorðum. Í kafla tvö er fjallað um aðalnámskrá grunnskóla, tengingu hennar við 

leiklist og farið verður yfir hugtökin leiklist og leikræn tjáning. Í þriðja kafla er 

umfjöllun um grunnþætti menntunar og tengingu þeirra við leiklist. Í fjórða kafla er rætt 

um íslenskukennslu og samþættingu hennar við leiklist. Í fimmta kaflanum er farið 

lauslega yfir söguþráð bókarinnar Gauragangur og kennsluefnið kynnt.  

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða ávinning hafa 

nemendur af kennsluaðferðum leiklistar? Tilgátur mínar að svari voru tvær. Sú fyrsta 

er að leiklist tengist öllum grunnþáttum menntunar og með kennsluaðferðum leiklistar 

fá nemendur aukinn stuðning í námi sem eflir þá til þekkingar, virkni og þátttöku í 

samfélaginu. Önnur tilgátan er að með því að samþætta leiklist og íslenskukennslu 

öðlast nemendur nýja möguleika í námi þar sem leiklist dýpkar skilning nemenda á 

námsefninu og eykur námsmöguleika út frá getu og hæfni.  
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2. Leiklist 
 

Menntun í leiklist snýst ekki einungis um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinar-

innar heldur einnig um læsi á leiklist í víðu samhengi og að dýpka skilning nemenda á 

sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi. Hún er í eðli sínu samþætt listform þar sem 

allar listgreinar koma saman og nýtist vel sem kennsluaðferð í öðrum námsgreinum 

eins og til dæmis íslensku (Aðalnámskrá grunnskóla – List - og verkgreinar: Drög til 

umsagnar, 2011:9-10). 

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla og leiklist/leikræn tjáning   
 

Í aðalnámskrá grunnskóla kom leikræn tjáning fyrst fram árið 1976-1977, þó var hún 

ekki ástunduð sem slík í skólum þó kveðið væri um það í aðalnámskránni, en fastir 

tímar fyrir leikræna tjáningu voru ekki í viðmiðunarstundaskrá (Kristín Á. Ólafsdóttir, 

2009). 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 flokkaðist leiklist undir leikræna tjáningu og 

fólst megin munurinn að í leiklist er stefnt markvisst að sýningu fyrir áhorfendur en í 

leikrænni tjáningu er reynsla þátttakenda aðalatriðið. Talað var um leikræna 

tjáningu/leiklist og var greinin þverfagleg og ætluð til að samþættar uppeldis- og 

menntamarkmið. Kennarar gátu samþætt greinina við aðrar námsgreinar eins og 

íslensku þar sem viðfangsefnið var munnleg túlkun, skrifleg túlkun, bókmenntir og 

fjölmiðlar. Allir grunnskólanemendur áttu samkvæmt þessari útgáfu aðalnámskrá að fá 

tækifæri til að vinna með aðferðum leikrænnar tjáningar og eins verkefnum sem byggja 

upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í lífsleikni. Nemendur á yngsta- og miðstigi áttu 

að fá þjálfun í leikrænni tjáningu og leiklist var í boði á unglingastigi sem valgrein 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Listgreinar, 2007:41-42).  

Árið 2011 voru gerð drög að nýrri aðalnámskrá grunnskóla þar sem leiklist 

kemur fram sem sjálfstæð grein og er tilgreind í viðmiðunarstundaskrá. Gildi 

menntunar á sviði leiklistar er að gefa nemendur aðstæður og tækifæri til að skapa og 

koma sköpun sinni í verk. Nemendur kynnast kennsluaðferðum leiklistar og læra að 

vinna með þær. Áherslur og hugmyndafræði leiklistar sem listgreinar er byggð á fjórum 

þáttum sem tengjast allir saman; þekkingaröflun og hugmyndavinna, framkvæmd, 

greining og samhengi. Þessir þættir fela m.a. í sér upplýsingaleit, rannsóknir, prófanir, 
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túlkun, flutning, sýningu, skilning, upplifun, ígrundun, menningu, sögu, skipulagningu 

og þroska (Aðalnámskrá grunnskóla - List- og verkgreinar: Drög til umsagnar, 2011:3-

4). 

Leiklist á nú að koma sterk inn í öllu skólastarfi og skólasamfélögum. Nám með 

aðferðum leiklistar dýpkar skilning, þekkingu og reynslu nemenda í mörgum 

námsgreinum sem gefur náminu aukna merkingu og dýpra innihald. Hún er í eðli sínu 

samþætt listform þar sem allar listgreinar koma saman og nýtist einkum vel til að styrkja 

kennslu í öðrum námsgreinum eins og móðurmáli, samfélagsfræði og sögu 

(Aðalnámskrá grunnskóla – List- og verkgreinar: Drög til umsagnar, 2011:5-10). 

 

2.2 Hugtökin leiklist/leikræn tjáning  
 

Hugtökin leikræn tjáning eða leiklist hafa oft vafist fyrir fólki. Leikræn tjáning getur 

verið sérstök grein eða notuð sem kennsluaðferð ólíkra námsgreina. Skilgreining á 

leikrænni tjáningu felur í sér margvísleg markmið og aðferðir og síðustu ár hefur verið 

talað um leikræna tjáningu sem leiklist í kennslu, leiklist í skólastarfi eða leiklist. Í 

þessu verkefni verður talað um leiklist og leikræna tjáningu sem leiklist í námi (Ása H. 

Ragnarsdóttir og Rannveig B. Þorkelsdóttir, 2010:1). 

Leiklist hefur í margar kynslóðir verið notuð í samfélögum um allan heim sem 

ákveðið „form” sem styrkir vöxt barna og kennir þeim mannasiði og undirbýr þau fyrir 

afrek fullorðinsáranna, en leiklistin fæst við flest allt sem tengist manneskjunni og 

nánasta umhverfi hennar (Bloomfield, 2000:134).  

Leiklist spilar mikilvægt hlutverk þegar kemur að því að skerpa skilningarvit 

barna og rækta ímyndunaraflið. Nemendur eiga auðveldara með að skynja það sem þeir 

geta ekki séð, heyrt, bragðað á, eða snert í raunveruleikanum. Leiklist hjálpar 

nemendum að sjá heiminn í nýju ljósi og veitir þeim tækifæri og verkfæri til að fást við 

verkefni á listrænan og skapandi hátt (Eisner, 2002:4-5).  

 

 

 

 

 



 11 

2.3 Leiklist í námi 
 

Leiklist í námi byggir á því að nemendur vinna með námsefni, lifa sig inn í ákveðið 

ferli og læra í gegnum það. Áhersla er lögð á að nemendur kanni og skoði mannlega 

eiginleika og samskipti um leið og þeir mynda sér skoðanir og ákvarðanir eru teknar. 

Þetta leiðir til að skilningur og nám á sér stað þar sem nemendur byggja á eigin reynslu 

sem eykur þekkingu og reynslu þeirra á meðan vandamál eru greind og lausnir fundnar 

(Ása H. Ragnarsdóttir og Rannveig B. Þorkelsdóttir, 2010:2). Leiklist í námi stuðlar að 

sjálfstæði nemenda og er markvisst unnið að því að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, 

sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda. Þeim er einnig gefið tækifæri á þekkingaröflun 

sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. Leiklist í námi stuðlar einnig 

að því að styrkja sjálfsmynd nemenda á markvissan hátt þannig að þeir geta tekið 

ákvarðanir út frá eigin sannfæringu og skoðunum, en ekki vegna áhrifa frá öðrum (Anna 

Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004:6-8).  

Sérstaða leiklistar í námi er að hún býður upp á einstaka möguleika. Flestir, ef 

ekki allir nemendur búa yfir einhverri hæfni til að túlka og tjá eigin tilfinningar og 

annarra (Ása H. Ragnarsdóttir og Rannveig B. Þorkelsdóttir, 2010:2). Grundvöllur að 

góðum árangri í leiklistarkennslu er að nemendur treysti hvor öðrum, að þeir finni 

öryggi, þori að setja fram skoðanir sínar og leyfi sér að vera asnaleg og gera mistök. 

Leiklistin brýtur einnig upp hópskiptingu bekkjanna sem kann að hafa myndast og 

nemendur sýna á sér nýjar og óvæntar hliðar. Hópar geta verið mismunandi og er 

mikilvægt fyrir kennara að vera sveigjanlegir og geta brugðist við því óvænta. Eftir því 

sem nemendur eldast gætu nemendur þurft aðstoð í formi hvatningar eða öruggt 

umhverfi til að þora að tjá sig, treysta hinum fyrir sjálfum sér, standa með sjálfum sér 

og byggja upp raunverulegt sjálfstraust (Þórey Sigþórsdóttir, 2009:12-14). Kostur 

leiklistar í námi er að hún hjálpar nemendum að efla með sér umburðarlyndi og samúð. 

Þar kemur reynslan af því að setja sig í spor annarra. Nemendur eiga hlutdeild í annarri 

persónu og þurfa að setja sig í spor hennar til að geta fengið raunverulegan skilning á 

því hvernig heimurinn lítur út í gegnum augu persónunnar. Nemendur geta leikið atriði 

úr Snorra sögu þó samfélagið í dag sé allt annað en var þá, en þeir eiga erfitt með að 

leika persónurnar án þess að hafa einhvern skilning á því hvernig persónurnar lifðu á 

þessum tíma eða hvernig þeim hafi hugsanlega liðið. Þarna blandast saman námsefni 

með aðferðum leiklistar sem hjálpar nemendum enn betur að læra og skilja efnið (Matt 

Buchanan, e.d.).  
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Breytingar í samfélaginu sem við búum í hafa aukið álag á börn og unglinga og 

það getur verið erfitt að aðlagast auknu álagi og áreiti. Leiklistarkennsla getur verið góð 

aðferð til að takast á við þau mál sem eru efst á baugi í samfélaginu og brenna á 

nemendum því hún, eins og kveðið er á um í drögum að aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011, styður nemendur í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum og tilfinningum, auk 

þess að hafa jákvæð áhrif á samkennd nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla - List- og 

verkgreinar: Drög til umsagnar, 2011:10). 
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3. Grunnþættir menntunar 
 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 eru sex grunnþættir menntunar settir fram, læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þættirnir 

snúast allir um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru. Þeir eiga að hjálpa 

börnum og ungmennum að byggja sig upp andlega og líkamlega, þroska hæfileikann til 

að geta bjargað sér í samfélaginu og til að geta unnið með öðrum. Grunnþættirnir snúast 

einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda 

samfélagi sínu, breyta því og þróa það. Grunnþættirnir tengjast allir innbyrðis og með 

því að hugsa kennslu út frá þeim má skapa meiri heildarsýn yfir skólastarfið því þeir 

undirstrika meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2011:11). Grunnþættirnir eiga að birtast í 

öllu skólastarfi og hugmyndirnar að baki þeim eiga að endurspeglast í öllum 

námsgreinum. Til að nemendur öðlist fjölþætta hæfni þurfa þeir að fást við mismunandi 

viðfangsefni sem kallar á námsaðferðir og verkefni þar sem þeir samþætta þekkingu 

sína og tengja hana við daglegt líf, áhugamál og samskipti við annað fólk (Aðalnámskrá 

grunnskóla – Almennur hluti, 2011:36). 

 

3.1 Sköpun 
 

Einn af sex grunnþáttum aðalnámskrárinnar er sköpun og sem grunnþáttur er hún ekki 

bundin við listgreinar fremur en aðrar námsgreinar þó hún sé tengd listum og listnámi 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2011:12). Sköpun er nauðsynlegur þáttur 

í allri menntun og segja má að hún nái til allra grunnþáttanna. Hún er leið upplýsts 

einstaklings til að læra eitthvað nýtt á hverjum degi. Sköpun felur í sér að móta 

viðfangsefnið og miðla því, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en hefur áður verið 

gert. Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja 

möguleika (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2011:17). 

Sænski menntunarfræðingurinn Lars Lindström heldur því fram að sköpun eigi 

sér stað á mörgum sviðum og feli í sér getu einstaklings til að skoða viðfangsefni frá 

mismunandi sjónarhornum, að tileinka sér ólík viðhorf, að nýta bæði félagslegar og 

menningarlegar bjargir og átta sig á vandamálum sem geta komið upp og finna leiðir 

til að leysa þau. Samkvæmt rannsóknum Lindström er það grundvallaratriði að huga 
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vel að sköpunarferlinu og til þess eru fjórir þættir sem styðja við sköpunarkraft 

nemenda, rannsóknarvinna, uppgötvun, tenging við hugmyndir annarra og mat á eigin 

framlagi. Með því að vinna í þessum fjórum þáttum geta kennarar ýtt undir sköpun 

nemenda  (Lindström, 2006: 56-58).  

 

3.2 Sköpun, leiklist og grunnþættir menntunar  
 

Leiklist í námi gefur nemendum fjölbreytni í námi og tækifæri til sköpunar. 

Sköpunargáfa er hluti af vitsmunum og getur tekið á sig ótal myndir. Hver nemandi býr 

yfir sköpunargáfu sem birtist í mismunandi hæfileikum og athöfnum (Robinson, 2001: 

111). Samkvæmt Robinson er sköpun ákveðið ferli sem reiðir sig á ímyndunaraflið og 

leiðir af sér frumlega útkomu. Ímyndunaraflið er forsenda þess að skapa eitthvað, en í 

því felst að sjá í huga sér hluti og nýja möguleika. Sköpun felur einnig í sér eitthvað 

nýstárlegt eða frumlegt sem er gert í ákveðinni athöfn eins og myndlist, stærðfræði eða 

leiklist. Útkoman af þessu skapandi ferli verður svo að hafa ákveðið gildi svo hægt sé 

að njóta hennar (Robinson, 2001: 114-118).  

Sköpun er ekki eini þátturinn þar sem leiklist hefur stórt hlutverk. Leiklist 

tengist öllum grunnþáttum menntunar og í gegnum aðferðir leiklistar endurspeglast 

markmið skólakerfisins og sérstakar áherslur hvers skólastigs. Menntun til sjálfbærni, 

jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda miðar að því að nemendur skilji samfélagið eins 

og það hefur þróast, verði færir um að taka þátt í að móta samfélagið og öðlist þannig 

sýn til framtíðar (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2011:12). Ein af 

kennsluaðferðum leiklistar er Uppbygging á samfélagi þar sem nemendur læra um 

mannleg samfélög við mismunandi aðstæður, setja sig í spor annarra í ólíkum 

samfélögum og öðlast sýn á fjölbreytileika persóna og aðstæðna (Anna Jeppesen og 

Ása H. Ragnarsdóttir, 2004: 35). Dorothy Heathcote, þekktur frumkvöðull í notkun 

leiklistar í kennslu þróaði módel þar sem rík áhersla var á virkt nám, samvinnu og 

verkefni sem efla ímyndunarafl nemenda. Í tveimur af módelum hennar vinna 

nemendur að uppbyggingu samfélagsins, lífi og atburðum og þróa samfélagið. Þessi 

módel eru Mantle of the expert, en þar eru nemendur gerðir að sérfræðingum og Rolling 

role en þar vinna mismunandi hópar að uppbyggingu samfélags og kanna mismunandi 

hliðar þess (Heathcote, 2000:53-54). Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir 

þátttakendur í að skapa eigin merkingu, tengja sig við umheiminn og bregðast á 
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persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa. Heilbrigði og velferð byggist á 

andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Helstu þættir heilbrigðis eru m.a. jákvæð 

sjálfsmynd, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi og skilningur á eigin tilfinningum 

og annarra (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2011: 12-13,16). Í leiklist vinna 

nemendur markvisst með tungumálið m.a. í gegnum munnlega túlkun þar sem þeir 

segja frá eigin reynslu og annarra. Þeir setja sig í spor annarra og skoða ný samhengi 

og hugsa út frá mismunandi sjónarhornum. Það er markvisst unnið að því að efla 

ábyrgðarkennd nemenda, frumkvæði og umburðarlyndi (Anna Jeppesen og Ása H. 

Ragnarsdóttir, 2004: 6-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

4. Íslenskukennsla 
 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 er markmiðið í íslenskukennslu að þjálfa 

nemendur í þeim færniþáttum sem ætlast er til og helstu markmið í lestri og 

bókmenntum eru m.a. að nemandi geti lagt mat á gildi og trúverðugleika texta, geti 

greint aðalatriði frá aukaatriðum, hafi innsýn í fjölbreytileika íslenskra bókmennta og 

kunni að meta íslenskan menningararf (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007:13).  

Viðfangsefni nemenda í íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt og krefjandi. Með 

samþættingu íslenskukennslu og annarra námsgreina fá nemendur tækifæri til að þjálfa 

íslensku á margvíslegan hátt. Þegar íslenskukennsla er samþætt listgreinum er stuðlað 

að styrkingu skólastarfs og námsáhuga (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska, 2007:7). 

Sérstök ástæða er til að hvetja nemendur að tjá hug sinn frjálslega og taka þátt í 

rökræðum. Áfangamarkmið við lok 10.bekkjar kveða á um mikilvægi þess að 

nemendur lesi sér til gagns og ánægju, bæði gamalt efni og nýtt (Aðalnámskrá 

grunnskóla – Íslenska, 2007:17).  

Heimurinn hefur breyst mikið á síðustu árum og mikill hraði hefur einkennt 

samfélagið, bæði í námi og starfi. Aukin notkun barna og unglinga á tölvuleikjum og 

erlendum síðum á Veraldarvefnum hefur áhrif á málumhverfi þeirra. Bóklestur gegnir 

mikilvægu hlutverki og eykur mótstöðuafl íslenskrar tungu gagnvart áhrifum annarra 

tungumála. Hann eykur og viðheldur orðaforða barna og unglinga, þroskar tilfinningu 

þeirra fyrir málnotkun og tryggir samhengi í máli milli kynslóða (Íslensk málnefnd, 

2011:2). Enginn efast um gildi góðra bóka og ávinningurinn er betri orðaforði nemenda. 

Það er mikilvægt fyrir ungmenni að lesa bækur, hvort sem það er til gagns eða gamans. 

Íslensk tunga hefur að geyma fjölskrúðugt mál og einstaklega auðgandi orðaforða. Í 

gegnum lesturinn eflist einnig ímyndunaraflið. Bækur búa yfir ákveðnum töfrabrögðum 

og lesandinn sér myndrænt fyrir sér söguþráðinn, persónur og aðstæður.  

Rannsóknir benda til þess að dregið hafi úr bóklestri barna og unglinga 

undanfarin ár. Hlutfall 10-15 ára barna sem aldrei lesa bækur sér til ánægju hækkaði úr 

11% árið 1968 í 28% árið 2009 (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig M. 

Karlsdóttir, 2009:258-59). Í rannsókn sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands árið 2009 kom fram að lestrarkennsla var oft og tíðum ómarkviss, námsgögn 

vantaði og fastmótaðar kennsluaðferðir voru sjaldan fyrir hendi. Allir kennarar sem 

tóku þátt í rannsókninni voru sammála um mikilvægi lesturs og vildu helst tengja 

lestrarkennslu inn í sem flestar námsgreinar. Margir kennarar höfðu áhyggjur af því að 
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áhersla á lestur væri mjög lítil á efsta stigi grunnskólans og áhugaleysi unglinga á lestri 

væri mikið áhyggjuefni og erfitt væri að glæða og viðhalda lestraráhuga hjá þeim  

(Auður M. Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa E. Björnsdóttir, Heiður H. 

Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009:11-14).  

 

4.1 Samþætting námsgreina 
 

Skólastarf þarf að höfða til nemenda, efla þá og undirbúa fyrir þann veruleika sem 

mætir þeim að skólagöngu lokinni. Það er ekki hlutverk skóla né kennara að mata 

nemendur á tilbúnu námsefni heldur skapa gott námsumhverfi sem gefur þeim tækifæri 

að þroskast og vaxa.  

Að samþætta námsgreinar felur í sér þá merkingu að fleiri en einni námsgrein 

er fléttað saman með því markmiði að veita nemendum fjölbreytta kennsluhætti og 

aðstoða þá við að öðlast heildarsýn yfir námið. Nemendur fá þar tækifæri til að vinna 

með kennurum að verkefnum, nálgast viðfangsefnin frá mismunandi sjónarhornum og 

öðlast dýpri skilning á námsefninu. Með samþættingu er kennurum frjálst að velja 

hvernig þeir vilja kenna nemendum og á hvern hátt. Nemendur eru hvattir til að taka 

ákvarðanir og öðlast þjálfun í samvinnu og mismunandi færni (Lilja M. Jónsdóttir, 

1996:10). 

 

4.2 Íslenskukennsla með aðferðum leiklistar 
 

Þegar nemendur læra ákveðið tungumál, læra þeir um leið ákveðna menningu. 

Nemendur nota tungumál í tengslum við menningar- og félagslegar aðstæður og í 

gegnum það læra þeir að vera nýtir þegnar í samfélaginu (Halliday, 1979:9). Leiklist 

og lestur tengjast í leitinni að merkingu en nemendur eru í sífelldri leit að merkingu 

lífsins (Donaldson, 1978:88). Þegar nemendur lesa sjá þeir fyrir sér aðstæður og upplifa 

söguna í gegnum eigin tilfinningar, viðhorf og hugmyndir (Ása H. Ragnarsdóttir, 

2002:29).  

Í siðareglum Kennarasambands Íslands, lið 6, kveður svo á að kennurum beri 

að viðhalda starfshæfni sinni, auka hana og fylgjast með nýjungum og umbótum á sviði 

skólamála (Kennarasamband Íslands, 2009). Þegar kennsla er skipulögð þurfa kennarar 

að finna verkefni sem henta best hverjum og einum. Nemendur eru jafn ólíkir og þeir 
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eru margir og getur reynst erfitt fyrir kennara að nálgast hvern nemanda þar sem hann 

er staddur. Leiklist er kjörin kennsluaðferð til að framfylgja og viðhalda þessari 

siðareglu því hún höfðar til mismunandi greinda nemenda á fjölbreyttan hátt. Í leiklist 

getur kennari sett upp verkefni sem henta mismunandi þörfum eða getu nemenda og 

þeir fengið tækifæri til að koma sínum hugmyndum á framfæri og tjá skoðanir sínar 

(Wormeli, 2005:61-62). Nemendur upplifa einnig lærdóminn á annan hátt þegar leiklist 

er notuð sem kennsluaðferð en námið verður sjónrænna, hljóðrænna og áþreifanlegra. 

Þeir taka þátt í náminu andlega sem líkamlega, félagslega og vitsmunalega og gengur 

þar af leiðandi betur í náminu (Baldwin, 2008:3).  

Með samþættingu leiklistar og kennslu í fögum eins og íslensku efla nemendur 

orðaforða, þjálfast í ritun og lestri ásamt tjáningu og styrkjast félagslega sem og 

vitsmunalega. Kennarar fá þar verkfæri til að koma til móts við þarfir og mismunandi 

getu nemenda ásamt því að efla og dýpka skilning þeirra á námsefninu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:102-103).  
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5. Gauragangur 
 

Kennslubókin Gauragangur, sem hefur að öllu jafna verið kennd á unglingastigi í 

grunnskólum landsins, fjallar um unglinginn Orm Óðinsson og líf hans. Bókin kom út 

árið 1988 og er eftir Ólaf Hauk Símonarson. Þó langt sé liðið frá útgáfu bókarinnar er 

sagan sígild og boðskapurinn eftirminnilegur. Ormur Óðinsson er 16 ára strákur í 

9.bekk. Hann býr hjá móður sinni, systur og tveimur bræðrum. Foreldrar hans skildu 

fyrir nokkrum árum og býr faðir hans með annarri konu. Ormur er að eigin sögn 

misskilinn og mun gáfaðari en kennarar og aðrir halda. Hann hefur ekki mikinn áhuga 

á skóla, hvað þá lærdómi. Samband hans við kennarana er stormasamt og hikar Ormur 

ekki við að segja sína skoðun á hlutum. Ástin í lífi hans er Linda, en hún er vinsælasta 

stelpan í skólanum og að mati Orms sú fallegasta. Margt annað kemur fyrir í sögunni, 

t.a.m. barneignir, tryggð, freisting og brotin loforð.  

Bókin Gauragangur hentar vel sem kennsluefni í íslensku því boðskapurinn 

höfðar vel til ungmenna. Ormur er illa haldinn af unglingaveiki, en er góður strákur þó 

hann beri það ekki utan á sér. Hann lendir ósjaldan í stöðu þar sem réttlætiskennd hans 

gerir vart við sig en tekur þá ekki alltaf réttu ákvörðunina. Hann hikar ekki við að stela 

gjöfum eða mat og friðar samviskuna með því að segja sjálfum sér og öðrum að hinir 

ríku eigi nóg af öllu og að stela sé eina leiðin til að bjarga sér. Sagan gerist á einum 

skólavetri og má segja að lesendur fylgjast með Ormi þroskast úr strák í ungan mann.  

Til að dýpka frekar námsefnið þegar nemendur lesa bókina hentar oft vel að 

nota leiklist sem kennslutæki. Nemendur setja sig í spor persónanna, kafa dýpra í 

söguna og taka ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin ákvörðunum. Þeir fá tækifæri til að 

skoða hluti út frá mismunandi sjónarhornum og læra um leið að heimurinn er ekki 

svartur og hvítur.    

 

5.1 Uppbygging kennslustunda 
 

Grunnskólinn er vinnustaður nemenda og allir nemendur eiga rétt á kennslu við sitt 

hæfi í hvetjandi námsumhverfi og í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra 

og almennri vellíðan.  

Kennslustund ætti að byggja upp eins og góða skáldsögu, þ.e. með upphaf, 

miðju og endi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:59-62). Í upphafi kennslustundar er gott að 
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byrja á upphitun sem getur verið í formi forvitnilegrar kveikju eða léttum námsleik. 

Upphitun sem slík virkjar nemendur og stuðlar að tilbreytingu og fjölbreytni og góð 

kveikja getur orðið til þess að nemendur koma jákvæðir að nýju námsefni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b:19).  

Í kennsluefninu Ormurinn sjálfur hefjast allar kennslustundir á ákveðinni 

upphitun sem tengist viðfangsefni hvers tíma. Markmið eru einnig sett fram og 

nemendum gerð grein fyrir hvað skuli unnið að í tímum. Með því finna nemendur að 

vinna þeirra hefur ákveðið gildi og getur það einnig hjálpað þeim að skilja hver 

tilgangur vinnunnar er. Skýr markmið frá upphafi er mikilvæg forsenda þess að 

nemendur geri sér grein fyrir notagildi lærdómsins (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:13-

14). Í lok hvers tíma er farið yfir vinnu nemenda og þeim gefið tækifæri til að tjá sig 

um þann lærdóm sem þeir drógu af henni en mikilvægt er að ljúka kennslustundum með 

skýrum hætti (Fribert og Weinreich, 1980:2-3).  

 

5.2 Námsmat í kennsluefninu 
 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 á námsmat að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt 

og sanngjarnt gagnvart nemendum (Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 

2011:39). Við kennslu er mikilvægt að huga að námsmati og framlagi nemenda og 

hvernig skuli best að meta það. Kennari verður að vera búinn að ákveða hvað hann 

ætlar að meta og hvernig áður en nemendur hefja vinnuna og mikilvægt er að segja 

nemendum hvaða matsaðferð verður notuð og hvernig matið fer fram.   

 

5.2.1 Símat  

 

Það getur verið áhrifaríkt að nota símat við vinnu nemenda þegar notuð er leiklist í 

bókmenntakennslu eins og til dæmis með bókina Gauragang. Símat felur í sér að 

kennari fylgist með vinnu nemenda jafnt og þétt og skráir niður athugasemdir og 

upplýsingar. Gott er fyrir kennara að vera búinn að útbúa eyðublað eða gátlista til að 

flýta fyrir og auðvelda vinnuna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:50).  
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5.2.2 Sjálfs-, jafningja- og hópmat 

 

Sjálfsmat nemenda þar sem nemendur meta sjálfir hvernig þeim hefur gengið í náminu 

hjálpar þeim að ná markmiðum sínum og gera sér grein fyrir styrk- og veikleikum 

sínum (Aðalnámskrá grunnskóla - List- og verkgreinar: Drög til umsagnar, 2011:5). 

Jafningjamat getur verið gagnleg aðferð þegar unnið er í hópvinnu eins og til dæmis 

þegar leiklist er notuð. Nemendur leggja mat á framlag hvers annars í hópvinnunni. Í  

hópmati meta nemendur hópinn í heild sinni. Þar kemur samvinnan við sögu og 

nemendur meta hvernig gekk, ásamt öðru sem tengist verkefninu. Nemendur fylla út 

matsblað þar sem þeir færa rök fyrir niðurstöðum sínum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:50-

51). 

 

5.2.3 Sýnismappa og umsögn 

 

Sýnismappa getur þjónað sem námsmat en þá safna nemendur verkefnum í möppur yfir 

vinnutímabilið og kennari metur möppuna eftir vandvirkni, frumleika og samviskusemi 

(Anna Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004:63). Umsögn getur einnig verið 

áhrifarík námsmatsaðferð þar sem kennari gefur skriflega umsögn um vinnu og 

frammistöðu hvers nemenda. Þegar unnið er með leiklist í tengslum við bókmenntir þá 

eru oft notaðar nokkrar vikur í verkefnið og því getur sýnismappa eða skrifleg umsögn 

komið að góðum notum.  
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Lokaorð 
 

Í greinargerðinni var leitað eftir fræðilegum stuðningi og svari við rannsóknar-

spurningunni: Hvaða ávinning hafa nemendur af kennsluaðferðum leiklistar? Tvær 

tilgátur að svari voru lagðar fram og verður reynt að sýna fram á niðurstöður þeirra í 

þessum kafla.  

Tilgáturnar voru:  

1. Leiklist tengist öllum grunnþáttum menntunar og með kennsluaðferðum 

leiklistar fá nemendur aukinn stuðning í námi sem eflir þá til þekkingar, virkni 

og þátttöku í samfélaginu.  

2. Með því að samþætta leiklist og íslenskukennslu öðlast nemendur nýja 

möguleika í námi þar sem leiklist dýpkar skilning nemenda á námsefninu og 

eykur námsmöguleika út frá getu og hæfni.   

Höfundur telur fyrstu tilgátu standast þegar tekið er tillit til fræðilegra heimilda.  Í kafla 

tvö má lesa um aðalnámskrá grunnskóla og áherslur á fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

námsefni. Þar er skýrt kveðið á um mikilvægi þess að allir nemendur fái tækifæri til að 

vinna með aðferðum leiklistar, en þær byggja á fjölmörgum kennsluaðferðum sem taka 

mið af þörfum hvers og eins. Nemendur þurfa að fást við mismunandi viðfangsefni og 

til þess að koma sem best til móts við nemendur þarf fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

verkefni. Í kafla þrjú er vitnað í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og koma þar fram 

grunnþættir menntunar. Þeir eiga að veita nemendum stuðning og efla þá til þekkingar, 

virkni og þátttöku í samfélaginu. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Sköpun, einn af grunnþáttunum 

er tengd listnámi og nauðsynlegur þáttur í allri menntun. Í kafla 3.1 segir, samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2011, að sköpun eigi sér stað á mörgum sviðum og felur í 

sér getu einstaklings til að skoða viðfangsefni frá mismunandi sjónarhornum og að 

tileinka sér ólík viðhorf og átta sig á vandamálum sem geta komið upp og finna leiðir 

til að leysa þau. Leiklist í námi gefur nemendum fjölbreytni í námi og tækifæri til 

sköpunar. Það kemur einnig fram í kafla 3.2 að sköpun er ekki eini þátturinn sem tengist 

leiklist. Leiklist tengist öllum grunnþáttum menntunar. Nemendur læra um mannleg 

samfélög við mismunandi aðstæður og öðlast sýn á fjölbreytileika persóna og aðstæðna. 

Einnig vinna nemendur í leiklist að uppbyggingu samfélagsins, lífi og atburðum þess 

og þróa samfélagið og tengist þetta grunnþáttunum sjálfbærni, jafnrétti og lýðræðis- og 

mannréttindi. Helstu þættir heilbrigðis og velferðar eru meðal annars jákvæð 
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sjálfsmynd, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi og skilningur á eigin tilfinningum 

og annarra.  Í gegnum leiklist setja nemendur sig í spor annarra, skoða ný samhengi og 

hugsa út frá mismunandi sjónarhornum. Það er einnig markvisst unnið að því að efla 

ábyrgðarkennd nemenda, frumkvæði og umburðarlyndi. Grunnþátturinn læsi miðar að 

því að nemendur séu virkir þátttakendur í að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa. Í gegnum leiklist túlka nemendur 

námsefni með leikrænum hætti og fá tækifæri til að takast á við margvísleg hlutverk í 

ímynduðum heimi (sjá Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti, 2011:12; Anna 

Jeppesen og Ása H. Ragnarsdóttir, 2004: 35; Heathcote, 2000:53-54; Robinson, 2001: 

114-118).  

Tilgáta tvö stenst að mati höfundar og hægt er að styðja hana með fræðilegum 

rökum. Í kafla fjögur má lesa um íslenskukennslu út frá aðalnámskrá grunnskóla 2007. 

Þar segir að viðfangsefni nemenda í íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt og krefjandi. 

Með samþættingu íslensku og annarra námsgreina fá nemendur tækifæri til að þjálfa 

íslensku á margvíslegan hátt. Í kafla 4.1 er vitnað í Lilju M. Jónsdóttur (1996) um að 

samþætting námsgreina veitir nemendum fjölbreytta kennsluhætti og aðstoðar þá við 

að öðlast heildarsýn yfir námið. Nemendur fá þar tækifæri til að vinna með kennurum 

að verkefnum, nálgast viðfangsefnin frá mismunandi sjónarhornum og öðlast dýpri 

skilning á námsefninu. Í kafla 4.2 er vitnað í Wormeli (2005) þar sem hann fjallar um 

ólíka nemendahópa og að erfitt getur reynst fyrir kennara að nálgast hvern nemanda þar 

sem hann er staddur. Leiklist höfðar til mismunandi greindar nemenda á fjölbreyttan 

hátt og í leiklist getur kennari sett upp verkefni sem henta mismunandi þörfum eða getu 

nemenda. Einnig er vitnað í Baldwin (2008) í sama kafla þar sem hún segir að þegar 

leiklist er notuð sem kennsluaðferð upplifa nemendur lærdóminn á annan hátt. Námið 

verður sjónrænna, hljóðrænna og áþreifanlegra og nemendur taka þátt í náminu andlega 

sem líkamlega, félagslega og vitsmunalega og gengur þar af leiðandi betur í náminu.  

Það er niðurstaða höfundar í lok þessa verkefnis með fræðilegar heimildir til 

stuðnings að ávinningur nemenda í námi þegar kennsluaðferðir leiklistar eru notaðar sé 

mikill. Leiklist tengist öllum grunnþáttum menntunar og með kennsluaðferðum 

leiklistar öðlast nemendur aukinn stuðning í námi sem eflir þá til þekkingar, virkni og 

þátttöku í samfélaginu. Með því að samþætta leiklist og íslenskukennslu fá nemendur 

aukin tækifæri til að dýpka námsefnið á margvíslegan hátt sem eykur námsmöguleika 

út frá getu og hæfni.  
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Leiklist á erindi í allt skólastarf grunnskólanna. Hún gegnir mikilvægu hlutverki 

þegar kemur að því að skerpa skilningarvit nemenda og rækta ímyndunaraflið. 

Nemendur eiga auðveldara með að skynja það sem þeir geta ekki séð, heyrt, bragðað á 

eða snert í raunveruleikanum (Eisner, 2002:4-5). Margt hefur breyst frá eldri útgáfum 

aðalnámskrár grunnskóla. Hér áður fyrr flokkaðist leiklist undir leikræna tjáningu og 

gátu kennarar samþætt greinina við aðrar námsgreinar, en fastir tímar voru ekki á 

viðmiðunarstundaskrá. Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 áttu allir grunnskóla-

nemendur að fá tækifæri til að vinna með aðferðum leikrænnar tjáningar, þó var hún 

ekki ástunduð í öllum grunnskólum landsins. Greinasvið aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011 markar tímamót fyrir leiklistarkennslu en skýrt er tekið fram í aðalnámskránni að 

leiklist verður sjálfstæð námsgrein. Íslendingar verða brautryðjendur á þessu sviði á 

Norðurlöndunum, fyrsta norræna þjóðin sem bindur leiklist í aðalnámskrá sem sérstakt 

fag. Það er von og ósk höfundar að leiklist komi sterk inn í öllu skólastarfi og nái að 

festa sig í sessi. Nemendur þjálfast með henni í færni í mannlegum samskiptum, 

samkennd, líkamlegri virkni og meðvitund um sig sjálfa ásamt gagnrýnni hugsun.  

Eitt af mörgum ábyrgðarmiklum störfum skólans er að viðhalda lestri á 

íslenskum bókmenntum. Rannsóknir á stöðu lestrarkennslu á Íslandi sýna fram á að 

dregið hefur verulega úr bóklestri barna og ungmenna og er brýnt að örva nemendur og 

hvetja til að lesa meira, bæði í skólum og heima fyrir. (Þorbjörn Broddason, Kjartan 

Ólafsson og Sólveig M. Karlsdóttir, 2009:258-59). Kennsluefnið Ormurinn sjálfur sem 

samið var með samþættingu í huga við söguna Gauragangur byggir á einföldum en 

áhrifaríkum aðferðum leiklistar. Markmið höfundar var að gera kennsluefni sem nær til 

nemenda og vekur áhuga þeirra um leið og nemendur fá tækifæri til að kafa dýpra í 

söguþráð bókarinnar. Aðalmarkmið verkefnisins er að nemendur þjálfist í og geti með 

gagnrýnum huga skoðað mismunandi sjónarmið bókarinnar, geti samsamað sig 

sögupersónum og að auki þjálfað skapandi skrif með áherslu á málnotkun og orðaforða. 

Bókin hentar vel sem kennsluefni því boðskapur sögunnar höfðar vel til ungmenna og 

með því að nota kennsluaðferðir leiklistar aukast líkurnar á að hægt sé að glæða og 

viðhalda lestraráhuga nemenda þar sem þær bjóða upp á fjölbreytt tækifæri til að bregða 

út af vananum og hugsa aðeins út fyrir þægindarammann. Það er von höfundar að efnið 

nýtist nemendum og kennarar muni hafa gagn og gaman að kennsluefninu og geti nýtt 

sér það í kennslu. 
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