
 

 

Er ég nógu góð? 

Tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna 

Elísabeth Lind Ingólfsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 



 



 

Er ég nógu góð? 

Tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna 

Elísabeth Lind Ingólfsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed. prófs í kennslufræði 

Leiðsögukennari: Kristín Á. Ólafsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2014 

  



 

 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed. prófs í kennslufræði. 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

© Elísabeth Lind Ingólfsdóttir, 2014 

Prentun: Bóksala kennaranema  
Reykjavík, 2014  



 bls. 3 

Ágrip  

Markmið ritgerðarinnar er að kanna tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna. 

Áhugi höfundar á efninu kviknaði eftir að hafa verið með leiklistarsmiðju fyrir átta og níu 

ára börn í frístundastarfi. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: „Getur leiklist í 

skólastarfi haft áhrif á sjálfstraust barna og ef svo er, hvernig?“. Höfundur taldi sig hafa 

orðið vitni að auknu sjálfstrausti barna með notkun aðferða leikrænnar tjáningar í 

leiklistarsmiðju og fór í kjölfarið að leita heimilda. Þegar lítið fannst af íslenskum 

heimildum ákvað höfundur að kafa dýpra og notaði til þess fræði, erlendar rannsóknir 

og eigin athugun. Spurningalisti var lagður fyrir foreldra 12 ára grunnskólabarna sem 

höfðu verið í leiklist í skólanum í að minnsta kosti eitt ár. Spurningalistinn var lagður fyrir 

51 foreldri en svörun var um 60%. Viðtöl voru tekin við fjóra leiklistarkennara á 

mismunandi skólastigum. Niðurstöður fræða og athugunar gefa sterkar vísbendingar um 

að tengsl séu milli leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna þar sem aðferðir 

leikrænnar tjáningar vinna að persónulegum þroska barna, samskiptahæfni þeirra, 

samvinnu við önnur börn og hæfni þeirra að geta sett sig í spor annarra. Höfundur telur 

mikilvægt að öll grunnskólabörn fái að kynnast leiklist og aðferðum leikrænnar tjáningar 

þar sem þær hafi einnig forvarnargildi og hægt er að nálgast erfið efni eins og einelti og 

fordóma á áhrifaríkan hátt með notkun þeirra.  
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Formáli 

Ég ætlaði alltaf að verða hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir en sem betur fer ýtti röð 

atburða mér inn á aðra braut. Undanfarin þrjú ár hafa verið mjög gefandi og ég hlakka 

innilega til þess að útskrifast sem leiklistarkennari og vona að ég geti kennt leiklist í 

náinni framtíð.  

Ég vil þakka Ásu Helgu leiklistarkennara fyrir að beina mér inn á rétta braut við 

kennaranámið. Án hennar væri ég líklega ekki að klára leiklistarkennarann. Einnig vil ég 

þakka öllum þeim sem hafa aðstoðað mig við ritgerðina sem og þeim sem hafa lagt hönd 

á plóg við að aðstoða mig í námi síðastliðin þrjú ár og auðvitað elsku Valda fyrir að vera 

alltaf til staðar. Sérstakar þakkir fær Kristín Á. Ólafsdóttir fyrir að vilja taka að sér að 

leiðbeina mér í gegnum þetta verkefni og fyrir alla þá hvatningu og styrk sem hún gaf 

mér þegar ég mest þurfti á því að halda.  

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 14. janúar 2014 

 

Elísabeth Lind Ingólfsdóttir  
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1 Inngangur  

Ég ákvað að taka fyrir tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna. Mér finnst 

leiklist mikilvæg og tel hana hafa góð áhrif á sjálfstraust. Mér finnst nauðsynlegt að börn 

fái leiklist í kennslu alveg frá fyrsta bekk í grunnskóla og jafnvel strax á leikskólaaldri. Ég 

hafði fundið fyrir góðum áhrifum leiklistar áður en ég hóf nám við kjörsviðið Tónlist, 

leiklist, dans við menntavísindasvið Háskóla Íslands en eftir vinnu síðustu þriggja ára er 

ég fullviss um töfra leiklistar fyrir sjálfið. Ég hef verið með leiklistarsmiðju á 

frístundaheimili þar sem ég vinn með átta til níu ára börnum. Miðað við það sem ég hef 

gert með krökkunum í leiklistarsmiðjunni tel ég að leiklistin hafi góð áhrif á sjálfstraust 

barna og að mér hefði vegnað betur á unglingsárunum ef ég hefði fengið leiklist í 

einhverri mynd á minni grunnskólagöngu. Ég gekk í þrjá mismunandi skóla úti á landi og 

fékk enga leiklistarkennslu í neinum þeirra og ekki voru notaðar kennsluaðferðir 

leikrænnar tjáningar í almennri kennslu. Það var ekki fyrr en haustið 2008 þegar ég gekk 

í áhugaleikfélag sem ég fann mína listhneigð og kollféll fyrir leiknum. Með leiklistinni hef 

ég fundið sjálfa mig, lært að beita röddinni minni og standa með ákvörðunum mínum. 

Þess vegna finnst mér að hvert barn eigi rétt á að kynnast öllum listum svo þau geti 

fundið sína réttu braut og notið sín að fullu. Út frá þessum pælingum kom 

rannsóknarspurningin mín og er svo hljóðandi: „Getur leiklist í skólastarfi haft áhrif á 

sjálfstraust barna og ef svo er, hvernig?“.  

Tilgáta mín er að leiklist í skólastarfi efli sjálfstraust barna, hjálpi þeim að koma fram, 

gefi þeim öryggi innan um aðra og hjálpi þeim að finna sig og sjálfsvirðingu sína.  

Ég hóf ritgerðarvinnuna með því að finna heimildir sem tengdust rannsóknarefninu 

og vann úr þeim. Lagði svo könnun fyrir foreldra barna í 6. bekk í einum af grunnskólum 

Reykjavíkur og tók viðtöl við fjóra einstaklinga sem tengjast leiklistarkennslu á einn eða 

annan hátt. Ritgerðina byrja ég á hugtökum og skilgreiningum þeirra, þar næst fer ég 

nánar í það sem býr að baki þeim. Að lokum fer ég í að kanna fræðin í tengslum við 

rannsóknarspurninguna en enda á að útskýra könnunina, viðtölin og niðurstöður þeirra. 

Ritgerðinni loka ég svo með samantekt og lokaorðum.  
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2 Skilgreiningar og hugtök 

Áður en hægt er að rannsaka tengslin milli leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna 

þarf að skilgreina hvort hugtak fyrir sig svo ljóst sé við hvað er átt. Í þessum kafla 

skilgreini ég sjálfstraust, regnhlífarhugtakið leiklist í skólastarfi og hugtökin þrjú undir 

því; leikræn tjáning, leiklist í kennslu og leiklist sem listgrein.  

2.1 Sjálfstraust 

Sjálfstraust er samkvæmt íslenskri orðabók „sjálfsöryggi, trú á sjálfan sig, eigin verðleika; 

öryggi í framkomu“ (Árni Böðvarsson, 1993, bls. 838). Við þurfum sjálfstraust til að geta 

staðið með okkur sjálfum, til að láta í okkur heyra og til að geta staðið við ákvarðanir 

okkar. Við þurfum líka sjálfstraust til að geta tekið okkar eigin ákvarðanir með okkar eigin 

hagsmuni í huga, án þess að aðrir hafi óeðlilega mikil áhrif á þær. 

Í bókinni Virðing og umhyggja: ákall 21. aldarinnar skrifar Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) um sjálfsvirðinguna og að skylt henni séu sjálfstraust og sjálfsálit sem eru svo hluti 

sjálfsmyndarinnar. Sjálfsálit er þá heildarmat einstaklings á sjálfum sér og einstaklingur 

sem er sáttur með sjálfan sig er með gott sjálfsálit. Að sama skapi er einstaklingur með 

lélegt sjálfsálit ekki eins sáttur í eigin skinni og ber jafnvel litla virðingu fyrir sjálfum sér. 

Einstaklingur með gott sjálfsálit er frekar umburðarlyndur gagnvart sjálfum sér og gerir 

sér grein fyrir því að allir gera mistök á meðan einstaklingur með lélegt sjálfsálit sættir 

sig ekki við mistök og er alltaf að leita eftir klappi á bakið. Svo segir Sigrún að „sjálfstraust 

manneskju birtist í trú hennar á sjálfri sér, fullvissu hennar um eigin verðleika og 

sannfæringu um að hún geti framkvæmt það sem hún vill stefna að“ (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 76). 

Í þessari ritgerð verða hugtökunum sjálfsöryggi, sjálfsvirðing og sjálfsmynd fléttað 

saman og kölluð sjálfstraust þar sem þessi hugtök eru samtengd og tengjast leiklist í 

skólastarfi á svipaðan hátt.  

2.2 Leiklist í skólastarfi 

Leiklist í skólastarfi er regnhlífarhugtak sem notað er yfir mismunandi tegundir leiklistar 

(Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 87). Dæmi um mismunandi nálganir eru til að mynda 

þegar hún er kennd sem listgrein og leikrit sett upp, þegar aðferðir leikrænnar tjáningar 

eru notaðar til að styrkja persónulegan og félagslegan þroska eða þegar leiklistin er 

notuð í kennslu og samþætt við hinar ýmsu námsgreinar. Hér mun ég útskýra muninn á 

þremur undirgreinum leiklistar í skólastarfi. 
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2.2.1 Leikræn tjáning 

Leikræn tjáning er alls ekki nýtt hugtak og hefur þróast hér á landi síðan um 1970. Fólk 

er með misjafnar skoðanir á því hvað leikræn tjáning er en hún teygir anga sína í margar 

áttir. Hægt er að nota leikræna tjáningu eina og sér, í kennslustofunni og í eiginlegri 

leiklistarkennslu sem gjarnan fer fram í sal skólans. Hugtakið leikræn tjáning varð til hér 

á landi til aðgreiningar frá leiklist sem fól í sér að setja upp leiksýningar eða leikatriði og 

hefur lengi tíðkast í íslenskum skólum. Merking hugtaksins var mjög víð og átti að ná yfir 

mörg erlend hugtök eins og til dæmis; dramik, drama, dramatisering, pædagogisk 

dramatik, creative dramatics og educational drama (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 88). 

Uppskera leikrænnar tjáningar er reynslan sem þátttakendur upplifa í æfingum 

leikrænnar tjáningar, hvernig þau vinna með hugmyndaflug, einbeitingu og tjáningu, 

kafa í persónusköpun og læra að setja sig í spor annarra. Markmið leikrænnar tjáningar 

er ekki að setja upp leiksýningar fyrir áhorfendur líkt og leiklist sem listgrein heldur eru 

þetta aðallega æfingar sem vinna með líkamlegan, andlegan og félagslegan þroska 

nemenda.  

Einn stærsti munur leikrænnar tjáningar og leiklistar sem listgreinar er umhverfið. 

Way (1967) sagði í því samhengi að „það væri í rauninni bara eitt algjörlega rangt 

umhverfi fyrir leikræna tjáningu: það er hið hefðbundna svið, sem er upphækkað í 

öðrum enda í stóru herbergi eða sal“ (Way, 1967, bls. 268). Þetta á einnig við um leiklist 

í kennslu. Annar stór munur á leiklist sem listgrein og leikrænni tjáningu eru 

áhorfendurnir. Í listgreininni eru áhorfendur hafðir í huga þegar tækni er kennd og settar 

eru upp leiksýningar en minna er um það í leiklist í kennslu. 

2.2.2 Leiklist í kennslu  

Leiklist í kennslu er þrengra hugtak en leikræn tjáning og er aðallega notuð í 

skólastofunni. Áður var hugtakið leikræn tjáning notað um þessa sameiningu leikrænna 

kennsluaðferða og námsgreina skólans en í seinni tíð var farið að nota frekar hugtakið 

leiklist í kennslu þar sem margir höfðu neikvæða ímynd af leikrænni tjáningu og litu á 

hana einungis sem leik og sprikl (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 10 og 87). 

Leiklist í kennslu gengur út á samþættinguna við önnur fög. Það þarf lagni við að 

finna hvar leikræna tjáningin passar vel inn í aðrar námsgreinar en þegar því er náð er 

talið líklegra að nemendur skilji það sem verið er að kenna. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

frá 1989 segir að samþætting tveggja eða fleiri greina geri það að verkum að hver grein 

er athuguð gaumgæfilegar og reynt að finna mörg sjónarhorn greinarinnar sem verður 

til þess að skilningur nemenda og yfirsýn verði þeim mun betri (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1989, bls. 32).  



 bls. 10 

2.2.3 Leiklist sem listgrein 

Leiklist er kennd sem listgrein og oft unnin í samkomusal skólans þar sem svið er til 

staðar. Í leiklist er einnig unnið með nám og þroska nemenda en hérna eru einstaklingar 

þjálfaðir í leik og þeim kennt að takast á við aðstæður leikhússins. Nemendum er kennt 

að nota ákveðna tækni þegar leikið er fyrir áhorfendur sem síður er unnið með í 

leikrænni tjáningu. Aðferðir leikrænnar tjáningar eiga heima hér eins og í leiklist í kennslu 

en áherslurnar eru mismunandi.  

Fræðimenn hafa ólíkar áherslur á hvað skuli taka fyrir í leiklist í skólastarfi. Til dæmis 

leggur Hornbrook mikið upp úr því að nemendur skuli takast á við leik fyrir áhorfendur 

strax á meðan Slade þvertekur fyrir að nokkur áhorfandi skuli taka þátt í vinnu 

nemendanna fyrr en á unglingastigi (Slade, 1954, bls. 72; Hornbrook, 1998, bls. 21) 

Way (1967) nefnir að mikilvægt sé að við gerum okkur grein fyrir aðal áherslumun 

leikrænnar tjáningar og leiklistar sem listgreinar. Sá munur liggi í því að í listgreininni 

séum við að skapa leikara og kenna þeim hvernig sýna á einlægni í leik en með leikrænni 

tjáningu séum við alls ekki að skapa leikara heldur sé manneskjan sjálf skoðuð og 

nemendum hjálpað að finna sitt sjálf (Way, 1967, bls. 268). 

Leiklist sem listgrein er ekki síður mikilvæg en leikræn tjáning og á heima í öllu 

skólastarfi. Með leiklistarkennslu öðlast nemendur aukið öryggi fyrir framan áhorfendur 

sem erfiðara er að nálgast með leikrænni tjáningu einni og sér og enn síður með leiklist 

í kennslu þar sem áhorfendur eru sjaldan inni í myndinni. Mikilvægt er að skólinn leggi 

áherslu á listgreinina leiklist rétt eins og lagt er mikið upp úr listgreinum á borð við tónlist 

og myndlist.  

Að lokum vill höfundur taka fram að í ritgerðinni er talað um leiklist í skólastarfi sem 

á þá við leikræna tjáningu, leiklist í kennslu og leiklist sem listgrein. Þar sem hann telur 

að í öllum þeim nálgunum sé unnið með sjálfstraust þátttakenda. 
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3 Sjálfstraust 

Einstaklingur með gott sjálfstraust hefur trú á sjálfum sér og eigin getu. 

Hann býr yfir nægjanlegu öryggi til að koma skoðunum sínum og 

óskum á framfæri, mynda heilbrigð tengsl og treysta öðrum. 

Einstaklingur með gott sjálfstraust þekkir vel sterkar og veikar hliðar 

sínar og kann að fara með hvort tveggja af skynsemi, sjálfum sér og 

öðrum til gagns. Sjálfstraust einkennist af tilfinningu fyrir því að geta 

áorkað hlutunum og eiga velgengni og hamingju skilið. (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 

2004, bls. 43) 

 

Til eru mörg hugtök fyrir sjálfið, ekki bara sjálfstraust. Þau eru til dæmis sjálfsvirðing og 

sjálfsöryggi en þó er munur á þeim. Samkvæmt Kristjáni Kristjánssyni (2010) er 

sjálfstraust vonin að geta afrekað eitthvað en sjálfsálit er það sem manneskja telur að 

hún hafi afrekað og er tengt því hvernig henni líður með sjálfa sig. Hann segir einstaklinga 

með sterka sjálfsvirðingu trúa því að þeir séu með verðugt sjálfsálit og að álit annarra á 

þeim sé gott. Sjálfsöryggi sé svo trú á afrekum framtíðar og sé tengt ákveðnu hugrekki 

þegar sjálfsöryggið er mikið en tengt ótta þegar sjálfsöryggið er fremur lítið (Kristján 

Kristjánsson, 2010, bls. 114, 117, 120 og 123).  

Í ofangreindri umfjöllun er sýnt fram á hve fyrirbærin sjálfsöryggi, sjálfsálit og 

sjálfsvirðing eru nátengd, líkt og nefnt var í kafla 2.1. Sjálfstraust er sem sagt trú á eigin 

verðleika og trú á að maður geti staðið uppi sem sigurvegari þegar unnið er að einu af 

þeim mörgu verkefnum sem lífið gefur. Einnig er því haldið fram að ef „gefin er sama 

færni, eru einstaklingar sem með staðfestu trúa að þeir geti klárað ákveðið verkefni 

líklegri til að klára það en þeir sem efast um færni sína“ (Kristján Kristjánsson, 2010, bls. 

113).  

Hver hefur ekki lent í því að spyrja sjálfan sig: „hver er ég?“, „hvar á ég heima?“ og 

„hvað vil ég gera í lífinu?“. Allir þurfa að finna sjálfan sig, meta hvað þeir vilja gera í lífinu 

og stefna svo fast að því. Það er í lagi að hlusta ekki á hvað mamma og pabbi, afi og 

amma segja að þú eigir að verða í lífinu og finna frekar innra með þér hvað þú þráir og 

vilt verða. Með sterkt og gott sjálfstraust í farteskinu er auðveldara að takast á við 

hindranir, auðveldara að sækjast eftir því sem þú vilt gera og auðveldara að rækta þig og 

hæfileika þína. 
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3.1 Sjálfstraust barna 

Börn eru alin upp á eins mismunandi hátt og foreldrar eru margir. Það er frábært þegar 

foreldrar geta boðið börnum sínum upp á listkennslu eftir skóla og hvetjandi þegar 

heimilið er stútfullt af list, listaverk á veggjum, hljóðfæri til og mikið af tónlist spiluð, en 

ekki eru allir foreldrar í stakk búnir að veita börnum sínum þetta. Þess vegna er mikilvægt 

að listgreinar séu í boði í grunnskólum landsins og ekki væri verra ef börnin fengju að 

kynnast dansi og leikrænni tjáningu strax í leikskóla. Í bókinni Leiklist í kennslu segir að 

við fæðumst öll með einhverja hæfileika í farteskinu en svo er mismunandi eftir umhverfi 

okkar hvort þeir séu ræktaðir og þeim viðhaldið eða ekki (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8). Eitt er víst að ég sem kennari á yngsta stigi mun ýta undir 

hæfileika og listhneigðir nemenda minna með því að taka fyrir leikræna tjáningu, dans 

og tónlist. Ég held nefnilega að því fyrr sem börn finna sína hæfileika geti þau frekar 

ræktað þá, orðið öruggari og öðlast trú á sjálfum sér. Reikna má með að hjá mörgum 

börnum blundi hæfileikar á sviði lista. 

Gott sjálfstraust snemma á lífsleiðinni getur hjálpað börnum og unglingum að taka 

réttar ákvarðanir og fylgja ekki bara jafningja- eða hópþrýstingi. Kristján Kristjánsson 

(2010) segir að við þurfum að mata börnin okkar með góðu sjálfsáliti bæði heima og í 

skólanum því þannig hjálpum við þeim í gegnum erfiða hjalla í skólanum, vinnunni og í 

lífinu sjálfu (bls. 101). Þegar á móti blæs getur verið auðvelt að gefast upp og fara undir 

sæng. Foreldrum og kennurum ber að kenna börnum sínum og nemendum að vera 

sterkir. Líka þegar tekist er á við erfið verkefni. Öll börn eiga sínar sterku hliðar og 

einhverja hæfileika og það er kennaranna að finna þá og hjálpa þeim að nýta styrkinn og 

rækta hæfileikana. Við ættum einnig að kenna þeim að þekkja veikleika sína og læra 

hvernig best sé farið með þá en ekki sökkva í volæði þegar þeir koma í ljós. Með gott 

sjálfstraust í farteskinu eru meiri líkur á velgengni í námi, minni líkur á að börnin flosni 

snemma upp úr skóla og þeim ætti vafalaust eftir að vegna betur á vinnumarkaðinum.   

3.2 Efling sjálfstrausts í skólastarfi 

Nú þegar við höfum séð hversu mikilvægt það er að efla sjálfstraust barna, verðum við 

að finna kennsluaðferðir og leiðir innan skólakerfisins til að gera það. Fyrst og fremst 

megum við alls ekki, ekki undir nokkrum kringumstæðum smána nemendur því við 

gætum valdið þeim óbætanlegum skaða sem gæti fylgt þeim út í lífið.  

Eins og komið hefur fram er það skoðun mín að styrkleikar hvers og eins eigi að njóta 

sín í öllu námi. Morris (2012) segir að nemendur eigi að finna hverjir styrkleikar þeirra 

eru og við sem kennarar ættum að rækta þá og ýta nemendum áfram á þá braut þar sem 

við höldum að þeim muni vegna best (bls. 25). Að mínu mati væri ein leið til að styrkleikar 

hvers og eins njóti sín að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ef kennari notar 
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einungis gömlu aðferðina þar sem hann skrifar á töfluna og nemendur glósa er mjög 

líklegt að margir nemendur missi athyglina, nenni ekki að skrifa svona mikið eða finnist 

bara hreint og beint leiðinlegt í tímanum.  

Ef kennari hins vegar leyfir nemendum að gera, finnur leiðir til að þeir framkvæmi 

eitthvað út frá því sem þeir eru að læra, mun það ekki einungis verða til þess að 

nemendur öðlist aukið sjálfstraust heldur munu áhrif gjörðanna hafa svo mikil áhrif á 

vitsmunalegan þroska og minni nemenda að þeir munu síður gleyma því sem þeir lærðu 

(Morris, 2012, bls. 10). 

Það getur verið erfitt fyrir kennara að finna upp á nýjum aðferðum en þá er einmitt 

gott að fletta upp í handbókum fyrir kennara eins og Leiklist í kennslu og prófa nýjar 

kennsluaðferðir. Í bókinni má finna fjölbreyttar kennsluaðferðir með ólíkar áherslur sem 

ættu þar af leiðandi að henta mismunandi nemendum. Dæmi um kennsluaðferðir eru; 

hlutverkaleikir, kyrrmyndir, spuni, sérfræðingar og samviskugöng (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls 24-33). Síðustu tvö árin hef ég fengið að prófa margar 

kennsluaðferðir leikrænnar tjáningar og get sagt með sanni að það eru þær aðferðir sem 

hafa setið eftir og ég man enn hvað við vorum að vinna með.  

Að lokum er vert að nefna að það er mikilvægt að við ræktum sjálfstraust barna 

vegna þess að gott sjálfstraust gerir börn að betri nemendum (Kristján Kristjánsson, 

2010, bls. 106). Sjálfstraust ætti að vera einn af grunnþáttum náms og markmið með allri 

kennslu að hver nemandi læri að meta sjálfan sig og öðlist gott sjálfstraust.  

3.2.1 Sjálfstraust í aðalnámskrá 

Í núgildandi aðalnámskrá er einn af sex grunnþáttum hennar heilbrigði og velferð. Þar er 

heilsa skilgreind sem félagsleg, líkamleg og andleg velferð og nefnt að „góð heilsa sé 

undirstaða velfarnaðar í námi og starfi og virkri þátttöku í samfélaginu“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 35). 

Í ritröð um grunnþætti menntunar er sérstakt hefti sem heitir Heilbrigði og velferð 

og þar er farið nánar í sjálfsmyndina. Þar segir „sjálfsmyndin er ekki meðfædd. Hún er í 

sífelldri mótun alla ævi. Smám saman fá börn í gegnum umhverfi sitt og samskipti við 

aðra skilaboð sem þau raða svo saman í sjálfsmyndina (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 20). Þess vegna er mikilvægt að foreldrar 

og kennarar mati börnin sín á jákvæðum athugasemdum um gjörðir barnanna og 

hæfileika þeirra alla skólagönguna. Þá hafa börnin frekar öðlast sterka og góða 

sjálfsmynd þegar þau fara að takast á við skóla lífsins.  

Sjálfstraust er nefnt á mörgum stöðum í Greinasviði aðalnámskrá grunnskóla frá 

2013. Greinasviðið var gefið út með almennum hluta aðalnámskrár og þar er hver 
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námsgrein tekin fyrir og útskýrð nánar. Í námsgreinaköflum íslensku, erlendra 

tungumála, samfélagsfræði, stærðfræði og skólaíþrótta má sjá sjálfstraust nefnt. Í 

listgreinakaflanum er sjálfstraust ekki nefnt en þó er sagt að „með listum getur maðurinn 

tjáð og dýpkað tilfinningar sínar“ og „listupplifun opnar farveg til að skoða og meta eigin 

gildi og viðhorf“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 100-220 og 143).  

Miðað við niðurstöður fræðimanna um mikilvægi sjálfstrausts þegar kemur að námi 

ætti aðalnámskrá að leggja enn meiri áherslu á sjálfstraust og taka það fyrir í almennum 

hluta einnig.  
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4 Leiklist í skólastarfi 

Í bókinni Um listþörfina segir að án listarinnar sé mannfólkið ekki heilt eða að án hennar 

myndist ákveðið tóm í hjarta og huga einstaklings. Þar segir að hver einasta manneskja 

njóti listarinnar á einhvern hátt og að tónlist, leiklist, myndlist, höggmyndalist, textíl og 

fleira sé það sem mannfólkið þurfi til að uppfylla líf sitt (Fischer, 1973, bls. 7). Sköpunin 

er hluti af okkur og hún þarf útrás á einhvern hátt en listin hjálpar okkur einnig að koma 

lagi á tilfinningar okkar. Þar af leiðandi hlýtur að vera mikilvægt að börn kynnist listinni 

sem fyrst. Þau þurfa listina ekki síður en fullorðnir til þess að fá útrás fyrir sköpun sína 

og tilfinningar.  

Í bókinni Leiklist í kennslu koma höfundar mörgum kostum leiklistar í skólastarfi til 

skila en þar segir:  

 

Leiklist getur verið tæki til forvarnar. Aðferðir leiklistar stuðla markvisst 

að því að styrkja sjálfsmynd unglinga þannig að þeir taki ákvarðanir sem 

byggðar eru á eigin skoðunum og tilfinningum en ekki vegna áhrifa frá 

félögum. Hlutverkaleikur veitir þá vörn sem er nauðsynleg þegar fjallað er 

um erfið mál, til dæmis í lífsleikni. Auðveldara er að tjá sig á bak við grímu 

í einhverri mynd, hún veitir vörn, stendur milli manns og raunveruleikans 

þannig að hægara er að fara út fyrir gefin mörk. Börn búa yfir hæfni til að 

leika sér, setja sig í spor annarra og lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður. Þau 

koma í skólann með þessa sérstöku hæfni sem kennari getur síðan 

viðhaldið og notað sem kennslufræðilegt afl. (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8) 

 

Í þessum texta kemur fram hvernig hægt er að nýta leiklistina til að efla sjálfstraust 

nemenda og hjálpa þeim að finna sína heilbrigðu sjálfsmynd og styrk til að falla ekki fyrir 

hópþrýstingi félaganna. Það verður líka að viðurkennast að börn eiga mörg hver erfitt 

með að tjá sig en um leið og þau eru komin í annað hlutverk en sitt eigið þá reynist 

mörgum það léttara. Þannig geta þau einnig fengið útrás fyrir tilfinningar.  
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4.1 Þróun á Íslandi 

Leikræn tjáning kom inn á sjónarsviðið við upphaf áttunda áratugarins hér á landi og var 

svo negld niður í aðalnámskrár þess áratugar í tengslum við móðurmálskennslu og 

samfélagsfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 1976; Aðalnámskrá grunnskóla, 1977). Örfáir 

kennarar voru farnir að nota aðferðir leikrænnar tjáningar við kennslu sína hér á landi 

upp úr 1970 í þeim tilgangi að efla sjálfstraust nemenda og styrkja þá félagslega og 

vitsmunalega. Skólaleikritin höfðu átt sinn sess í skólastarfi í áratugi áður en leikræn 

tjáning var nefnd í aðalnámskránum sem komu út 1976 og 77. Skólaleikritin voru þó 

aðallega fyrir skemmtanagildið og við uppsetningu þeirra voru líklegast einungis notaðar 

aðferðir leikhússins (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 63 og 88). 

Á síðustu árum hefur þeim skólum fjölgað sem sett hafa leiklist sem listgrein í 

stundatöflu skólans. Sumir skólar hafa leiklist sem skyldu strax á yngsta stigi og þá 

mæta nemendur í leiklist reglulega. Aðrir skólar taka leiklistina fyrir í lotum og eru þá til 

dæmis með tvo leiklistartíma á viku í fjórar til sex vikur en flestir skólar bjóða upp á 

leiklist sem valgrein á unglingastigi og þá mæta nemendur reglulega allt árið. Misjafnt 

er hvort almennur umsjónakennari sjái um leiklistarkennsluna eða hvort kennari 

sérhæfður í leiklist hafi fulla umsjón með henni (Sjá til dæmis: Álfhólsskóla, 

Háteigsskóla, Ölduselsskóla, Austurbæjarskóla og Hlíðaskóla). 

Samkvæmt rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1992) eru margir kennarar sem veigra 

sér við að nota aðferðir leikrænnar tjáningar. Helstu ástæður þess er að þeim finnast 

aðferðirnar vera tímafrekar, þeim finnst þeir ná mikið betri stjórn á bekknum með 

vinnubókarkennslu og margir þeirra óttast að mistakast (bls. 213-214). María Pálsdóttir 

(2003) kannaði notkun leikrænnar tjáningar og komst að því að kennarar nýta ekki 

aðferðir leikrænnar tjáningar vegna tímaskorts, kunnáttuskorts, aðstöðuleysis og 

áhugaleysis (bls. 17). Benda verður þó á að samkvæmt aðalnámskrám frá 1999 og 2007 

eiga allir nemendur að fá að kynnast aðferðum leikrænnar tjáningar og þar af leiðandi 

ættu kennarar að kynna sér þessar aðferðir og taka þær upp í sinni kennslu. Þeir sem 

treysta sér ekki einir í þessa vinnu gætu leitað aðstoðar, jafnvel fengið aðra kennara 

skólans með sér í lið. Hægt er að samþætta aðferðir leikrænnar tjáningar við hvaða fag 

sem er. Þrátt fyrir margar ástæður kennara fyrir því að þeir noti ekki aðferðir leikrænnar 

tjáningar komst Helena Katrín Hjaltadóttir (2011) að jákvæðum niðurstöðum í rannsókn 

sinni. Hún rannsakaði meðal annars útbreiðslu aðferða leikrænnar tjáningar og 

niðurstöður sýndu að 54% af 1042 kennurum nýttu sér þær aðferðir. Einnig kom fram 

merkileg niðurstaða í rannsókninni en þar fannst einhverjum kennurum þeir ekki þurfa 

að nota aðferðir leikrænnar tjáningar vegna þess að leiklist var kennd sem listgrein við 

skólann (bls. 57 og 72).  
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Leiklist í skólastarfi á Íslandi hefur orðið fyrir miklum áhrifum erlendra fræðimanna 

og þá helst frá breskum fræðingum eins og Peter Slade, Brian Way, Jonothan Neelands, 

David Hornbrook og Dorothy Heathcote. Í næsta kafla fer ég frekar yfir helstu áherslur 

þessara fræðimanna.  

4.2 Erlend áhrif 

Í síðasta kafla var sagt frá því að aðferðir leikrænnar tjáningar komu til leiks hér á landi 

þannig að tekið væri eftir um 1970. Erlendis eru hins vegar til lýsingar á því hvernig 

aðferðir leiklistar voru beggja megin aldamótanna 1900 nýttar gagngert til að lífga 

námsefni og dýpka skilning nemenda (Kristín Á. Ólafsdóttir, 2007, bls. 16).  

Peter Slade er einn af frumkvöðlum leikrænnar tjáningar. Hann gaf út bókina Child 

Drama árið 1954 en hafði fyrir útgáfu bókarinnar unnið með tilgátur sínar og rannsakað 

leik barna í áratugi. Slade kenndi leiklist, leikstýrði setti á fót fyrirtæki um 

leiklistarkennslu og margt fleira. Ein af helstu áherslum Slades var að börn ættu ekki að 

leika fyrir áhorfendur fyrr en á elsta stigi í grunnskóla. Hann vildi meina að áhorfendur 

geti eyðilagt orku leiksins og truflað ímyndunarafl barnanna (Slade, 1954, bls. 9-11 og 

49).  

Brian Way var lærisveinn Slades. Hann vann áfram með hugmyndafræði Slades en 

kom einnig með nýjar nálganir. Way lagði mikið upp úr ímyndunarafli barnanna og líkt 

og Slade vildi hann ekki leyfa áhorfendur fyrr en nemendur væru öruggari með leikinn 

sinn (Brian Way, 1967; bls. 118). Way mótaði kennslukerfi sem hann kallaði 

persónuleikahringinn og hélt því fram að ef farið væri eftir honum væri hægt að þróa 

persónuþroska nemenda. Persónuleikahringurinn inniheldur sjö punkta sem eru; 

einbeiting, skynfærin, ímyndunarafl, líkaminn, talið, tilfinningar og vitsmunir. 

Samkvæmt Way á að hefja vinnuna inni í hringnum og vinna sig út. Þá er fyrst unnið með 

einstaklinginn sjálfan, svo hvernig hann uppgötvar umhverfið og að lokum hvaða áhrif 

umhverfið hefur á einstaklinginn (Kristín Á Ólafsdóttir, 2007, bls. 19). 

Dorothy Heathcote lærði hjá Slade og lagði líkt og hann áherslu á leikræna tjáningu. 

Heathcote vildi vinna með manneskjuna og tilfinningar hennar og hún var aldrei eins 

óánægð og þegar nemendur hennar léku á „falskan eða yfirborðskenndan hátt“. Eins og 

Way þá lagði Heathcote einnig mikið uppúr því að segja nemendum sínum aldrei hvað 

þau eigi að finna eða hugsa. Henni fannst mikilvægt að nemendur finndu það hjá sjálfum 

sér (Wagner, 1976, bls. 13-14). Heathcote þróaði kennsluaðferðir eins og kennari í 

hlutverki. Aðferðir hennar áttu að bæta skilning nemenda á samfélaginu, hlutverk þeirra 

í samfélaginu og undirbúa nemendur fyrir lífið eftir skóla (Heathcote, 2000, bls. 32).  

David Hornbrook er annar fræðimaður sem hefur haft áhrif en áherslur hans voru 

ólíkar þeirra þriggja framangreindu. Hornbrook vildi að leiklist yrði kennd sem listgrein 
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og lagði minni áherslu á leikræna tjáningu. Honum fannst að nemendur ættu að læra um 

sögu og birtingarform leiklistarinnar, tækni hennar og vinna að sýningum með aðferðum 

leikhússins. Hornbrook fannst einnig mikilvægt að nemendur færu á leiksýningar og 

listasöfn og að hlúð væri að fagurfræðilegum þroska þeirra. Algjörlega öfugt við Slade og 

Way fannst Hornbrook leikarinn og áhorfandinn skipta miklu máli í leiklistarkennslu 

(Hornbrook, 1998, bls. 9-12 og 108). 

Jonathan Neelands hefur haft áhrif hér á landi og hefur til að mynda haldið námskeið 

fyrir kennara hér heima. Neelands vildi helst brúa bilið á milli ólíkrar leiklistarkennslu. 

Hann nefndi einnig að sveigjanleiki í námskrám væri góður þar sem þá gæti hver skóli 

fundið sínar áherslur. Einn skóli gæti unnið sérstaklega með sjálfið líkt og rætt hefur verið 

um í þessari ritgerð en annar skóli gæti lagt meiri áherslu á ákveðið fag. Þó fannst honum 

þörf á viðmiðunarnámskrá þar sem annars gætu kennarar orðið óöruggir og ekki vissir 

um hvað þeir ættu að taka fyrir. (Kristín Á Ólafsdóttir, 2007, bls. 28).  

Allir fræðimennirnir hér að ofan, hvort sem þeir töluðu fyrir leikrænni tjáningu eða 

leiklist sem listgrein, fannst mikilvægt að vinna með einstaklinginn fyrst og fremst. 

Þroska persónuleika nemenda og vinna að sterkri sjálfsmynd þeirra. Sjá má áhrif frá þeim 

í skólastarfi á Íslandi. Í kafla 4.4. verður farið nánar út í þá sálma. 

4.3 Leiklist í aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er sett af mennta- og menningarmálaráðherra samkvæmt 

grunnskólalögum. Hún er rammi utan um skólastarf og veitir upplýsingar um tilgang og 

starfsemi skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Hún er þar af leiðandi 

ígildi reglugerðar sem allir skólar landsins eiga að fara eftir. 

Eins og að framan er getið var byrjað að nota aðferðir leikrænnar tjáningar í byrjun 

áttunda áratugarins hér á landi. Aðferðirnar voru í anda leiklistar en þó án sviðs og 

áhorfenda en þær rötuðu inn í aðalnámskrár tveggja námsgreina á þeim áratugi. Í 

móðurmálshefti námskrár grunnskóla 1976 var ritað á bls. 3:  

 

Leikræn tjáning er tjáning merkingar með látbragði og lýsandi hreyfingum 

með eða án orða. Aðalmarkmið þjálfunar í leikrænni tjáningu er að þroska 

tilfinningar nemenda og efla almenna getu þeirra til frjálslegrar tjáningar 

í hreyfingum og máli. (Aðalnámskrá grunnskóla, 1976, bls. 3) 

 

Þarna eru tengslin milli leikrænnar tjáningar og tilfinningaþroska nefnd sem mér finnst 

skipta miklu máli. Í Aðalnámskrá grunnskóla: samfélagsfræði frá 1977 segir: „leikræn 

tjáning, föndur, tilraunir og vettvangsferðir eru ungum nemendum því eðlileg og 

nauðsynleg námsleið“ (Aðalnámkrá grunnskóla, 1977, bls. 10). Í kennsluaðferðakafla 
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þessa sama heftis er skrifað um mikilvægi leikja. Þar segir að fjölbreyttir leikir séu þáttur 

í samfélagsfræðinámi og gildi leiksins sé margvíslegt, að allir taka þátt, nemendum finnst 

skemmtilegt og að með leikjum verði skólastarfið fjölbreyttara. Nemendur læri að setja 

sig í spor annarra í leikjum og skilja þá frekar hugsunarhátt og tilfinningar annarra. Með 

leiknum læri þau að tjá sig frjálslegar og geti frekar túlkað reynslu sína, leikurinn örvi 

ímyndunarafl nemenda, tillitssemi þeirra gagnvart hvert öðru, rökhugsun og samvinnu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1977, bls. 33).  

Næst kom út Aðalnámskrá grunnskóla 1989 en þar fer lítið fyrir hugtakinu leikræn 

tjáning. Leikræn tjáning er þó nefnd í meginmarkmiðum íslensku. Einnig er fjallað um 

fjölbreytni í skólastarfi og hvernig hún kemur til móts við fleiri nemendur og að 

nemendur eigi að fá tækifæri til að nota sem flest tjáningarform við vinnu sína í skólanum 

Á sömu blaðsíðu er ritað: „Þá er það mjög mikilvægt að öll börn hafi aðstöðu og efni til 

tjáningar í skapandi starfi og þess sé ætíð gætt að eðlileg sköpunarhæfni þeirra og 

sköpunargleði sé virt og metin” (Aðalnámskrá grunnskóla 1989, bls. 16 og 61). Hér vill 

höfundur undirstrika öll börn. Að öll börn eigi rétt á skapandi umhverfi og frelsi til 

tjáningar. 

Með aðalnámskrá grunnskóla 1999 kom út sérstakt hefti listgreina þar sem leikræn 

tjáning í skólastarfi fær ítarlega umfjöllun og henni gert hátt undir höfði. Þar segir til að 

mynda að „með leikrænni tjáningu öðlast nemandinn aukinn sjálfsskilning og bætt 

sjálfsmat“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 85). Þar er tekið fram að allir nemendur 

grunnskóla skulu fá tækifæri til að nota aðferðir leikrænnar tjáningar og mikið er lagt 

upp úr því að aðferðum leikrænnar tjáningar sé fléttað saman við aðrar námsgreinar og 

notaðar sem kennsluaðferðir. Samkvæmt aðalnámskránni samanstendur listasvið af 

fimm listgreinum: Dansi, leikrænni tjáningu, myndlist, textílmennt og tónmennt. Síðari 

þrjár námsgreinarnar eru skyldunámsgreinar fyrstu átta skólaárin en dans og leikræna 

tjáningu skal nota til samþættingar við önnur fög. Einnig var skólum bent á að nota 

leiklist í smiðjum og hafa hana sem val fyrir nemendur á unglingastigi. Gerður er 

greinamunur á leikrænni tjáningu þar sem reynsla nemenda er meginmarkið og leiklistar 

þar sem stefnt er markvisst að sýningu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 5, 85 og 88). 

Í almennum hluta aðalnámskrár 2006 er minnst á tjáningu en ekki leikræna tjáningu. 

Þar segir að kennarar skuli vinna að sjálfstæðri hugsun nemenda, hjálpa þeim að þekkja 

og tjá tilfinningar sínar og þjálfa þá í að virða tilfinningar og tjáningu annarra - óháð 

uppruna, kyni, búsetu, trú, kynhneigð eða fötlun. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 

10). Aðferðir leikrænnar tjáningar eru einmitt gott verkfæri til að vinna gegn fordómum 

og koma inn á viðkvæm málefni, eins og einelti, sem erfitt er að nálgast í venjulegum 

kennslustundum. Einnig er hægt að kenna að margbreytileikinn er góður og við eigum 

að koma fram við alla sem jafningja sama hvernig þeir líta út og eða á hvað þeir trúa.  
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Í sérstöku listgreinahefti sem kom út 2007 er leikræn tjáning að mestu óbreytt frá 

því um 1999 og því óþarfi að útlista efnistök hennar nánar (Aðalnámskrá grunnskóla: 

listgreinar, 2007). Í almennum hluta aðalnámskrár frá 2011 eru tilgreindir sex 

grunnþættir menntunar sem eru: læsi; sjálfbærni; heilbrigði og velferð; lýðræði og 

mannréttindi; jafnrétti; og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 16). Sköpun er 

eitt af heftum ritraðar um grunnþætti menntunar. Þar er skrifað um mikilvægi þess að 

nemandi geti rannsakað viðbrögð við tilfinningum og að hann geti skoðað eigin 

tilfinningar utan frá. Þannig getur hann sett sig í spor annarra og tekist á við erfiðar 

tilfinningar og aðstæður án þess að verða í raun fyrir þeim. Til þess að nemandi geti kafað 

á þennan hátt í erfiðar aðstæður og skoðað djúpar tilfinningar verður hann að vera 

öruggur innan um skólafélagana og kennara. Hann verður að geta treyst því að hann 

verði ekki að atlagi og að allir sýni honum virðingu líkt og hann sýnir öðrum virðingu við 

vinnu sína. (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 32 og 60). Með aðferðum leikrænnar tjáningar og leiklistar sem listgreinar er 

einmitt unnið með þessa tilfinningavinnu þar sem reynt er að stuðla að andlegu 

heilbrigði barna og sterku sjálfsmati þeirra.  

Almenni hlutinn frá 2011 er enn í gildi en á síðasta ári kom út sérstakt greinasvið þar 

sem námsgreinum eru gerð frekari skil. Þar er listgreinum skipt í sviðlistir, þ.e. dans og 

leiklist, sjónlistir og tónmennt. Leiklist á nú að kenna sem listgrein og er sérstaklega 

kveðið á um að listgreinar annars vegar og verkgreinar hins vegar skuli hafa jafnt vægi 

innan stundatöflu, tímalega séð. Einnig segir að allt að helmingur valstunda á 

unglingastigi skuli vera list- og verktengt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52 og 143). 

Mér finnst einmitt mjög mikilvægt að nemendur fái að kynnast sem flestum greinum og 

þá einnig list- og verkgreinum á grunnskólagöngu sinni. Þá eru nemendur frekar í stakk 

búnir að velja áframhaldandi nám og vinnu. 

Í aðalnámskrám fram að þessu var fyrst og fremst talað um leikræna tjáningu og 

samþættingu hennar við önnur fög. Nú er í Greinasviði aðalnámskrár einungis talað um 

leiklist sem er kennd sem listgrein. Þó er enn hvatt til samþættingar milli leiklistar og 

annarra greina líkt og móðurmáls og sögu. Þá er ritað: „menntun í leiklist snýst um að 

þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki síður um læsi á leiklist í víðu 

samhengi og á að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli og samfélagi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 145-146).  
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4.4 Áhrif leiklistar á sjálfstraust 

Brian Way (1967) skrifaði að leikræn tjáning á yngsta stigi væri sérstaklega góð vegna 

þess að þar séu börnin ekki orðin mjög meðvituð um sjálf sig og þar af leiðandi sé auðvelt 

að byggja upp sjálfstraust og hæfileika á stuttum tíma ef notað er traust og þægilegt 

umhverfi þar sem allir nemendur geta notið sín. Að mynda traust og gott andrúmsloft í 

kennslustofunni sé í höndum kennarans en hjálplegt sé að fá nemendur til að vera 

meðvitaða um það sem kennarinn er að reyna og jafnvel spyrja nemendur hvað þeim 

finnst vanta svo þeim líði betur í kennslustofunni (bls. 208). 

Way (1967) tekur einnig fram að í gegnum leikræna tjáningu getur nemandi prófað 

sig áfram í aðstæðum og fundið ákveðnar tilfinningar (bls. 176) líkt og kom fram í Sköpun 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 32). 

Í gegnum þessar prufur getur nemandi svo fundið innra með sér að þetta eigi í raun ekki 

við hann eða að þetta vilji hann endilega prófa frekar. Þegar nemendur þurfa í hlutverki 

að berjast fyrir viðhorfum sínum, setja sig í spor hins óþekkta og í allskonar erfiðar 

aðstæður víkkar sjóndeildarhringur þeirra. Þannig telur Way að leikræn tjáning hjálpi 

nemendum að byggja upp sjálfsvirðingu þegar þeir smám saman átta sig á eigin 

tilfinningum og viðhorfum. Þá vinna aðferðir leiklistar að því að styrkja sjálfsmynd 

nemenda svo að þeir geti tekið ákvarðanir sem ekki eru byggðar á áhrifum frá félögum 

heldur þeirra eigin skoðunum og tilfinningum (Way, 1967, bls. 176 og 178; Anna 

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

Í mastersritgerð Helenu Katrínar Hjaltadóttur (2011) er komið inn á mikilvægi 

leikrænnar tjáningar þar sem hún geti eflt sjálfstraust, félagsþroska og samskiptahæfni 

barna (bls. 27). Þessir þrír þættir geta skipt sköpum þegar unnið er að andlegri vellíðan 

en einnig skiptir gríðarlega miklu máli að vera hæfur til samskipta þegar út á 

vinnnumarkaðinn er komið. Wright (2006) rannsakaði þróun sjálfsins og leiklistarkennslu 

barna. Hann rannsakaði 123 börn úr fimm mismunandi bekkjum í 10 vikur. Hann segir 

að hlutverkaleikurinn, sem er ein af uppistöðum leikrænnar tjáningar, sé einnig 

mikilvægur þegar unnið er með persónusköpun nemenda. Að hlutverkaleikurinn taki 

sérstaklega á hæfni nemenda að setja sig í spor annarra og þar með finna til samúðar 

með öðrum en að hann hafi einnig mikil áhrif á sjálfsmyndina. Þá séu til dæmi um það 

að börn sem þurfa að taka stöðu með ákveðinni skoðun í hlutverki hallist að þeirri 

skoðun sjálfir þegar úr hlutverki er komið. Í rannsókninni kemur einnig fram að með 

markvissri þjálfun í hlutverkaleik öðlast nemendur meðal annars meiri sjálfsvitund og 

sjálfsstjórn (Wright, 2006, bls. 2-4). Ég tel að þegar unnið er með aðferðir leikrænnar 

tjáningar opnist hugur allra nemenda. Þeir læra að setja sig í spor annarra, finna 

samúðina gagnvart öðrum og læra að virða og treysta hver öðrum og þá tel ég að 
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bekkjarandinn og skólabragurinn verði almennt betri. Svo er ekki verra að aðferðir 

leikrænnar tjáningar hjálpa til við að takast á við erfið mál eins og einelti og fordóma.  

Önnur afurð aðferða leikrænnar tjáningar getur verið sjálfsöryggi ef rétt er farið að. 

Eins og fram hefur komið hér að framan getur sjálfsöryggið hjálpað nemendunum að 

taka sínar eigin ákvarðanir, þau falla síður fyrir hópþrýstingi og gengur yfirleitt betur 

félagslega (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 8-10). Ég tel að 

sjálfsöryggið hafi einnig jákvæð áhrif á lærdóminn. Samkvæmt rannsókn Ásu Helgu 

Ragnarsdóttur og Rannveigar Þorkelsdóttur (2010) sem gerð var á íslenskum 

grunnskólabörnum í fyrsta, fjórða og níunda bekk, hefur leiklist í skólastarfi einnig góð 

áhrif á nemendur sem eru af erlendu bergi brotnir og á nemendur sem eiga erfitt með 

að læra á bókina. Aðal ástæða þess er að þegar unnið er með aðferðir leiklistar eru allir 

jafnir, fjölbreyttar aðferðirnar ættu að ná til allra og þá líklegra að allir nemendur þori 

að stíga fram og tjá sig (bls. 6-8).  

Hatton (2004) rannsakaði hvernig unglingsstelpur lærðu í leiklist og hver megin 

afurðin væri þegar kæmi að sjálfinu. Hún gerði rannsóknina í tveimur stúlknaskólum og 

sýningarnar, sem stelpurnar sömdu sjálfar og byggðu á eigin reynslu, sýndu þær bara 

fyrir aðrar stelpur. Í báðum hópum langaði stelpurnar að gera verk sem myndi sýna 

öðrum stelpum að þær væru ekki einar og að fleiri væru að takast á við þær miklu 

breytingar sem gengu yfir á unglingsárunum. Þrátt fyrir að vera einungis stelpur að vinna 

saman og að fara að sýna fyrir aðrar stelpur voru þær mjög óöruggar í 

undirbúningsferlinu og hræddar um að mistakast og að sýninginn þeirra yrði hörmung 

(Hatton, 2004, bls. 31 og 37). Það sem vakti mestan áhuga minn var að lesa yfir það sem 

stelpurnar sjálfar sögðu um þessa vinnu. Þar kemur fram að þeim fannst frábært hvað 

það var auðvelt að segja frá og túlka sín innstu leyndarmál og óþægileg atvik. Þeim fannst 

einnig gott að heyra sögur annarra og geta tengt við þær og fannst þægilegt að geta 

hjálpað öðrum. Það besta er að þær fundu hvernig þær lærðu meira um sjálfar sig, hluti 

sem þær höfðu ekki einu sinni hugsað út í, og þær urðu sjálfsöruggari og þorðu að segja 

það sem þeim fannst (Hatton, 2004, bls. 39-40). 

Wright (2006) vísar til þess að Coopersmith hafi árið 1967 sýnt fram á að „börn með 

sterka sjálfsmynd eru minna kvíðin, betur aðlöguð, vinsælli, áhrifaríkari, hreinskilnari og 

minna í vörn en börn með veika sjálfsmynd“ (Wright, 2006, bls. 4). Allir þessir þættir eru 

mikilvægir fyrir skólagöngu nemenda og því gott að vinna að þeim strax við upphaf 

skólagöngunnar. Hægt er að nota aðferðir leikrænnar tjáningar strax í fyrsta bekk til að 

búa til traust umhverfi þar sem allir nemendur geta tjáð sig. Í öðrum bekk er svo hægt 

að byrja á að vinna markvisst að því að efla sjálfstraust nemenda og auka traust og 

virðingu innan nemendahópsins. Svo er hægt að hefja eiginlega leiklistarkennslu í þriðja 

bekk þar sem nemendur læra frekar um aðferðir leikhússins og vinna með tæknina sem 
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þarf til að túlka handrit og persónur og setja upp sýningu. Þá fá þau einnig þjálfun í að 

beita rödd og líkama af öryggi sem tengist sjálfstraustinu. Einn tími á viku yfir skólaárið 

ætti að gera gæfumuninn og hægt er að vinna með ákveðin þemu fyrir hvert ár sem 

gætu tengst öðrum námsgreinum skólans, þá er sett upp vorsýning í anda þemans. Þegar 

nemendur komast loks á unglingastig ættu þeir að vera sterkari einstaklingar sem þora 

að standa með sínum skoðunum og geta sett sig í annarra spor og lifað sig inn í ólík 

hlutverk og aðstæður. Þar með ætti þeim að vegna betur í skóla og félagslífi og með allri 

þjálfuninni í samkiptum og samvinnu með öðrum ætti þeim að vegna betur í 

framhaldsnámi og á vinnumarkaðnum.  
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5 Athugunin 

Tilgangur ritgerðinnar var að rannsaka tengsl leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna. 

Auk þess að leita þeirra tengsla í fræðunum vildi ég kanna viðhorf foreldra barna sem 

fengið hafa leiklist í skólagöngunni og heyra sjónarmið kennara. Í þeirri athugun notaði 

ég blandaðar aðferðir þar sem ég annars vegar lagði spurningalista fyrir foreldra barna í 

6. bekk í einum af grunnskólum Reykjavíkur. Hins vegar tók ég fjögur viðtöl við 

einstaklinga sem tengjast leiklistarkennslu á einn eða annan hátt. Hér á eftir verður 

fjallað um framkvæmd athugunarinnar, þátttakendur og niðurstöður. 

Rannsóknarspurningin sem reynt er að leita svara við er: „Getur leiklist í skólastarfi haft 

áhrif á sjálfstraust barna og ef svo er, hvernig?“  

5.1 Markmið, þátttakendur og framkvæmd spurningakönnunar 

Markmið spurningakönnunar var að komast að því hvort leiklist í skólastarfi hafi að mati 

foreldra, sýnileg áhrif á barn þeirra. Hentugleikaúrtak var notað við val á þátttakendum. 

Höfundur valdi foreldra barna sem höfðu verið hjá honum í frístundastarfi og vitað var 

að börnin höfðu verið í að minnsta kosti eitt ár í eiginlegri leiklistarkennslu í skólanum. 

Spurningalistar voru sendir heim með nemendum í töskupósti þann 4. október og 

foreldrar höfðu mánuð til að skila. Einnig sendi fulltrúi skólastjóra tölvupóst á foreldra 

þar sem þeim bauðst að svara könnuninni rafrænt ef það hentaði frekar. Könnunin 

innihélt fimm spurningar sem leituðu eftir því hvort foreldrar hefðu séð jákvæðar eða 

neikvæðar breytingar á barninu sínu eftir að það byrjaði í leiklist í skólanum. Fjórar 

spurninganna höfðu svarmöguleika á Likert-kvarða sem hafa bæði jákvæða og neikvæða 

stefnu. Fimmta spurningin var opin þar sem foreldrar gátu tjáð sig um leiklist í skólastarfi 

og tengsl hennar við sjálfstraust barna. Þennan mánuð sem foreldrar höfðu til að skila 

spurningalistanum fengu þau 2 ítrekunarpósta og börnin þeirra minntu þau einnig á að 

svara. Umsjónakennarar barnanna voru virkilega hjálpsamir og sömuleiðis fulltrúi 

skólastjóra sem vildi allt fyrir rannsakandann gera. Alls fékk rannsakandi tæplega 59% 

svörun sem þýðir að alls svöruðu 30 foreldrar af 51.  

5.1.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Í þessum kafla verður rýnt í niðurstöður könnunarinnar. Hver spurning hennar verður 

tekin fyrir og gerð grein fyrir svörum foreldranna og hvað höfundur telji að lesa megi úr 

þeim. 
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Spurning 1 

Spurning 1 var mjög víð og foreldrar beðnir að tjá hvort þeir hefðu tekið eftir mun á 

barninu sínu eftir að það byrjaði í leiklist í skólanum.  

 

Mynd 1 - Spurning 1 

Hér tel ég að foreldrar hafi verið hikandi og þótt erfitt að greina mun á barninu sínu fyrir 

og eftir leiklistarkennslu þar sem um 63% þeirra hökuðu við „hvorki né“. Annars var 

dreifing svaranna þannig að 20% sögðust vera mjög eða frekar sammála því að hafa tekið 

eftir mun á barninu eftir að það byrjaði í leiklist í skólanum en um 17% frekar eða mjög 

ósammála því.  

 Spurning 2 

Í annari spurningu voru foreldrar beðnir um að haka við hvort þeir hefðu séð einhverjar 

neikvæðar breytingar á sjálfstrausti barns síns eftir að það byrjaði í leiklist í skólanum.  
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Mynd 2 - Spurning 2  

Mynd 2 sýnir að almennt telja foreldrar sig ekki hafa orðið vara við neikvæðar breytingar 

á sjálfstrausti barns síns eftir að það byrjaði í leiklist í skólanum. 70% segja sig frekar eða 

mjög ósammála staðhæfingunni um neikvæðar breytingar en enginn var sammála henni 

en um 30% foreldra völdu „hvorki né“ sem svar 

Spurning 3 

Í spurningu 3 voru foreldrar spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við jákvæðar breytingar 

á sjálfstrausti barns síns eftir að það byrjaði í leiklist.  

 

Mynd 3 - Spurning 3 

Hér má sjá að þriðjungur foreldra taldi sig hafa séð jákvæðar breytingar á sjálfstrausti 

barnsins síns en um 63% foreldra hökuðu við „hvorki né“. Einungis eitt foreldri var mjög 

ósammála því að hafa séð jákvæðar breytingar á sjálfstrausti barnsins síns eftir að það 

byrjaði í leiklist í skólanum. Heldur fleiri foreldrar (um 33%) töldu sig hafa séð jákvæðar 

breytingar á barninu sínu eftir að það byrjaði í leiklist þegar spurningin snérist um 

sjálfstraust en þegar spurt var einungis hvort foreldrar hefðu orðið varir við breytingar 

(20%) í spurningu 1.  

Spurning 4 

Þegar foreldrar voru beðnir um að svara hvort að breytingarnar hefðu orðið á barni 

þeirra vegna þátttöku í leiklist í skóla voru svörin mjög hlutlaus. Alls merktu 22 foreldri 

eða um 73% við valmöguleikann „hvorki né“.  
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Mynd 4 - Spurning 4 

Mynd 4 sýnir að foreldrar voru ekki vissir um hvort að barn þeirra hafi orðið fyrir áhrifum 

vegna leiklistar. Heldur fleiri lýsa sig mjög eða frekar sammála því að breytingarnar (sem 

rannsakandi hugsaði sem breytingar á sjálfstrausti en hefði getað orðað á skýrari hátt í 

spurningunni) hafi orðið vegna leiklistarþáttöku í skólanum (um 17%) en þeir sem segjast 

því ósammála (10%).  

Athygli vekur hve margir foreldrar velja svarmöguleikann „hvorki né“ við 

spurningunum fjórum, sérstaklega þessari síðustu, en síst við spurningu 2.  

Spurning 5 

Rannsakandi ákvað að gefa foreldrum færi á að tjá sig nánar um leiklist í skólastarfi og 

áhrif hennar á sjálfstraust barna í spurningu fimm og átján foreldri nýttu sér það. Svörin 

voru aðallega jákvæðir punktar gagnvart leiklist í skólastarfi. Þó var eitt foreldri sem vildi 

meina að þegar strákurinn hans fór á leiklistarnámskeið utan skóla hafi hann upplifað 

svo mikinn sviðskrekk að hann vill eftir það eingöngu vera sviðs- eða tæknimaður í leiklist 

í skólanum. Og annað foreldri segir barnið sitt vera svo feimið að það vill ekki leika fyrir 

framan aðra og treystir sér ekki til að læra texta, velur frekar að vera sviðsmaður. Fjórir 

foreldrar sögðust ekki hafa orðið varir við neinar breytingar á barninu sínu eftir að það 

byrjaði í leiklist í skólanum.  

Þegar tekin eru saman jákvæð svör við spurningu fimm kemur fram að foreldrar telja 

leiklist hafa góð áhrif á sjálfstraust barna og stuðli að meiri ánægju í skólanum. Eitt 

foreldri segir að barnið sé öruggara fyrir framan fólk, annað að barnið hlakki til að taka 

þátt og skapa persónur og sögur. Svo segir eitt foreldri að leiklist hafi „haft þau áhrif að 

barnið er sjálfsöruggara, þjálfaðra að koma fram, á auðveldara með að tjá sig við 

ókunnuga og almennt hamingjusamara en áður“. Það sem einkennir neikvæð svör eru 

að foreldrar hefðu viljað sjá meiri leikstjórn hjá leiklistarkennara og sjá afrakstur. Svo 
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tekur eitt foreldri fram að „áhrifin væru töluvert meiri ef krakkarnir fengu meira krefjandi 

verkefni. T.d. smærri hópar æfa saman stutt verk. Þar myndi sjálfstraust aukast gegnum 

hópefli, þar sem leiklistin er farvatn“.  

5.2 Viðtölin 

Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga sem tengjast leiklistarkennslu. Tveir viðmælendur 

kenna upprennandi leiklistarkennurum, einn viðmælandi hefur kennt leiklist í 

grunnskóla í 7 ár og er nú að kenna leiklist í framhaldsskóla og fjórði viðmælandinn er 

nýlega útskrifður af kjörsviðinu Tónlist, leiklist, dans á menntavísindasviði HÍ og hefur 

kennt leiklist í grunnskóla í eitt ár. Með viðtölunum vildi ég kanna hvort 

leiklistarkennarar teldu að tengsl væru milli leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna 

en ég ákvað að leita til kennara á ýmsum skólastigum til að fá meiri vídd í svörunina.  

Kennari 1 útskrifaðist fyrir örfáum árum sem grunnskólakennari með sérhæfingu í 

leiklist og tónmennt frá menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún hefur unnið í 

grunnskóla í eitt ár þar sem hún er með umsjón og leiklistarsmiðju. Kennari 1 notar 

aðferðir leikrænnar tjáningar bæði í leiklistarsmiðjunni og við almenna kennslu en er 

ekki með eiginlega leiklistarkennslu. Hún fer mikið í leiki með börnunum og vinnur með 

allskonar efni í gegnum leiklistina, til dæmis segir hún frekar skemmtilega sögu þegar 

hún tekur fyrir stafsetningu heldur en að spila einhverja upptöku. Spurð út í tengsl 

leiklistar í skólastarfi og sjálfstrausts barna segist hún auðvitað vona að leikrænar 

aðferðir hennar auki sjálfstraust nemenda en hún segir það ekki áþreifanlegt ennþá. Hún 

segir þó að æfingarnar auki gleði nemendanna og tjáningarþor. Þeir séu nú öruggari í að 

koma fram fyrir aðra og bara láta vaða eftir að hafa kynnst aðferðum leikrænnar 

tjáningar. Einnig segir hún þessa jákvæðu þætti fylgja nemendunum inn í almennu 

kennsluna (Munnleg heimild, 30. október 2013). 

Kennari 2 útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands undir lok níunda áratugarins og 

kláraði kennsluréttindin frá Háskóla Íslands rúmum áratug síðar. Hann er einnig með 

mastersgráðu í hagnýtri leiklist í menntunar og samfélagslegu samhengi sem hann nam 

erlendis. Kennari 2 sá um leiklistarkennslu í einum af grunnskólum Reykjavíkur í nær 

áratug en er nú leiklistarkennari í framhaldsskóla. Þegar ég spurði kennara 2 hvort hann 

héldi að leiklist í skólastarfi hefði áhrif á sjálfstraust barna var hann fljótur að svara og 

taldi svo vera, annars hefði hann aldrei verið svona lengi í þessu. Hann segir margt hafa 

áhrif á sjálfstraust barna en þegar þau fái uppörvun, hvatningu og jákvæða athygli 

gagnvart sér og því sem þau eru að gera að þá dafni þau. Hann líkir börnunum við plöntur 

sem þarf að vökva, næra og hugsa um svo þær dafni vel. Kennari 2 segir að í leiklistinni 

þurfi börnin að standa undir sér og geta tjáð sig en fyrsta skrefið sé í rauninni bara að 

mæta og horfa framan í fólk, en það er alls ekki auðvelt fyrir alla. Hann segir að leiklistin 
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byggist á samskiptum og að ná samskiptafærni. Þá er stöðugt verið að vinna með 

endurgjöf frá öðrum og þannig þroskast sjálfsmyndin. Kennari 2 segir að mikilvæg 

undirstaða þess að hægt sé að vinna með sjálfstraust barna sé öruggt umhverfi og að 

byrjað sé á að vinna með traust. Að börnin treysti sjálfum sér og öllum hinum (Munnleg 

heimild, 8. nóvember 2013).  

Kennari 3 útskrifaðist sem leikstjóri á fyrri hluta tíunda áratugarins við erlendan 

skóla. Síðan þá hefur hún leikstýrt og kennt og hafði frumkvæði að stofnun 

fræðsludeildar Þjóðleikhússins skömmu eftir síðustu aldamót. Hún kennir nú við 

Listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Kennari 3 segir leiklistina án efa efla sjálfstraustið, 

að það skipti ekki máli hversu gamall leikhópurinn sé eða staða þátttakenda, ein af 

afurðum leiklistarinnar sé aukið sjálfstraust ef rétt er farið að. Hún segir röddina og 

sjálfstraustið alveg samtengt. Þegar sjálfstraustið eykst geta einstaklingar notað röddina 

og staðið við hana og henni finnst yndislegt að sjá muninn á einstaklingum sem byrja 

leikferli alveg í kuðung en fyllast svo sjálfstrausti með tímanum og standa hnarreist og 

stolt í lok leikferilsins. Í námi finnst henni líka mikilvægt að nota leiklistaraðferðir til þess 

að ná til allra. Þeir sem erfitt eigi með bókina séu kannski uppfullir af hugmyndarflugi 

sem að skín í leiklistarferli. Að lokum verð ég að nefna eina sögu sem hún sagði mér af 

hjónum úti á landi sem þökkuðu henni fyrir að bjarga hjónabandinu – en með leiklistinni 

fylltist eiginkonan sjálfsöryggi sem að speglaðist til eiginmannsins sem að sá loksins 

konuna sem hann giftist og þau fundu aftur hamingjuna og gleðina (Munnleg heimild, 3. 

nóvember 2013). 

Kennari 4 er lærður leikari og kennari. Hún tók master í leiklistarkennslu við háskóla 

erlendis og er einn af kennurunum sem kennir á kjörsviðinu Tónlist, leiklist, dans hjá 

Háskóla Íslands. Kennari 4 kenna einnig við Listkennsludeild Listaháskóla Íslands og hún 

hefur annast leiklist í kennslu í grunnskóla í allmörg ár. Hún segir að undantekningalaust 

uppgötvi nemendur sig þegar notaðar eru aðferðir leiklistar og sjálfsálit hvers og eins 

hækkar en þó mismikið. Hún hefur séð status í heilum bekk breytast með mikilli notkun 

leiklistar því að barn sem fær aukið sjálfsálit eykur um leið álit annarra á sér. Í gegnum 

hlutverkaleikinn læra nemendur að taka sjálfstæðar ákvarðanir og standa með þeim. 

„Þetta finnst öllum skemmtilegt, það er ýmislegt að gerast og þeir sem geta ekki lært á 

bókina fá uppreisn æru“ (Munnleg heimild, 30.október 2013). 
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6 Samantekt og umræða 

Í fræðiköflunum hér að ofan eru nokkur dæmi um fræðimenn sem eru sannfærðir um 

að leiklist í skólastarfi hafi áhrif á sjálfstraust barna (Morris, 2012; Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; Wright, 2006). Með aðferðum leikrænnar tjáningar er 

sjálfið skoðað, nemendur máta ýmsar tilfinningar, aðstæður og viðhorf í hlutverkum 

sem hefur áhrif á þá sem einstaklinga (Way, 1967; Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Þeir þjálfast í að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og að standa með ákvörðunum sínum og skoðunum (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004). Fram kemur að mikilvægt sé að hefja leiklistarkennslu á 

yngsta stigi því þá séu börn móttækilegust og ekki orðin mjög meðvituð um sjálf sig 

(Way, 1967). Í traustu umhverfi er hægt að vinna markvisst að því að efla sjálfstraust 

nemenda en um leið verða þeir betri í samskiptum, læra að vinna saman, geta sett sig í 

spor annarra og öðlast með tímanum frekari félags- og vitsmunaþroska (Way, 1967; 

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013; Hornbrook, 

1998; Helena Katrín Hjaltadóttir, 2011). Með sterkara sjálfstraust ætti nemendum 

einnig að ganga betur með lærdóminn þar sem þá trúi þeir að þeir geti og þar af 

leiðandi geta þeir (Kristján Kristjánsson, 2010).  

Þegar farið var yfir sögu leikrænnar tjáningar í aðalnámskrám kom í ljós að hún hefur 

átt sinn stað í þeim síðan 1976 (Aðalnámskrá grunnskóla, 1976). Lögð hefur verið 

mismikil áhersla á hana en þó hefur verið rætt um að allir nemendur eigi rétt á að 

kynnast aðferðum leikrænnar tjáningar og að kennarar ættu að samþætta þær aðferðir 

við aðrar námsgreinar. Breyting varð á nú þegar Greinasvið aðalnámskrár kom út 2013 

en þar er ekki lengur talað um leikræna tjáningu heldur leiklist sem listgrein. Sjálfstraust 

er nefnt í almennum hluta Aðalnámskrár frá 2011 og með ákveðnum námgreinum í 

greinasviðinu frá 2013. Lögð er áhersla á mikilvægi andlegs heilbrigðis nemenda og að 

kennarar skulu reyna að stuðla að bættri sjálfsmynd eða auknu sjálfstrausti nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Athugunin mín skilaði að hluta til sömu vísbendingum og fræðin sem tekin voru fyrir 

í þessari ritgerð en svör foreldra við spurningakönnuninni gáfu þó ekki afgerandi 

niðurstöður. Ég tel að foreldrar hafi átt erfitt með að greina mun á barninu sínu fyrir og 

eftir leiklistarþátttöku eða ekki treyst sér til þess að tengja hugsanlegar breytingar við þá 

þátttöku. Þeir hafi þar af leiðandi verið óöruggir við að svara spurningalistanum og valið 

að haka við „hvorki né“ í spurningunum fjórum. Allmargir þeirra skrifuðu aftur á móti 

skoðun sína í spurningu 5. Foreldrar töldu sig þó ekki hafa tekið eftir neikvæðum 

breytingum á sjálfstrausti barnsins eftir að það byrjaði í leiklistarkennslu og hölluðust 

frekar að þeirri niðurstöðu að leiklistin hefði jákvæð áhrif á sjálfstraust barnsins, að 
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barninu þætti gaman í leiklist og að leiklistin gerði það að verkum að barnið ætti 

auðveldara með að tala við ókunnuga og koma fram fyrir áhorfendur.  

Viðtölin við kennarana gáfu öll svipaðar niðurstöður og hjá fræðimönnunum sem ég 

byggði á. Að leiklist í skólastarfi hafi áhrif á sjálfstraust nemenda sé farið rétt að. 

Viðmælendurnir leggja mismunandi áherslur innan leiklistar í skólastarfi svo segja má að 

þar hafi verið fulltrúar leiklistar í kennslu, leikrænnar tjáningar og leiklistar sem 

listgreinar. Einn kennari lagði mikla áherslu á að leggja ekki of mikið á nemendur fyrr en 

búið er að vinna að traustu umhverfi og að nemendum líði vel að vinna með hvert öðru. 

Hann sagði hópa vera mismunandi en að yfirleitt gæfi hann sér og hópnum alveg sex 

vikur til að vinna með þessa hluti áður en stærri leiklistarverkefni væru lögð fyrir. Annar 

kennari vann markvisst að því að bæta sjálfstraust nemenda sinna með aðferðum 

leikrænnar tjáningar. Hún var mikið fyrir að samþætta leikræna tjáninga með hinum 

ýmsu námsgreinum og kennir nemendum sínum mismunandi leiklistarðaferðir eins og 

skuggaleikhús og þátttökuleikhús. Þriðji kennarinn notaði óspart leikræna tjáningu í 

umsjónarstarfi sínu og segir að nemendunum þyki það miklu skemmtilegra en að lesa 

bara og glósa. Fjórði kennarinn sagði að leiklistin væri byggð á samskiptum. Samskiptum 

milli leikaranna, milli leikarans og leikstjórans og svo leikarans og áhorfandans. Með 

leikferlinu eykst þar af leiðandi samskiptahæfni þeirra og vonandi sjálfstraustið líka. 

Þarna koma inn ólíkar áherslur en samt sem áður er hægt að rekja rauðan þráð í gegnum 

öll viðtölin, áhersluna á að skapa traust og öruggt umhverfi og að afrakstur nemenda 

væri samskiptahæfni og aukið sjálfstraust.  

Rannsóknarspurningin sem ég setti í upphafi var : „Getur leiklist í skólastarfi haft 

áhrif á sjálfstraust barna og ef svo er, hvernig?“ og tilgáta mín var að leiklist í skólastarfi 

efli sjálfstraust barna, hjálpi þeim að koma fram, gefi þeim öryggi innan um aðra og hjálpi 

þeim að finna sig og sjálfsvirðingu sína. Ég tel að fræðin sem kynnt hafa verið í ritgerð 

þessari ásamt þeirri litlu athugun sem ég framkvæmdi styðji þá tilgátu. Niðurstöðurnar 

gefa sterkar vísbendingar um að leiklist í skólastarfi hafi áhrif á sjálfstraust barna sé 

vandað til kennslunnar. Til þess að sá árangur náist þarf þó að hafa í huga þætti eins og 

traust, öruggt umhverfi, öfluga samvinnu og virðing.  
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7 Lokaorð 

Ég lærði óhemju mikið af þessari ritgerðarvinnu. Gat rifjað upp aðferðafræðina, lærði 

um sögu aðalnámskrár grunnskóla, kynntist fræðimönnum sem ég vissi ekki af og fann 

að minnsta kosti þrjú önnur ritgerðarefni sem hægt væri að fjalla um. Ég er glöð að 

niðurstöður ritgerðarinnar styðji tilgátuna mína en finnst samt vanta frekari rannsóknir 

á þessum tengslum hér heima. Ég hefði viljað gera ítarlegri og fyrirferðarmeiri rannsókn 

þar sem til dæmis foreldrum hefði gefist færi á að fylgjast með börnum sínum af og til í 

leiklistartímum og ég hefði viljað taka viðtöl við börnin sjálf.  

Ég hlakka til að vinna með aðferðir leiklistar í skólastarfi í framtíðinni og stefni að 

því að vinna markvisst að því að bæta sjálfstraust barna og vinna að bættu sjálfsáliti og 

sjálfsvirðingu þeirra vegna þess að ég veit að það hefur góð áhrif á framtíð barnanna.  
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